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Porque também nós entendemos que o
Turismo se promove de forma holística, é
com enorme orgulho que o convidamos uma
vez mais a visitar o Porto e Norte de
Portugal, desta vez, para que possa conhecer
diferentes oportunidades e sentir a força de
um destino que está a ficar cada vez mais
acessível e inclusivo, oferecendo
experiências desenhadas para Todos.
No que ao turismo inclusivo diz respeito
(Turismo acessível/Turismo para Todos),
este define-se como “a aplicação dos sete
princípios do Design Universal para produtos,
serviços e políticas da indústria do turismo
para todos os estágios do seu ciclo de vida,
desde a sua conceção até à reforma, e a
introdução de um substituto”,
complementado pelo conceito de que esse é
o turismo que é “acessível a toda e qualquer
pessoa, com deficiências ou não, incluindo os
que têm dificuldades de mobilidade, audição,
visão, cognitivas ou intelectuais, pessoas
idosas, ou os que possuem deficiência
temporária”- (Disponível em: http://www.
livestream.com/PoloITHandicap e http://www.
accessibletourism.org/resources/takayama_
declaration_top-e-fin_171209.pdf).

120 AGENDA

Considerado acima de tudo uma
oportunidade, no sentido de reduzir as
desigualdades, não temos dúvidas que este

é, também, um tipo de turismo fortemente
diferenciador, contribuindo para a
competitividade do nosso território. Para
isso, contamos naturalmente com a
colaboração de todos os intervenientes da
cadeia de valor do Turismo, de modo a
podermos oferecer no Porto e Norte de
Portugal experiências convenientemente
integradas, permitindo ao visitante a
desejável liberdade, autonomia e
independência na prática das suas atividades
preferidas.
É, aliás, o resultado de um conjunto de
interessantes experiências que são
proporcionadas neste fantástico destino de
férias que, estamos certos, fazem toda a
diferença, garantindo a alegria e a satisfação
de muitos dos nossos visitantes a quem são
oferecidas estadias, visitas e atividades
diversas de animação turística, um pouco por
todo o território, à medida das suas
necessidades especiais, dos seus familiares
e amigos, numa verdadeira apologia do
“Turismo Acessível/Turismo para Todos”.
Venha daí e viaje connosco à descoberta de
um destino que pretende ser cada vez mais
acessível e inclusivo. Nós esperamos por si!
Melchior Moreira
Presidente da TPNP-ER
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DESEMPENHO TURÍSTICO
DORMIDAS POR REGIÃO

MOVIMENTO DE NAVIOS
DE CRUZEIRO E PASSAGEIROS
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MOVIMENTO MENSAL | JUNHO 2013

Hotelaria com aumentos nas dormidas e
proveitos
A hotelaria registou 4,4 milhões de dormidas em
Junho de 2013, mais 8,6% do que em Junho de
2012. Para este acréscimo contribuíram tanto
os residentes (+5,3%), como os não residentes
(+10,1%). Dos principais mercados emissores, em
termos de crescimento homólogo, destacaram-se
a Irlanda (+25,9%), França (+17,6%) e o Brasil (+
10,9%).
Os proveitos também registaram uma evolução
homóloga positiva, de 10,7% para os proveitos
totais e 12,2% para os de aposento.

NUTS II
PORTUGAL
NORTE
CENTRO
LISBOA

TAXA DE

JUN.12 JUN.13

VARIAÇÕES (%)

4056,4
421,0
350,5
874,7

4406,9
487,9
370,2
953,8

8,6
15,9
5,6
9,0

ALENTEJO

115,9

116,1

0,2

ALGARVE

1678,3

1798,1

7,1

AÇORES

106,1

119,9

13,0

MADEIRA

509,9

560,9

10,0

NUTS II

Quadro | Proveitos por região (NUTS II)
Unidades | Milhares
Fonte | INE

DORMIDAS

TAXA DE OCUPAÇÃO (%)

O Terminal de Cruzeiros de Leixões terminou o ano
passado com variações positivas significativas no
número de trânsito de navios e desembarque de
passageiros.
O ano de 2012 ficou marcado pelo contínuo
e rápido crescimento deste terminal, quase
duplicando o número de passageiros que
passaram pelo equipamento portuário.

2012

2013

Nº DE NAVIOS

6

2

Nº DE PASSAGEIROS

7513

787

TRÂNSITO

7506

781

EMBARQUE

2

2

DESEMBARQUE

61683

n/d

MOVIMENTO ACUMULADO | JUNHO 2013

ESTADA MÉDIA
( Nº NOITES)

JUN.12 JUN.13

JUN.12

JUN.13

PORTUGAL

46,8

49,9

2,9

2,9

NORTE

35,2

38,8

1,8

1,8

CENTRO

28,7

29,5

1,8

1,7

LISBOA

52,8

57,5

2,2

2,3

ALENTEJO

29,4

30,2

1,8

1,8

ALGARVE

54,4

57,0

4,5

4,7

AÇORES

40,2

46,2

3,0

3,1

MADEIRA

59,9

65,4

5,6

5,6

2012

2013

VARIAÇÃO (%)

Nº DE NAVIOS

31

27

-13

Nº DE PASSAGEIROS

29006

18997

-35

TRÂNSITO

28798

18806

-35

EMBARQUE

178

122

-35

DESEMBARQUE

333761 n/d

n/d

Quadro | Movimento de nº de barcos
de cruzeiro e passageiros
Fonte | Gestão Comercial
Portuária | Estatística

7 | TEMA

6 | TEMA

PORQUE “NÃO HÁ LONGE
NEM DISTÂNCIA…”,
O PORTO E NORTE
DE PORTUGAL É UM
DESTINO PARA TODOS –
FANTÁSTICO, ACESSÍVEL
E INCLUSIVO
Conscientes da importância do nosso
contributo para que Portugal continue a
ser um dos vinte destinos turísticos mais
competitivos do mundo, continuamos a
apostar na divulgação de uma oferta que,
especialmente pautada pela diversidade,
possui uma enorme riqueza cultural e
paisagística, proporcionando ao visitante
experiências únicas e absolutamente
enriquecedoras.
Para além disso, porque assistimos hoje a
uma mudança de paradigma no Turismo,
o Porto e Norte de Portugal, continua a
acreditar firmemente na importância da
inovação e da diferenciação, já que disso
depende, cada vez mais, o sucesso de um
destino turístico. É, aliás, por isso mesmo,
que não poderíamos deixar de prestar aqui
uma atenção muito especial à crescente
importância do “Turismo Acessível”, dando
a conhecer algumas das interessantes
oportunidades no território, com base em
produtos e serviços de qualidade, destinadas

a satisfazer as necessidades especiais
de um leque alargado de visitantes, dos
seus familiares e amigos, numa verdadeira
apologia da inclusão e do “Turismo para
Todos”.
Porém, porque este é um processo de
transformação e de construção, através do
qual é desejável fazer com que toda a cadeia
de valor do Turismo funcione de modo
integrado, acreditamos na continuidade do
empenho com que os nossos Municípios têm
vindo a desenvolver os seus compromissos
e na necessidade de um trabalho em equipa,
oferecendo um conjunto de produtos e
serviços numa lógica de desenho universal,
permitindo que todos possam usufruir
com intensidade das muitas, empolgantes
e diferenciadoras “experiências” que este
destino pode proporcionar.
Para isso, contamos com todos aqueles
que acreditam que a acessibilidade é
efetivamente uma resposta racional às
mudanças do mercado turístico e uma

interessante oportunidade económica para
o setor.
E porque o “Turismo para Todos” é hoje
um importante referencial de qualidade,
estamos certos que a oferta que já
possuímos no âmbito deste “processo
de inclusão” em construção, contribuirá
seguramente para o bem-estar geral e para
o sucesso do Porto e Norte de Portugal – um
destino turístico que espera por si e ao qual
apetece sempre voltar!...

TURISMO ACESSÍVEL
DA INCLUSÃO À
COMPETITIVIDADE
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Paula Teles *
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1. Introdução
Para as pessoas com mobilidade reduzida
viajar poderá ser um verdadeiro desafio. As
barreiras existentes são diversas e, apesar
das mais visíveis serem as físicas
(chamadas de urbanísticas e
arquitetónicas), muitas outras existem
(nomeadamente as psicológicas mas
também as da informação e comunicação)
que dificultam a viagem do turista com
mobilidade reduzida, tornando a experiência
da viagem numa aventura inolvidável.
“Turismo Acessível” significa poder usar os
equipamentos e os serviços turísticos
proporcionando oferta de serviços e
atividades com orientação para o gosto e
preferência das pessoas com mobilidade
reduzida, podendo, as necessidades e
exigências deste segmento, ser (bastante)
diferentes e mais específicas que a de
outros segmentos da procura.

Este conceito, que surge através da
incorporação dos princípios do Design
Universal neste sector específico, permite a
criação e implementação de soluções que
são essenciais para 1/10 da população,
necessárias para cerca de metade e
confortáveis para Todos, significa, portanto,
que a criação de serviços e atividades
turísticas acessíveis não beneficia apenas
este grupo mais restrito da população, mas
Todos sem exceção. Ou seja, ao desenhar
para Todos incluímos aqueles que, mesmo
temporariamente, apresentam mobilidade
reduzida.
O grupo ao qual se destinam produtos e
serviços acessíveis é, efetivamente, mais
vasto do que apenas os cidadãos com
deficiência. Ele abre-se, na atualidade, a
outras dimensões, incluindo os cidadãos que
não apresentam nenhum tipo de deficiência
mas sim diferentes capacidades de
mobilidade relacionadas com a sua condição
humana, tais como sejam as crianças,
seniores, obesos, grávidas, mas também
pais com carrinhos de bebé e crianças de
colo.
Desta forma, este mercado é bastante mais
importante do que inicialmente se poderia
prever. A melhoria da qualidade de vida das
pessoas com mobilidade reduzida constitui,
assim, uma prioridade nas políticas urbanas
e turísticas, pela urgência na adoção de
medidas e soluções que garantam o acesso
aos territórios físicos e sociais a todas as
pessoas.
As (i)mobilidades que desenham os
territórios são, pois, uma problemática do
desenvolvimento sustentado das economias,
por isso torna-se urgente e obrigatório que
seja um fator a ter em conta no
planeamento, no desenvolvimento e gestão
corrente da
mobilidade nas diferentes escalas nacional,
regional e local, assim como sentida e

fiscalizada pelos diferentes agentes que
participam na sociedade.
Sabemos que o Turismo tem um papel
crucial na viabilização do desenvolvimento
económico, enquanto estrutura geradora de
emprego e valor acrescentado. Constitui-se,
hoje, como um importante elemento do
processo de crescimento económico que
necessita de orientação e controlo tendo em
conta o papel sociocultural e a influência
direta sobre as condições e a qualidade de
vida das populações. Assim sendo, a forma
como o turismo se organiza e funciona
constitui um elemento estruturante do
processo de competitividade e
sustentabilidade dos territórios,
designadamente das cidades.
A definição de uma estratégia para tornar os
produtos e destinos acessíveis surge, desta
forma, como um reforço na competitividade
de um país e em particular de uma região,

como é o caso do Porto e Norte de Portugal,
dotando os agentes de conhecimento
específico e fornecendo as orientações
necessárias para o incremento da confiança
e da atratividade deste importante território.
2. Turismo Acessível é competitividade:
uma certeza evidenciada pelos números
Tal como já referido, é vasto o leque de
pessoas incluídas no grupo dos cidadãos
com mobilidade reduzida. Atendendo ao
elevado número de pessoas que procuram
locais adequados às limitações de
mobilidade dos turistas, a temática do
turismo acessível está, efetivamente, na
ordem do dia na Europa.
Estudos económicos recentes evidenciam
que destinos acessíveis são, efetivamente,
destinos mais competitivos. Claramente
mais competitivos para viver, trabalhar e
visitar. Hoje já não se pode negligenciar a

atração de públicos e maior
sustentabilidade.
Para atestar a importância que este
segmento de mercado pode apresentar em
termos económicos no sector, basta que se
efetue uma pequena equação apenas
englobando as pessoas com deficiência.
Imaginando que somente 50% dos cerca de
1 milhão de cidadãos portugueses com
deficiência viajam uma vez por ano e com
uma estadia média de 13 dias,
adicionando um gasto diário de apenas 65€
por dia, obtemos um resultado de cerca de
500 milhões de euros. Sabemos, contudo,
que as pessoas com deficiência raramente
viajam sozinhas, fazendo-se acompanhar de
familiares e amigos. Neste particular, se à
equação anterior adicionarmos apenas um
acompanhante, dobramos o montante
anterior para mil milhões de euros, valores
que não devem ser relativizados para a
definição de políticas nacionais nesta
matéria.
3. Portugal para Todos: atuar para
alcançar este desígnio
Com o objetivo de alcançar o desígnio de
construir “Portugal para Todos”, muitas têm
sido as ações desenvolvidas em matéria de
acessibilidade, importando, neste âmbito,
enfatizar algumas que contribuem de forma
decisiva para alcançar o desígnio
estabelecido.
Desde logo, a Comissão Europeia instituiu
2003 como o Ano Europeu das Pessoas com
Deficiência e, em Portugal, nascia um
projeto pioneiro em matéria de
acessibilidade, a Rede Nacional de Cidades e
Vilas com Mobilidade para Todos (REDE),
lançado pela Associação Portuguesa de
Planeadores do Território. Este projeto
constituiu-se como um grande desafio
lançado a todos os municípios que,
livremente, tiveram a coragem de iniciar um

processo em prol da construção de cidades
acessíveis a todos, identificando problemas
existentes no seu espaço público e propondo
a sua eliminação de forma faseada no
tempo.
Decorridos cerca de dez anos desde o
lançamento da REDE, o Instituto de Cidades
e Vilas com Mobilidade (ICVM) desenvolveu
o Certificado de Acessibilidade com o
objetivo de desenvolver o atlas da
acessibilidade, identificando os lugares,
públicos ou privados, que sejam
verdadeiramente acessíveis e divulgá-los
numa plataforma de informação online. Esta
plataforma, importante também em termos
turísticos, permite aos cidadãos organizar a
sua viagem ou a simples deslocação a partir
de casa e permite, aos locais auditados, a
criação de produtos diferenciadores dos
demais, incrementando a atratividade e
competitividade dos seus serviços.
Em 2013, fruto da necessidade de
rentabilização dos - cada vez mais escassos recursos financeiros, o ICVM cria
e desenvolve a Rede Cidades e Vilas de
Excelência. Todos concordamos que reduzir
os riscos e maximizar a rendibilidade das
intervenções é um fator chave para o futuro.
Só o trabalho em rede possibilitará, com as
atuais condições, o desenvolvimento no
quadro das diminutas possibilidades
financeiras, proporcionando eficácia,
conhecimento, formação, rentabilidade e
redução de tempos e custos na
implementação das ações urbanas.
A Rede Cidades e Vilas de Excelência
desafia, desta forma, os municípios a
executarem ações de baixo custo mas de
rendimento máximo, num horizonte
temporal de 4 anos, em temáticas diversas
tais como a acessibilidade e o turismo (mas
também a regeneração urbana ou a
mobilidade amigável) que lhes permitam
atingir um patamar da excelência.

Ter um território de excelência é um
desígnio de futuro. Ter um território de
excelência é vê-lo projetado económica,
social e culturalmente para níveis de
otimização ímpares.
4. Turismo Acessível: um desafio, uma
oportunidade
Numa época de mudança como a que se vive
atualmente, as oportunidades de futuro
pertencem aos que impõem exigência, rigor,
profissionalismo, criatividade, verdade e
visão, em todas as áreas da sua atividade.
São tempos ricos no surgimento de novos
desafios nas atividades económicas, em
particular, nos locais de receção pública.
Entre eles surge, de forma crescente, uma
nova visão em torno das acessibilidades,
tendo vindo a ganhar uma crescente
afirmação pelo efeito multiplicador que
introduz na atividade turística quando é
observado: universalidade, qualidade e
promoção. Por tudo isto, é hoje considerado
um mundo novo de oportunidades e de
relação entre a procura e a oferta.
Paralelamente à responsabilidade social, o
setor económico abre, com a aposta no
Turismo Acessível, as portas a um extenso
universo de pessoas com necessidades
especiais, seniores e respetivas famílias e
amigos que procuram espaços que lhe
sejam possíveis e afáveis a todos.
O que se idealiza, desenvolve e prepara para
pessoas com necessidades especiais possui
qualidade para todos os utentes e é, desta
forma, capaz de colocar os lugares
acessíveis na frente de uma oferta
diferenciadora e, naturalmente, mais
competitiva.
Partindo destes pressupostos, é possível
afirmar que, hoje, estamos relativamente
mais conscientes destas questões e da sua
importância para a sociedade. Importa aqui
referir que os sucessivos governos têm
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escolha dos lugares para se viver face à
translação do fator quilómetro para o fator
tempo, entre o local de residência e de
trabalho. Mas o mesmo se passa
relativamente à escolha dos sítios para
visitar.
No que respeita à produção de riqueza e
contributo para o desenvolvimento deste
sector de atividade, os números são
esclarecedores e capazes de fazer pensar o
mais cético quanto à natureza e benefício
desta especificidade de turista.
O mercado do Turismo Acessível, apenas na
Europa, vale 90 mil milhões de euros, ou
seja, metade do PIB português. Segundo
Buhalis (2005), a procura pelo produto
“acessibilidade” na Europa é de mais de 127
milhões de pessoas sendo que, destes, cerca
de 89 milhões representam um cliente
potencial em termos de produtos turísticos.
Multiplicando este número por 0,5
(referente aos familiares e amigos), obtémse um total de 134 milhões de pessoas,
potencialmente “consumidoras” de viagens
adaptadas na Europa.
A realidade portuguesa apresenta, neste
particular, números interessantes cuja
importância impõe a necessidade premente
de realização de ações relevantes e
consequentes. Recorrendo a dados
estatísticos recentes, sabemos que existem
mais de 3,5 milhões de pessoas com
mobilidade reduzida em Portugal que
sentem diariamente as dificuldades em
entrar, visitar ou partilhar espaços públicos
ou privados.
Se para 2 milhões de pessoas idosas, 1
milhão de deficientes, 540 mil crianças com
menos de 5 anos e outros milhares de
pessoas (lesionadas ou que simplesmente
têm de utilizar um carrinho de bebé) a
melhoria das condições de acessibilidade é
fulcral, para um território significará maior
competitividade, maior capacidade para

como a regeneração urbana é o motor de
desenvolvimento das acessibilidades nas
novas intervenções tendo-se constituído
como uma enorme oportunidade, não só na
eliminação das barreiras como, em
consequência, na requalificação
generalizada das vilas e cidades
portuguesas.
Ainda assim, o maior desafio será,
porventura, integrar as acessibilidades em
tudo o que interfere com o turismo. Este
conceito deverá ser inserido nas entidades
regionais e, por sua vez, nos operadores da
sua região responsáveis pela criação e
desenvolvimento dos destinos e produtos.
Esta aposta apenas poderá ser ganha
quando todos, sem exceção, desde as
entidades públicas às privadas, estiverem
sensibilizados para a importância do tema
mas também quando o destino e o produto
estiver bem identificado e não induzir em
erro quem viaja com o objetivo de encontrar
um local acessível.
No momento em que uma pessoa com
mobilidade reduzida viajar e se sentir
defraudada com as condições de
acessibilidade anunciadas versus condições
de acessibilidade proporcionadas, deixará de
visitar esse destino, provavelmente
transmitindo a terceiros este seu desagrado.
A transmissão de mensagens negativas em
turismo é, efetivamente, uma das principais
vias para a decadência do destino que
demorou anos a construir e que, num ápice,
poderá ser
destruído. Isto é o pior que pode acontecer.
Por isso, a existência de informação correta
em matéria de turismo acessível é hoje um
dos maiores desafios com que nos
defrontamos, diria, mais ainda do que ser
mesmo acessível.
É com enorme alegria que acompanho o
esforço que o Porto e Norte de Portugal têm

vindo a desenvolver na construção de um
território turístico cada vez mais acessível.
É certo que vai demorar algum tempo a
perceber-se o conjunto deste trabalho, mas
sabemos que cada barreira que se derruba
ou se evita construir, é o caminho sólido para
a consolidação de um produto e um destino
acessível a Todos tão importante como é o
caso do Porto e Norte de Portugal.
* Paula Teles, Professora Universitária, Presidente do
Instituto de Cidades e Vilas com Mobilidade

15 | OPINIÃO

14 | OPINIÃO

envidado esforços para inverter a atual
situação nesta matéria através da criação
de programas e projetos que possibilitam o
estudo e melhoria das condições de
acessibilidade.
Desde logo, importa mencionar a criação do
Plano Nacional de Promoção da
Acessibilidade. Com a sua constituição
procedeu-se à sistematização de um
conjunto de medidas para proporcionar às
pessoas com mobilidade condicionada ou
dificuldades sensoriais, a autonomia, a
igualdade de oportunidades e a participação
social a que têm direito como cidadãos.
Deste programa nacional abrangente
surgiram duas gerações de Planos de
Promoção de Acessibilidade cuja elaboração
permitiu fornecer, aos municípios,
orientações específicas que lhes
possibilitaram dotar os seus territórios de
melhores condições de acessibilidade para

Todos à escala municipal.
Mais recentemente, a revisão do Plano
Estratégico Nacional do Turismo para o
horizonte 2013-2015 vem introduzir a
componente da acessibilidade para Todos,
inexistente no
documento que lhe precedeu. “Tornar
Portugal num destino acessível para todos”,
tal como refere o Plano, é, agora, também
um objetivo a atingir como forma de criar
um destino turístico acessível. Para tal,
propõe-se o desenvolvimento de um
conjunto de atividades que permitirão
qualificar recursos humanos, melhorar as
condições de acolhimento dos turistas com
mobilidade reduzida e prestar mais e melhor
informação sobre a acessibilidade das
infraestruturas e serviços turísticos do
“Destino Portugal”.
Falar em transformação do território é
impossível sem referenciar as câmaras
municipais, motor do desenvolvimento, os
gestores e empreendedores principais dos
territórios. Contudo, numa época de
profunda crise económica mundial, todas as
questões relacionadas com a acessibilidade
e mobilidade para todos surgem com
particular importância pois é também uma
questão de sustentabilidade social e dos
territórios. Os municípios portugueses têm,
hoje, menos disponibilidade financeira para
efetuar projetos e obra, para construir e
requalificar o seu espaço público e edificado,
sendo, por isso, imperativo utilizar os
escassos recursos de forma acertada.
Assim, será de extrema importância que
todos os novos projetos incorporem o
desenho universal, o desenho que serve
todos os cidadãos.
É aqui que a acessibilidade e mobilidade
para todos desempenha um papel
fundamental na regeneração das cidades. É
extremamente relevante observar a forma

Agência de Viagens,
Operador Turístico e
Empresa de Animação Turística

Uma empresa que é hoje uma importante
referência em termos nacionais,
nomeadamente, proporcionando no
destino Porto e Norte de Portugal tours
personalizados ou em grupo, estadias e
atividades de animação turística, de acordo
com as necessidades especiais dos clientes,
seus familiares e amigos. É uma Agência de
Viagens e Animação Turística especialmente
vocacionada para o turismo inclusivo, ou
turismo para todos, ou turismo acessível…
A zona do Porto e norte fazem parte dos
nossos objetivos estratégicos e temos todo
o interesse em desenvolver e comercializar
esse destino junto dos nossos canais.
A realçar alguns dos aspetos positivos:
- a melhoria dos arruamentos e crescente
mobilidade no centro da cidade do Porto,
permite realizar um circuito pedonal pelo
Porto interessantíssimo e que tem recebido
os maiores elogios dos nossos clientes.
- o funicular dos Guindais, oferece uma

paisagem que agrada em muito aos nossos
clientes.
- a visita à Cave do Vinho do Porto “Sandeman”,
proporciona uma experiência sensorial
inesquecível
- a Vila de Ponte de Lima é um excelente
exemplo de como é possível aliar a história,
gastronomia e costumes, numa experiencia
sensorial que impacta nas pessoas com
limitações. Poder sentir aquelas estátuas
imponentes ou passear pela ponte é marcante!
- o Grande Hotel do Porto é um exemplo de
como é possível adaptar edifícios antigos.
Um hotel muito bem localizado e que permite
uma autonomia muito apreciada pelos nossos
clientes.
- a Estação de São Bento é também um local
de grande interesse e passagem obrigatória na
cidade do Porto.
info@accessibleportugal.com
Tel. 351 926 910 989

17 | TEMA

16 | TEMA

ACCESSIBLE PORTUGAL

Operador Turístico
Empresa de Animação Turística e
Eventos culturais
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NO TETO DO MUNDO

Uma empresa de animação turística
localizada no “coração” da cidade do
Porto, com mais de 7 anos de experiência
na criação, promoção e organização de
programas turísticos diferenciadores,
temáticos e irreverentes que possibilitam
viver o destino Porto e Norte de Portugal por
dentro, como se de verdadeiros nortenhos
se tratasse.
Depois de seis anos de atividade em
contacto direto e permanente com a Rota
do Românico e toda a região pela qual esta
se estende, a “Teto no Mundo ®” é uma
empresa com preocupações ambientais
que procura dinamizar atividades turísticas
para todos, que vão para além da visão mais
clássica e habitualmente oferecida a quem
visita este fantástico destino de férias.
info@ntnm.pt
Tel. 220968100 / 939727202

No Porto e Norte de Portugal, as
acessibilidades aeroportuárias, são fruto de
modernos e arrojados projetos, pautados
pela qualidade e pelo conforto dos seus
equipamentos, proporcionando excecionais
condições de acolhimento a todos os seus
passageiros.

AEROPORTUÁRIAS
A importância de gostar e
saber receber quem chega ao
destino...
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Acessibilidades
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DE AVIÃO...

Aeroporto Francisco Sá Carneiro
– O segundo maior e mais importante
aeroporto nacional
Frequentemente elogiado como um dos
mais bonitos aeroportos e posicionado
algumas vez em lugares cimeiros na tabela
do ranking mundial, recebeu já alguns
importantes prémios do “ACI - Airports
Council International”. Considerado o 5º
melhor aeroporto a nível mundial em 2010
e ao longo de 6 anos seguidos no TOP dos 3
melhores aeroportos europeus, ultrapassou
em 2012 o extraordinário número de 6
milhões de passageiros.
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DE BARCO POR MAR...

Novo Terminal de Cruzeiros do Porto de
Leixões – Uma importante estrutura,
prestando um serviço de grande qualidade e
com um crescimento de 81% ao completar
um ano de atividade
Com um crescente impacto em termos
mundiais, e, tratando-se de um tipo de
turismo que cresceu no último ano 17% em
Portugal (Lisboa, Madeira, Açores, Leixões,
Portimão, e outros, recebendo cruzeiros
de menor dimensão – tais como, Cascais,
Setúbal e Viana do Castelo), representando
195 milhões de euros em 2011, o Terminal
de Cruzeiros do Porto de Leixões viu o seu
número de passageiros duplicado em 2012,
tendo recebido até ao final do ano cerca de
80 mil pessoas (75.613 passageiros).

Unidades hoteleiras, simpáticos
exemplos de boas práticas
de acessibilidade para todos
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PORTO E NORTE

Mélia Braga Hotel & SPA****
Possui dois Quartos para utilizadores com
mobilidade reduzida
(Surge referenciada como exemplo no
Guia de Boas Práticas de Acessibilidade na
Hotelaria – Turismo de Portugal).

28 | INDICE

Hotel Confort Inn Braga***
Todo o interior é acessível permitindo a
circulação em cadeira de rodas - recepção,
bar, sala de pequenos-almoços, sala de
reuniões e WC público adaptado. O hotel
tem 2 quartos adaptados - WC adaptado
com barras de apoio tanto no sanitário como
na banheira e alarme. Mobiliário acessível.
Hotel do Lago ***
Todo o interior é acessível permitindo a
circulação em cadeira de rodas. Existem
rampas de acesso aos quartos e restaurante
com declive moderado, elevador, WC público
adaptado, bar e salas de estar acessíveis.
3 quartos adaptados com varanda e WC
adaptado e bastante espaçoso - alarme,
banheira com extensão para assento e
banco disponível a pedido, barras de apoio
na banheira e também no sanitário.
Possui Ginásio acessível.
Hotel do Parque****
Rampa de acesso à entrada e piso regular.
Todo o interior é acessível permitindo a
circulação em cadeira de rodas. Plataforma
de acesso à sala de pequenos-almoços,
elevador, WC público adaptado, bar e salas
de estar acessíveis. 2 quartos adaptados
com WC adaptado - alarme, base de duche,
banheira e sanitário com barras de apoio e
cadeira de banho disponível a pedido.
Hotel Lamaçães***
Exterior: Garagem acessível por elevador,

há sempre estacionamento disponível.
Estacionamento privado também no exterior.
Entrada acessível com rampa e corrimão,
piso regular e elevadores acessíveis.
Interior: Todo o interior é acessível
permitindo a circulação em cadeira de rodas
- receção, bar, sala de pequenos-almoços,
sala de reuniões e WC público adaptado.
O hotel tem 4 quartos adaptados - WC
adaptado com barras de apoio no sanitário,
base de duche plana com cadeira de banho e
alarme. Mobiliário acessível
Hotel Ibis de Braga **
Todo o interior é acessível permitindo a
circulação em cadeira de rodas - receção,
bar, sala de pequenos-almoços, sala de
reuniões e WC público adaptado. O hotel
tem 2 quartos adaptados comunicantes WC adaptado com barras de apoio tanto
no sanitário como na banheira e alarme.
Mobiliário acessível
Guimarães

GUIMARÃES
Camelia Hotel&Homes
Surge referenciada como exemplo de boas
práticas em algumas publicações tendolhe sido atribuído pelo Instituto de Cidades
e Vilas com Mobilidade o Certificado de
Acessibilidade Excelente (nível 3).
Zona Exterior
Área Envolvente: Piso regular com passeios
rebaixados na área envolvente à entrada do
hotel. Paragem de autocarro e estação de
comboio na envolvência.
Estacionamento: Acessível na envolvência e
com garagem subterrânea gratuita. Existem
lugares de estacionamento reservados
a pessoas com mobilidade reduzida no

parque da Garagem. O acesso à garagem
subterrânea é feito por elevador com
medidas adequadas e comandos acessíveis
e em Braille.
Zona Interior
Entrada: Sem impedimentos com portas de
correr.
Receção: Lounge da receção com espaço
que permite a circulação em cadeira
de rodas. A receção apresenta balcão
rebaixado.
Outros equipamentos/serviços: O
Restaurante, Biblioteca, Sala de Jogos, Sala
de Estar e Piscina Interior c/ tratamentos,
situam-se no mesmo piso da receção e
são todos facilmente acessíveis. A Piscina
Interior é acessível e pode ser utilizada com
ajuda de terceiros. Existe ainda um jardim,
também acessível.
Quarto Adaptado
Quarto: O acesso aos quartos é feito
por elevador com medidas adequadas e
comandos acessíveis e em Braille. Equipado
com porta de batente a abrir para fora e
espaço que permite a circulação em cadeira
de rodas. Os quartos estão equipados
com 2 camas individuais. Possibilidade
de fornecimento de cama articulada ou
de outro equipamento especializado para
pessoas idosas ou com incapacidades
diversas – proporcionados por uma
(referida) parceria com outras instituições
da especialidade médica e terapêutica
locais.
WC Adaptado: Equipado com porta de
correr, sanita com barra rebatível, lavatório
que permite a aproximação frontal e um
roll in shower com um barra de apoio onde
é possível colocar um banco (que se pode
solicitar). O WC está equipado com um
alarme periférico.

Bragança
Hotel S. Lázaro ***
Fácil estacionar junto à entrada. Passeio
rebaixado e rampa de acesso com declive
acentuado e corrimão unilateral na entrada
exterior. Interior: Elevador acessível
desde a garagem. WC público adaptado.
Restaurante, bar e salas de reunião
acessíveis. 4 Quartos totalmente adaptados
e bastante espaçosos, WC com base de
duche plana, cadeira de banho e barras de
apoio.

MATOSINHOS
Axis Porto Business & Spa Hotel ****
Exterior: passeios em calçada à portuguesa
e rebaixado na zona das passadeiras. Parque
com facilidade de estacionamento e acesso
directo ao hotel por elevador. Entrada para o
hotel do exterior com uma rampa de declive
moderado e com portas automáticas.
Interior: WC adaptado junto à recepção.
1 Quarto totalmente adaptado. Todas as
facilidades do hotel acessíveis.

PORTO
Bessa Hotel****
Atribuição pelo Instituto de Cidades e
Vilas com Mobilidade do Certificado de
Acessibilidade Excelente (nível 3).
As instalações do hotel estão, em geral, bem
preparadas para a utilização confortável
por pessoas com mobilidade reduzida,
proporcionando acesso generalizado
aos serviços prestados. Entrada para o
hotel através de uma rampa longa de
declive moderado e portas automáticas.
Estacionamento próprio com acesso direto
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BRAGA

as facilidades do hotel são acessíveis. 2
quartos totalmente adaptados apesar de
existir um degrau (com cerca de 8 cm) para
aceder ao terraço.

Grande Hotel do Porto***
Rua cortada ao trânsito, passeios
rebaixados. Interior: WC adaptado junto
à receção. Bar e restaurante totalmente
acessíveis. 1 Quarto adaptado.

Piso regular e passeios rebaixados nas
passadeiras. Interior: 1 quarto totalmente
adaptado. Bar, restaurante e sala de
reuniões acessíveis.
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HF Fénix Porto ****
Entrada por uma rampa de declive
moderado e com portas automáticas.
Interior: 3 quartos totalmente adaptados e
todas as facilidades do hotel são acessíveis.
Hotel AC Porto****
Exterior: parque de estacionamento com
acesso direto ao hotel, com facilidade de
estacionamento. Interior: entrada para o
hotel com piso rebaixado. WC adaptado
junto à receção. Todas as facilidades do
hotel são acessíveis. 1 Quarto totalmente
adaptado (WC com excelentes condições).
Hotel Eurostars das Artes ****
Acesso direto ao hotel através do parque de
estacionamento interior. Interior: entrada
do edifício com um degrau com cerca de
10cm. No acesso ao lobby do hotel existe
umas escadas com cerca de 8 degraus,
ultrapassadas através de um “robot”, que
o hotel possui, que permite subir degraus.
Facilidades do hotel acessíveis. WC
adaptado junto ao restaurante. 1 Quarto
totalmente adaptado.
Hotel Ibis Porto São João **
Passeios rebaixados e piso regular.
Entrada para o hotel acessível. Interior:
WC adaptado no piso da receção. Todas

Hotel Infante Sagres *****

Hotel Ipanema Park *****
Parque de estacionamento com acesso
direto ao hotel. Interior: WC adaptado
junto à receção. Bar, restaurante, health
club, ginásio e salas de reuniões acessíveis.
Instalações da piscina interior acessíveis
apesar de não existir rampa de acesso à
piscina. Dois quartos totalmente adaptados.
Mercure Porto Centro ****
Passeio em calçada regular e rebaixada
na zona envolvente. Entrada com pequena
rampa de declive suave e com WC adaptado
junto à receção. Interior: Corredores
amplos e piso liso. Elevadores acessíveis
com espaço para 1 cadeira no entanto sem
espaço para rotação (carga máxima 650
Kg). 6 Quartos adaptados com WC espaçoso
que permite uma rotação a 360º embora
sem barras e banco de apoio na banheira.
Sala de pequeno-almoço, restaurante e bar
acessíveis.
Sheraton Porto Hotel & Spa *****
Entrada para o hotel ampla, com rampas de
declive suave e piso liso. Estacionamento
com acesso direto ao hotel. Interior: WC
adaptado (permite uma rotação em 360º)
junto à receção e no piso das salas de
reuniões. Elevador com espaço para rotação
em 180º. 2 Quartos totalmente adaptados
(WC com espaço para rotação em 360º

com opção de polibã e banheira ambos
totalmente adaptados). Restaurante e bar
acessíveis. Spa com facilidades adaptadas.
Tiara Park Atlantic Porto *****
Piso na área envolvente regular e sem
obstáculos. Estacionamento próprio do hotel
acesso direto ao hotel. Entrada no hotel
possui uma curta rampa (cerca de 8 cm
de comprimento) mas com uma inclinação
acentuada. Interior: Possui WC adaptado junto
à receção. 2 Quartos totalmente adaptados.
(WC permite rotação de 360º) Restaurante,
bar e salas de reuniões acessíveis.
Hotel Vila Galé Porto ****
Piso regular e passeios rebaixados na zona
envolvente. Entrada no hotel por uma rampa
de declive suave e com portas automáticas.
Interior: WC adaptado junto à receção.
SPA acessível mas sem WC adaptado nos
balneários. Restaurante e salas de reuniões,
excetuando uma, totalmente acessíveis. 1
Quarto totalmente adaptado.

Viana do Castelo
Axis Viana Business & SPA Hotel****
Garagem com acesso por elevador.
Estacionamento fácil no exterior e entrada
acessível com rampa e porta automática. Zona
exterior acessível. Interior: Todos os espaços
são acessíveis, permitindo a circulação em
cadeira de rodas. Ginásio e spa com balneários
totalmente adaptados e piscina interior
acessível. WC público adaptado. 1 quarto
adaptado - alarme, WC com barras de apoio
e base de duche plana (cadeira de banho
disponível). Mobiliário acessível
Hotel Flôr de Sal ****
Piso regular, rampa de acesso e porta
automática. Interior: Acessível, permitindo

a circulação em cadeira de rodas restaurante, bar, salas de reunião, zona
exterior e ginásio acessíveis. WC público
adaptado. 2 quartos (um deles suite)
espaçosos com WC totalmente adaptado
- alarme, barras de apoio e base de duche
plana (cadeira de banho não disponível).
Mobiliário acessível.

Vila Real
Hotel Mira Corgo ****
Garagem acessível por elevador. Entrada
acessível, porta automática, piso regular,
elevadores acessíveis. Interior: Restaurante
acessível com piso em alcatifa. WC público
adaptado. Salas de reunião, bar e esplanada
acessíveis. 2 quartos adaptados com
varanda e WC adaptado - alarme, banheira
com extensão para acento e barras de apoio
em todo o comprimento, barras de apoio
também na sanita.
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ao hotel. Interior: 1 quarto totalmente
adaptado (WC permite rotação 360º).
Restaurante, bar e salas de reuniões
acessíveis com WC adaptados nos
respetivos pisos. Elevador que permite uma
rotação de 180º

UM DESTINO TURÍSTICO
ACESSÍVEL, ONDE A RIQUEZA
PAISAGÍSTICA E PATRIMONIAL
LHE IMPRIME UM CARÁTER
MUITO ESPECIAL
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A VISITAR

ROTA DO ROMÂNICO
UMA EXPERIÊNCIA ACESSÍVEL
FUNDADA NA HISTÓRIA
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um património para todos
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Com belíssimos monumentos que se
distribuem por capelas, castelos, ermidas,
igrejas, memoriais, mosteiros, pontes
e torres, a Rota do Românico oferece
58 monumentos ao longo dos vales do
Douro, do Sousa e do Tâmega, construídos
entre os séculos Xll e XIV, comprovando
a versatilidade deste tipo de arquitetura
e a sua predominância durante mais de
duzentos anos, num período fundamental
da consolidação do país. Construídos com
fins religiosos, militares ou civis, os diversos
monumentos inscreveram na pedra as
preocupações centrais das comunidades que
lhes deram vida: a defesa do reino, o culto
do divino e as trocas comerciais e culturais
com as comunidades vizinhas.

Mosteiro de Arouca (Arouca);
Castelo de Santa Maria da Feira (Santa
Maria da Feira);
Convento de Vilar de Frades (Barcelos);
Sé de Braga (Braga);
Castelo de Bragança (Bragança);
Paços Municipais (antiga Domus municipalis
– Bragança);
Castelo de Ansiães (Carrazeda de Ansiães);
Igreja Matriz de Freixo de Espada à Cinta
(Freixo de Espada à Cinta);
Igreja de Miranda do Douro (antiga Sé –
Miranda do Douro);
Igreja Matriz de Torre de Moncorvo (Torre
de Moncorvo);
Castelo de Numão (Vila Nova de Foz Côa);
Mosteiro de Pombeiro (Felgueiras);
Memorial de Alpendurada (Marco de
Canaveses);
Igreja do Mosteiro de Leça do Balio
(Matosinhos);
Igreja de Cete (Paredes);
Igreja do Salvador de Paço de Sousa
(Penafiel);
Sé do Porto (Porto);
Igreja do Mosteiro de Santa Clara (Vila do
Conde);
Igreja Matriz de Caminha (Caminha);
Castelo de Montalegre (Montalegre);
Fragas (ou Santuário) de Panóias (Vila
Real).
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No Porto e Norte de Portugal a
simbiose entre “património e turismo
inclusivo”, é muitas vezes fruto de
uma oferta que tem na sua base,
também, concretizações e desafios
de um trabalho sério e empenhado
que tem vindo a ser realizado pela
própria direção regional de cultura
do norte, proporcionando várias e
interessantes visitas a um conjunto
de 22 bens imóveis que, integrando
o elenco do património afeto à drcn
e classificado em 1910, merece ser
visitado.
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A LEQUE – Associação de Pais e Amigos de
Pessoas com Necessidades Especiais em
Alfândega da Fé realiza anualmente uma
Resposta Social denominada “Colónias de
Férias Inclusivas” em regime de internato,
que têm como objetivo proporcionar
atividades adaptadas a pessoas com
Necessidades Especiais (limitação ou
incapacidade/Deficiência). Este projeto foi
também pensado para funcionar como um
respiro para as famílias, muitas delas que
passam 365 dias por ano, 24h por dia ao
longo de vários anos, sem poderem gozar
férias e o merecido descanso, que deveria
ter obrigatoriamente quem é cuidador/a de
uma pessoa com deficiência.

ALFÂNDEGA DA FÉ
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Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso
Biblioteca Municipal Albano Sardoeira
Piscinas Municipais de Vila Meã
Complexo Desportivo da Costa Grande

AMARANTE
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O turismo inclusivo apresenta um enorme
potencial de crescimento ao qual o Turismo
de Braga está atento. Em 2004, fomos
percursores na criação de um Roteiro
da cidade em braille, que é distribuído
gratuitamente no Posto de Turismo.
Neste Posto de Turismo funciona, também,
o Centro de Interpretação Turístico
Cultural, onde através de vários painéis se
destacam os mais importantes períodos
históricos e arquitetónicos da cidade de
Braga e é ainda apresentado um filme
que complementa esta informação, com
acessibilidade para visitantes de mobilidade
reduzida.

O centro histórico apresenta já diversas
estruturas para facilitar o conhecimento dos
seus monumentos aos turistas que integram
este tão importante segmento, a maioria
das suas ruas são pedonais e os acessos aos
museus e igrejas estão adaptados.
Foram também criados quatro roteiros do
Barroco adaptados para cadeiras de rodas,
pela Associação ADOC – Associação de
Ocupação Constante, co-financiados pela
Comissão Europeia.

BRAGA
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VILA NOVA DE FOZ CÔA

GONDOMAR
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Praia Fluvial de Bitetos
Pelo segundo ano consecutivo, a Praia
Fluvial de Bitetos, na freguesia de Várzea
do Douro (Marco de Canaveses), recebe
da Agência Portuguesa do Ambiente a
classificação de “Água Balnear Interior”
e o galardão “Praia Acessível – Praia para
Todos”, sendo uma das cinco praias fluviais
do Norte com este galardão.
Distinções importantes que «testemunham
o empenho da Câmara Municipal
na continuidade de um projeto que
visa harmonizar iniciativas locais já
empreendidas para tornar acessíveis as
praias e outros locais do Município de Marco
de Canaveses às pessoas com mobilidade
reduzida.

MACEDO DE CAVALEIROS
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Paço do Alvarinho, situado na Casa do
Curro, com acesso através da Praça da
República
Posto de Turismo, situado na Casa do
Curro, com acesso através da Praça
Deu-La-Deu
Cine Teatro João Verde, Para além do
acesso tem WC’S adaptados para pessoas
com dificuldades motoras
Centro Interpretativo do Castro de
S. Caetano
Hotel Bienestar termas de Monção**** com acessos, wc’s e quartos adaptados para
pessoas com dificuldades motoras
Convento dos capuchos HR****, com
acessos, wc’s e quartos adaptados para
pessoas com dificuldades motoras
Hotel Fonte da Vila***, com acessos, wc’s
e quartos adaptados para pessoas com
dificuldades motoras

MONÇÃO
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Penafiel tem apostado de forma muito
intensa na criação de espaços acessíveis,
sendo - inclusivamente - o primeiro
município português a ter recebido a
bandeira de ouro da Mobilidade. Nesse
sentido, a sua grande mais valia é
precisamente a imensa área de espaço
público completamente acessível: todo
o centro da cidade; o parque da cidade;
o parque intergeracional da Quinta das
Lages (pensado a partir do pressuposto
Acessibilidade Total); ou a zona envolvente
ao centro de saúde (algumas destas
obras, inserem-se no âmbito do programa
de Regeneração Urbana da Cidade de
Penafiel, sustentado na requalificação
de parte muito sigificativa da cidade, em
que a acessibilidade foi um dos conceitos
obrigatórios em cada projeto.
http://www.centrosentido.com/index.php/
regeneracao/projectos).

Do mesmo modo são já vários os edifícios
e equipamentos acessíveis como, por
exemplo, o Museu Municipal; o Pavilhão de
Feiras e Exposições; o Posto de Turismo;
a Estação da Mobilidade; as Piscinas
Municipais; a Loja do Cidadão; o Balcão
Único; a Estação de Caminhos de Ferro; o
Hospital; a Escola Secundária de Penafiel;
a Loja de Produtos Tradicionais; serviços
camarários (DGU; Unidade de Acção Social
e Saúde); o Penafiel Parque Hotel; o Palace
Hotel das Termas; a Clínica Médica Arrifana
de Sousa; o centro de saúde; e a Igreja da
Misericórdia, de entre outros.
Estão ainda em fase de desenvolvimento
e breve conclusão a acessibilidade aos
restantes edifícios municipais (Paços do
Concelho ou Biblioteca Municipal).

PENAFIEL
O primeiro município português
a receber a bandeira de ouro da
mobilidade
Uma cidade a visitar e um extraordinário
exemplo a seguir em termos de
acessibilidade
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A cidade da Póvoa de Varzim possui
vastas áreas pedonais, privilegiadas
pela inexistência de declives acentuados
e potenciadas pelo investimento num
espaço público sem barreiras. Aqui , tem
sido realizado um esforço contínuo nos
últimos anos, no sentido de promover
a acessibilidade a edifícios e espaços
públicos no concelho, sendo mesmo
um dos Municípios fundadores da
“Rede Nacional de Cidades e Vilas com
Mobilidade para todos”, tendo-lhe sido
atribuída a Bandeira de Prata e de Ouro
da Mobilidade, nos anos de 2008 e 2010
respetivamente.
Pelo seu interesse turístico, destacase aqui o amplo circuito pedonal de
toda a frente de mar (mais de 2 km),
passando pelas zonas comerciais
(Rua da Junqueira e Av. Mouzinho
de Albuquerque) até ao centro cívico
(Praça do Almada). A apoiar este
percurso lugares de estacionamento
para pessoas com mobilidade
condicionada auxiliados pelo parque
de estacionamento subterrâneo da Av.
Mouzinho de Albuquerque. Ao longo dos
seus 750m de extensão este parque
possui cinco zonas distintas para
estacionamento destinado a pessoas
com mobilidade condicionada e três
locais com instalações sanitárias.
Ao nível dos Equipamentos
as Piscinas Municipais foram
recentemente intervencionadas
para melhorar a acessibilidade e
usufruto da piscina olímpica e do
tanque de aprendizagem. Também
o Museu Municipal de Etnografia
e História está completamente
acessível, este edifício e o Mercado
Municipal receberam recentemente
melhoramentos. Equipamentos como

o Hospital, o Tribunal, a Central de
Camionagem, ou o Auditório Municipal
estão acessíveis, assim como diversas
unidades hoteleiras e templos religiosos.
Destaca-se o Pavilhão Municipal capaz
de acolher acontecimentos como o
Mundial de Boccia ou o campeonato
nacional da mesma modalidade que
sistematicamente tem decorrido no
mesmo pavilhão.
A acessibilidade às praias tem
também sido alvo de investimento
proporcionando acessos,
estacionamento e instalações sanitárias
adequadas a pessoas com mobilidade
condicionada.

PÓVOA DE VARZIM
Um destino Inclusivo / Para Todos
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O Turismo Acessível é um segmento
significativo do mercado turístico, com
enorme potencial de crescimento, dado o
acentuado envelhecimento da população.
O investimento do Município de Santa Maria
da Feira no Turismo Acessível é sinónimo
de melhoria da posição competitiva e da
imagem do destino Santa Maria da Feira.
Normalmente os turistas deste segmento
de mercado desfrutam de estadias mais
longas e proporcionam o aumento dos níveis
de ocupação na época baixa. Em simultâneo,
provocam uma maior mobilização dos
agentes locais para respostas turísticas em
rede, reforçando a sustentabilidade social e
económica do turismo local.
Ao nível do Turismo Acessível, Santa Maria
da Feira apresenta como missão:
assumir a acessibilidade como uma política
transversal aos vários setores da gestão
da cidade; adequar com acessibilidades os

SANTA MARIA DA FEIRA

serviços abertos ao público; e privilegiar a
qualificação do capital humano. É objetivo
último que a acessibilidade seja fator de
diferenciação na escolha do destino Santa
Maria da Feira.
Os produtos turísticos estratégicos
de Santa Maria da Feira podem ser
classificados de:
Turismo cultural
- património e eventos
Turismo de negócios
- infraestruturas de negócios e forte
atividade empresarial
Turismo de saúde e bem-estar
- ofertas diferenciadas de saúde
No Turismo Cultural, o Município apresenta
boas práticas de acessibilidade nos seus
equipamentos:
- Castelo de Santa Maria da Feira: dado
tratar-se de um monumento nacional

No Turismo de Negócios, o Município
apresenta boas práticas de acessibilidade no
complexo do Europarque e Visonarium, este
último considerado o mais acessível para
cidadãos com limitações motoras, visuais e
auditivas.
No Turismo de Saúde e Bem-Estar, as
Termas de S. Jorge Maria apresentam
acessibilidades para cidadãos com
limitações motoras.
Nos eventos, as boas práticas centram-se
sobretudo na Viagem Medieval, quer em
termos de acessibilidade do centro histórico,
quer ao nível da comunicação e da oferta
que o evento nos brinda.
O ano de 2013 acentua a sensibilidade e a
perspicácia dos organizadores do evento
para olharem de forma especial para o
segmento turístico da acessibilidade,
tornando a Viagem Medieval mais acessível
para o turista com necessidades especiais
– serviços pensados para os turistas com

limitações, mas que se destinam a todos
os públicos. Continuou-se a trabalhar os
acessos e comodidades para turistas com
limitações motoras e avançou-se para o
patamar das acessibilidades para turistas
com limitações auditivas.
As áreas temáticas infantis Treino de
Escudeiros, nas margens do Rio Cáster, e
os Pequenos Guerreiros, na subida para
o Castelo, disponibilizaram o serviço
de interpretação em Língua Gestual
Portuguesa nos dias 3 e 7 de agosto de
2013. No dia 7 de agosto realizou-se uma
visita guiada com guia e intérprete em
Língua Gestual Portuguesa.
Ao nível da comunicação, o site da Viagem
Medieval disponibilizou pela primeira
vez nesta edição o programa do evento
traduzido em Língua Gestual Portuguesa.
Em Santa Maria da Feira, as infraestruturas
hoteleiras e de restauração, na sua maioria,
possuem acesso para cidadãos com
limitações motoras, faltando trabalhar
as acessibilidades para cidadãos com
limitações sensoriais.
Ao nível dos transportes, outra área de
extrema importância para o turista, Santa
Maria da Feira oferece o Transfeira, linha
municipal de transporte da cidade de Santa
Maria da Feira, que oferece acessibilidade
para cidadãos com limitações motoras.
A carrinha “Mobilidade para Todos”, é
um veículo municipal, disponível para o
transporte de crianças e jovens em cadeira
de rodas e seus acompanhantes, quando
requisitado.
A nível privado estão sediadas no Município
empresas que prestam serviços com
veículos – autocarros e táxis – adaptados
para o transporte de cadeiras de rodas.
Ao nível das acessibilidades, a aposta do
Município centra-se nas parcerias com
entidades detentoras de conhecimento
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apresenta acessibilidade parcial ao nível das
acessibilidades motoras. A acessibilidade
externa é inexistente, apesar de no seu
interior haver elevador e maquete de toda a
envolvência do castelo que pode ser tateada.
- Museu do Papel Terras de Santa Maria:
possui acessibilidades para cidadãos com
limitações motoras e um desdobrável em
braile;
- Museu Convento dos Lóios: possui
acessibilidades para cidadãos com
limitações motoras;
- Museu Santa Maria de Lamas: possui o
projeto “toca e sente a arte” – réplicas para
invisuais;
- Zoo de Lourosa – Parque Ornitológico:
possui acessibilidade para cidadãos com
limitações motoras, embora algumas
zonas apresentem passeios com inclinação
superior a 6%;

na matéria, no incremento da oferta
“acessibilidades” e sobretudo na
qualificação do capital humano no respeitos
das normas em vigor e na formação de
técnicos e agentes de turismo, que visam a
melhoria das condições físicas e adequação
no atendimento da pessoa com limitações
motoras, auditivas, visuais, intelectuais e/
ou multideficiência, assim como limitações
intelectuais, sensoriais e de mobilidade
decorrentes do envelhecimento.
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Casa da Cultura da Trofa
A Casa da Cultura da Trofa apresenta-se
como um espaço moderno e acolhedor que
tem sido utilizado como palco de diversas
manifestações artísticas e culturais. Numa
das suas salas de exposição é possível
visitar dois marcos miliários, que pertenciam
à VIA XVI, a estrada romana que ligava
Bracara Augusta (Braga) a Cale (Porto).
Tem acesso a deficientes motores.

Castro de Alvarelhos
Classificado desde 1910 como Monumento
Nacional, o Castro de Alvarelhos está entre
os maiores do Noroeste Peninsular. Teve
várias épocas de ocupação, desde os finais
da Idade do Bronze à Idade Média, e delas
guarda vestígios materiais e arquitetónicos.
O livre acesso à estação arqueológica e
a existência do percurso interpretativo
permite a realização de visitas sem guia e a
qualquer dia.
Tem acesso a deficientes motores.
Aquaplace | Academia Municipal da Trofa
Tem acesso a deficientes motores.
Tem aula de hidroterapia para deficientes
motores.

TROFA

Museu do Papel Moeda – Fundação
Cupertino de Miranda
Museu do Carro Elétrico
Museu Nacional Soares dos Reis
Museu do Papel
Alfândega Régia | Nau Quinhentista
Casa do Infante
Casa Museu Guerra Junqueira
Parque Biológico de Gaia
Fundação de Serralves
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No destino porto e norte de portugal
também é possível encontrar espaços
com experiências mais inclusivas,
destinados a pessoas com deficiência
visual, enquadrados em termos
turísticos, de cultura e lazer
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Existem ainda rampas, elevador,
casas de banho adaptadas, parque de
estacionamento privativo com quatro
lugares reservados para veículos de
pessoas com necessidades especiais.

O Museu do Papel Moeda da Fundação Dr.
António Cupertino de Miranda preocupa-se
em estar acessível para todos os públicos,
eliminando barreiras de conteúdos e físicas.
A disponibilização de conteúdos consta de
notas táteis ampliadas, guias do Museu do
Papel Moeda ampliados e em Braille, guias
eletrónicos com software de ampliação
e de leitura de ecrã, hardware especifico
e software com conteúdos adaptados a
pessoas com défice cognitivo, audioguias,
filmes com legendas e com tradução em
Língua Gestual Portuguesa, QR Codes e
uma parede interativa que disponibiliza os
conteúdos com recurso a texto, vídeo e som.
A nível físico, o percurso entre o
estacionamento e a entrada da Fundação
é livre de obstáculos, dispondo de um piso
podotátil que vem desde a paragem de
autocarro até à entrada do edifício.

MUSEU DO PAPEL MOEDA
FUNDAÇÃO CUPERTINO DE MIRANDA
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O projeto para o acolhimento de públicos
com deficiência visual no Museu do Carro
Elétrico foi iniciado em 2002 com o objetivo
de criar mecanismos que facilitassem a
comunicação e interpretação das coleções
para públicos com diferentes necessidades.
Este projeto, apoiado pela Rede Portuguesa
de Museus no âmbito do Programa de
Apoio à Qualificação de Museus, consistiu
no desenvolvimento de um conjunto de
materiais interpretativos em braïlle,
nomeadamente Guias para visitas ao
Museu que, juntamente com guias áudio
permitissem visitas autónomas à exposição
permanente, e na organização de visitas
guiadas de caráter exploratório para grupos
organizados com o objetivo de eliminar
obstáculos à acessibilidade e fomentar a
integração da pessoa com deficiência visual
no projeto museográfico do Museu do Carro
Eléctrico.

MUSEU DO CARRO ELÉTRICO
Acolhimento e comunicação de públicos
com deficiência visual no museu do carro
eléctrico
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MUSEU SOARES DOS REIS

O Museu Nacional de Soares dos Reis
está preparado para visitas de público
com necessidades especiais em termos
de mobilidade, sendo todos os espaços de
exposição acessíveis por elevador ou rampa.
Para o público invisual existem programas
de visitas guiadas por marcação prévia, que
possibilitam a observação de peças de vulto
pelo tato.
A experiência destas visitas que se realizam
já há anos, levou a um projeto apoiado pelo
Círculo Dr. José de Figueiredo/ Amigos do
MNSR e pela Acapo, o qual será iniciado
no próximo dia 15 de Outubro, Dia da
bengala branca, consistindo numa ação
de formação para preparação de pessoas
cegas, já selecionadas pela ACAPO que virão
a ser monitores de visitas orientadas para
pessoas sem dificuldades de visão, mas que
experimentarão a observação de peças sem

recurso ao sentido da visão e as surpresas
que essa forma de “ver” proporciona. A ideia
é de poder vir a certificar esta formação, de
forma a permitir o alargamento da atividade
deste grupo a outros espaços culturais.

Um destino turístico acessível e para
todos, até nas praias...
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PORTO E NORTE

Matosinhos
Pedras do Corgo
Matosinhos
Quebrada
Aterro
Angeiras-Norte
Angeiras-Sul
Agudela
Funtão
Leça da Palmeira
Porto
Homem do Leme , c/ cadeira anfíbia

Caminha
V. Praia de Âncora, c/ cadeira anfíbia
Caminha
Moledo
Viana do Castelo
Carreço, c/ cadeira anfíbia
Amorosa, c/ cadeira anfíbia
Esposende
Apúlia
Marinhas-Cepães, c/ cadeira anfíbia
Póvoa de Varzim
Zona Urbana-Norte
Zona Urbana-Sul I
Zona Urbana-Sul II
Lagoa
Paimó
Quião
Fragosa

Vila Nova de Gaia
Aguda
Miramar, c/ cadeira anfíbia
Canide-Norte, c/ cadeira anfíbia
Senhor da Pedra, c/ cadeira anfíbia
Valadares-Sul
Espinho
Espinho-Baía , c/ cadeira anfíbia
Espinho-Rua 37

Praias FLUVIAIS
Freixo-de-Espada-à-Cinta
Congida, c/ cadeira anfíbia
Macedo de Cavaleiros
Fraga da Pegada-Albufeira do Azibo,
c/ cadeira anfíbia
Ribeira-Albufeira do Azibo
Ponte da Barca
Ponte da Barca (Rio Lima)
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Praias oceânicas

O Projeto “Praia Acessível - Praia para
Todos” teve início em 2004, desenvolvendose no âmbito de uma parceria institucional
que reúne, de entre outras Entidades, o
Instituto Nacional para a Reabilitação, I.P.
(que promove e atribui o respetivo
galardão), o Instituto da Água, I.P., o
Turismo de Portugal, I.P. e as Câmaras
Municipais onde existam praias oficialmente
designadas, no âmbito do Artigo 4.º, do
Decreto-Lei n.º 135/2009, de 3 de junho.
Veja aqui onde pode encontrar a praia
acessível mais perto de si e usufrua sem
restrições de algumas das mais belas praias
do Norte de Portugal!

Para mais informações
pode consultar o guia
Praias de bandeira

Vila do Conde
Mindelo, c/ cadeira anfíbia
Vila Chã (Moreiró), c/ cadeira anfíbia
Frente Urbana-Sul (Turismo), c/ cadeira
anfíbia

Marco de Canaveses
Bitetos
Póvoa de Lanhoso
Verim, c/ cadeira anfíbia

azul, Norte de Portugal
disponível no site da TPNP

ATIVIDADES

FAÇA FÉRIAS ATIVAS CONNOSCO
E DIVIRTA-SE TODO O ANO!
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o desporto de aventura não tem limites…
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A TOBOGÃ - Desporto, Aventura e
Lazer, é uma empresa de animação turística
especializada em canyoning (alvará/ RNAAT
nº 50/2007), com guias profissionais e
internacionais, credenciados pela Comissão
Internacional de Canyoning (CIC). Possui
ainda o reconhecimento enquanto empresa
que desenvolve atividades de turismo de
natureza, podendo assim operar em áreas
protegidas como o PNPG.
As suas atividades têm no entanto especial
incidência na zona Norte de Portugal,
nomeadamente no Minho e no Parque
Nacional da Peneda-Gerês. Estas zonas são
fartas em locais de eleição para a prática de
Canyoning, possibilitando ainda o vislumbrar
das rotas dos centros históricos medievais
e a beleza paisagística dos locais onde se
realizam as actividades.
Regendo-se por princípios de atuação que
privilegiam, a segurança, a excelência e a

responsabilidade, desenvolvem regularmente
ações de prevenção de riscos com as
entidades responsáveis por esta área,
nomeadamente, o Grupo de Intervenção de
Proteção e Socorro (GIPS), da Unidade de
Intervenção da Guarda Nacional Republicana,
através da sua equipa de busca e resgate em
montanha.
Ao nível da responsabilidade social
desenvolvem ainda ações de cariz social, das
quais se salienta a parceria com a Associação
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental (APPACDM), através da qual
desenvolvem atividades de turismo inclusivo,
nomeadamente Canyoning adaptado.
TOBOGÃ - Desporto, Aventura e Lazer, Ldª
email: info@toboga.pt,
tel.:+351 915 707 938, fax:+351 221 454 036
www.toboga.pt
www.facebook.com/toboga.pt | TripAdvisor
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Lista de
atividades realizadas
para pessoas com
necessidades
especiais

Turismo Ativo para todos | Pena Aventura Park
AR

TERRA

ÁGUA

Fantasticable

Percurso infantil

Canoagem

Bungee Trampolins

Percursos Aventura

Rafting

Slide

Escalada

Paddle surf

Voo Nocturno

Segway

Turismo Ativo para todos!
O PENA AVENTURA PARK é um parque de
Atividades Lúdicas e de Desportos Aventura/
Natureza destinado a todo o tipo de pessoas
que gostam de praticar atividades em contacto
com a natureza. É um parque para todos e
um lugar onde a aventura nunca tem fim!
É um destino único e uma referência no Norte
de Portugal, localizado em Ribeira de Pena,
distrito de Vila Real, junto à saída da A7.
O Pena Aventura Aventura Park oferece
atividades/experiências para pessoas com
necessidades especiais (tanto limitações
físicas como psicológicas), a título de
exemplo podemos referir alguns grupos
organizados que já descobriram que a
“aventura é para todos”:
· Várias CERCIS (quer de Portugal quer da
Galiza);
· Alguns grupos da associação Salvador;

· ACAPO (realização pelo 3º ano consecutivo
de uma semana de atividades no Pena
Aventura Park;
· Alguns grupos organizados não
institucionais.
A nossa oferta é variada, desenvolvemos
atividades em terra, no ar e na água. Da
grande oferta de atividades que dispomos,
quase todas elas podem ser realizadas por
pessoas com necessidades especiais (tanto
limitações físicas como psicológicas), desde
que, acompanhadas pelos nossos monitores
e devidamente orientadas.
Das atividades por nós desenvolvidas, cuja
informação detalhada disponibilizamos
na nossa página|www.penaaventura.com.
pt|, destacamos a realização da descida no
maior Fantasticable do Mundo, o qual tem
acessibilidade para pessoas com deficiência
motora, e pode ser realizado por todos.
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Parque aventura diver lanhoso
Atividades ao ar livre
O Parque Aventura DiverLanhoso encontrase sob a gestão da Diver-Natureza e
Aventura. A Diver – Natureza e Aventura é
uma empresa vocacionada para a gestão
de áreas de lazer, divertimento e promoção
de atividades ao ar livre. Responsável
pela gestão do maior parque ibérico de
desporto aventura, situado na Póvoa de
Lanhoso - Parque Aventura DiverLanhoso,
pela gestão da Rafting Atlântico e a
DiverOutdoor, a Diver propõe uma nova
forma de encarar o desporto de aventura.
Valorizando o meio ambiente e tirando
partido das particularidades de cada uma
das regiões onde os parques se situam, a
Diver proporciona verdadeiros desafios à
adrenalina em perfeita comunhão com a
Natureza, inspirando respeito pelo próximo
e pelos Quatro Elementos. Uma verdadeira

viagem ao Centro do Ser Humano, onde quer
que este se encontre. A Norte e a Sul, onde
o divertimento e a paixão pela Natureza nos
levar!
Com as mais variadas atividades de
rua, a DiverOutdoor adiciona sensação,
apresentando-se com um conceito capaz
de diferenciar a imagem de um evento ou,
de uma forma original, a apresentação de
um novo produto, gerando emoções em
todos os seus participantes. Para todas
as necessidades a DiverOutdoor tem
uma solução! Trabalhamos sempre com
equipamentos de altíssima qualidade,
monitorizados por uma equipa dinâmica,
profissional e experiente que ajudará a
desenvolver e operacionalizar o produto
ideal, à sua medida, para a satisfação total
dos objetivos do seu evento, com a máxima
dedicação, eficácia e, sobretudo, segurança.
www.diver.com.pt
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ACONTECEU

LOJA INTERATIVA DE
TURISMO DE CINFÃES
INAUGURAÇÃO

fonte (QR Code) que, associado a um
qualquer smartphone, permitem a ligação e
encaminhamento imediato através de um
sistema de GPS.
O Município fez também um grande esforço
para o desenvolvimento de conteúdos
virtuais e estáticos, disponibilizando agora,
em permanência, um vídeo de promoção, um
mapa interativo, uma visita virtual com
vários pontos e um pacote de imagens
tridimensionais, e está em curso a
campanha de distribuição da componente
estática pelo território.
Importa também referir que a Loja Interativa
de Cinfães é uma montra de produtos locais,
que comercializará, em representação dos
produtores, os melhores artigos do município,
e espera-se ainda que a loja virtual, possa
impulsionar, num futuro breve, os canais de
comércio de todos os aderentes.
De salientar que, a Loja Interativa de
Cinfães representa para os cofres da
autarquia um investimento global superior a
254 mil euros, financiado no âmbito do ON.2
– O Novo Norte com uma comparticipação
de 110.491,92€.
A Loja Interativa de Turismo estará aberta
ao público de segunda à sexta, das 10h às
12h e das 14h às 18h, e aos sábados das
13h às 18h.
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1 de agosto
Cinfães

Cinfães inaugurou no dia 1 de agosto a Loja
Interativa de Turismo, localizada na Quinta
do Aido. É a 6ª loja das 52 que a Entidade
Regional de Turismo do Porto e Norte
pretende abrir até ao final do ano e promete
ser uma mais-valia para o turismo de
Cinfães. A inauguração presidida pelo
autarca Pereira Pinto contou com a
presença, entre outras entidades, do
Presidente da Turismo do Porto e Norte de
Portugal, E.R., Melchior Moreira.
A Loja Interativa, possui um conjunto de
valências tecnológicas, que a transformará
num espaço de lazer/diversão, educativo,
formativo e informativo, através da sua
componente de interatividade.
Este equipamento, de cariz altamente
inovador, disponibiliza uma plataforma de
interação permanente com o utilizador.
No âmbito da tecnologia, esta nova
infraestrutura está equipada com duas
promotoras virtuais/TOMI (de exterior e
interior), um ecrã panorâmico e
tridimensional, uma mesa interativa multitouch e dois postos de trabalho para receção
e atendimento. De sublinhar ainda que estes
equipamentos operam sob uma plataforma
que disponibiliza o conjunto de toda a
informação turística local, segmentada por
produto turístico e meio complementar
(alojamento ou restauração), de forma a
responder à necessidade de cada utilizador,
independentemente da motivação ou
interesse para a viagem.
Com uma estrutura dinâmica de evolução,
atualização e correção instantâneas, estes
equipamentos contêm já um forte sistema
promocional onde consta a grande maioria
dos espaços de alojamento e restauração,
de forma a que qualquer utilizador possa,
fácil e rapidamente, aceder a toda a
informação que necessita. Acrescenta-se
ainda que todos os pontos de interesse
georreferenciados apresentam um código
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1 de agosto
Porto

VIAGEM MEDIEVAL 2013
AÇÃO PROMOCIONA NA LOJA
INTERATIVA DO AFSC

Com o lema “Embarque na maior recriação
histórica da Europa com a Viagem Medieval
em Terra de Santa Maria” de 1 a 11 de
Agosto!”, decorreu na Loja Interativa do
Aeroporto Francisco Sá Carneiro uma acção
promocional que teve por objectivo dar
visibilidade ao maior evento de recriação
medieval
da Europa. Pelo rigor histórico, dimensão e
envolvimento local, a Viagem Medieval
é um produto cultural diferenciador,
direcionado para vários públicos, em
particular para o segmento famílias,
tendo sido distinguida pelo Turismo de
Portugal.
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41ª CAPITAL DO MÓVEL DE
PAÇOS DE FERREIRA
STAND PROMOCIONAL TPNP
3 de agosto
Porto

O stand Promocional da TPNP, partilhado
com a Rota do Românico e o Município
de Paços de Ferreira, recebeu a visita do
Ministro da Economia António Pires de
Lima e do Secretário de Estado do Emprego
Octávio Oliveira

FESTIVAL DA DIVERSIDADE
BYONRITMOS
AÇÃO PROMOCIONAL DO AFSC
5 de agosto
Porto

Decorreu nas instalações da Loja Interativa
do Aeroporto Francisco Sá carneiro
no passado dia 5 de agosto uma acção
promocional do Festival da DiversidadeBYONRITMOS que decorreu entre os dias 5
a 7 de Agosto.
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6 de agosto
Porto

A’GOSTO NO PORTO
GASTRONOMIA E ANIMAÇÃO
NA ALFÂNDEGA DO PORTO

A TPNP, E.R. parceira estratégica do evento
“A’Gosto no Porto” participou com os
Municípios e Agentes Económicos da região
num amplo espaço de promoção integrada
do Porto e Norte de Portugal com destaque
para os conteúdos interativos que apelam
à perceção dos valores turísticos de forma
dinâmica e mais próxima do público/turistas.
Foram quatro semanas dedicadas a quatro
especialidades gastronómicas diferentes,
música, artesanato, produtos regionais e o
ambiente ideal para conviver com a família
e com os amigos. O A’gosto no Porto levou
até à Alfândega do Porto o melhor da
gastronomia nacional, oferecendo também
uma ampla oferta em termos de animação,
capaz de transformar este local com vista
privilegiada sobre o Rio Douro num dos
«spots» obrigatórios para quem esteve de
férias ou visitou a cidade.

ENTIDADE REGIONAL DE
TURISMO DO ALGARVE
TOMADA DE POSSE DOS
CORPOS DIRIGENTES
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6 de agosto
Algarve

Decorreu dia 6 a cerimónia de tomada de
posse dos novos órgãos sociais da Turismo
do Algarve.
“Vamos partir hoje para um mandato de
cinco anos e isso permite pensar a médio
e longo prazo numa estratégia para a
região. Permite aquilo que acho mais
importante que é unir todos os agentes do
setor do turismo, unir a região, porque essa
tem sido uma falha em relação a muitos
posicionamentos no Algarve”, afirmou
Desidério Silva antes do ato eleitoral, que
terminou com 31 votos favoráveis, um
contra e uma abstenção.
Sob pena de alguns atores do setor ficarem
“de fora da carruagem”, este é um momento
de trabalhar “sem hesitações” em prol
da região, referiu o antigo presidente da
Câmara Municipal de Albufeira, que lembrou
que muito mudou em termos de clientes,
mercados e produtos turísticos.
“Não tem havido, por parte dos agentes
do setor, ações coordenadas e parcerias”,
afirmou Desidério Silva, que afirmou
pretender trabalhar de perto com o Turismo
de Portugal e com a Secretaria de Estado do
Turismo nesta articulação.
A Comissão Executiva dos novos órgãos
dirigentes da Entidade Regional de Turismo,
que tomou posse ainda no dia de hoje, vai
incluir o diretor da Escola de Hotelaria e
Turismo do Algarve, João Fernandes, e o
agente de viagens Carlos Luís.
Álvaro Viegas, da Associação de Comércio
e Serviços da Região do Algarve, continua
como presidente da mesa da Assembleiageral, mantendo-se também Isolete Correia,
da Associação Portuguesa de Portos de
Recreio, como secretária.
O novo conselho de ‘marketing’ vai ter
como membros o presidente da Associação
dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos
do Algarve, Elidérico Viegas; o presidente

da Associação dos Industriais Hoteleiros
e Similares do Algarve, Daniel do Adro; o
delegado regional da Associação Portuguesa
das Agências de Viagem e Turismo, Luís
Tavares; da parte da Associação Portuguesa
de Casinos, Joel Pais; Laurentino de
Almeida, da Associação dos Industriais de
Aluguer de Automóveis sem Condutor; o
presidente da Algarve Golfe, Christopher
Stilwell; e Élio Vicente, da Algarve Anima.
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12 a 19 de agosto
Porto

A PÓVOA NO AEROPORTO

A Póvoa de Varzim, dando seguimento ao
trabalho de promoção externa desenvolvido
pelo Pelouro do Desenvolvimento Local
e pelo seu Posto de Turismo, que se tem
focalizado na realização de ações “fora
de portas”, promoveu o destino turístico e
os principais eventos que se realizam no
concelho, esteve presente na loja interativa
da Turismo do Porto e Norte de Portugal,
E.R., no aeroporto Francisco Sá Carneiro,
numa ação promocional que decorreu de 12
a 19 de agosto.
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19 de agosto
Esposende

DIA DO MUNICÍPIO

Esposende comemorou, no dia 19 de Agosto,
os 441 anos do Município e o 20.º aniversário
da elevação a cidade. A data festiva ficou
marcada pela inauguração das obras de
requalificação do Auditório Municipal,
exactamente vinte anos após a inauguração
deste equipamento. A sessão solene, que
habitualmente se realiza no Salão Nobre
dos Paços do Concelho, decorreu, por isso,
no Auditório Municipal, perante uma vasta
assistência, que lotou completamente o
espaço.
No último Dia do Município sob a sua
Presidência, João Cepa fez uma intervenção
em jeito de balanço, num discurso emotivo
e emocionado. “Foram 15 anos ao longo
dos quais tivemos de travar lutas muito
intensas, enfrentando dificuldades,
principalmente no plano financeiro, e
contornando adversidades”, referiu o
Presidente da Câmara Municipal, traçando,

contudo, balanço positivo do trabalho
desenvolvido. Agradeceu a confiança da
população, o contributo dos que assumiram
os mandatos autárquicos, bem como o
contributo dos que “souberam e quiseram
colocar os interesses do concelho acima de
qualquer interesse político-partidário, e com
o seu trabalho e dedicação contribuíram
para que Esposende seja hoje um concelho
mais desenvolvido, com maior qualidade de
vida e mais reconhecido”. O evento contou
com a presença do Presidente da Entidade
Regional de Turismo do Porto e Norte de
Portugal, Melchior Moreira.

101 | ACONTECEU

100 | ACONTECEU

21 de agosto
Porto

SEMANA DE PROMOÇÃO
DOS ASSOCIADOS DA ACB
CONFERÊNCIA DE IMPRENSA
NA LOJA INTERATIVA DE
TURISMO DO AFSAC

Decorreu no passado dia 21 de Agosto, na
Sede da Associação Comercial de Braga a
Conferência de Imprensa (com um elevado
número de órgãos de comunicação social)
de apresentação da Semana de Promoção
dos Associados da ACB na Loja Interativa
de Turismo do Aeroporto Francisco Sá
Carneiro a decorrer de 26 de Agosto a 01 de
Setembro e que envolveu um conjunto de 24
Associados da ACB da àrea da Restauração,
Alojamento, Animação Turística, Museus e
outros.
Tratou-se de uma excelente oportunidade
para fazer a promoção das empresas
Associados ACB junto de um conjunto
muito significativo de turistas privilegiando
os principais ícones turísticos da região de
Braga.
Numa época de elevado fluxo de turistas
no Aeroporto Francisco Sá Carneiro,
pretendeu-se receber de forma diferente

e com elevada hospitalidade brindando os
Visitantes com o que de melhor a região
de Braga tem para oferecer no âmbito das
suas raízes culturais, sabores e saberes
tradicionais. Estamos perante um conjunto
de ações que permitem comunicar a região
como um todo, afirmando-se o Aeroporto
Francisco Sá Carneiro como palco
privilegiado para uma promoção integrada
deste qualitativo conjunto de parceiros.
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REGIÃO DO DOURO
PROMOÇÃO NO AFSC   
21 de agosto
Porto

A Região do Douro foi o tema de uma
iniciativa de promoção que teve lugar, na
Loja Interativa de Turismo do Aeroporto
Francisco de Sá Carneiro, no Porto.
Ao longo de uma semana, a Loja Interativa
foi palco de um programa de animação, para
além de uma mostra de produtos regionais.

TOMADA DE POSSE DOS
CORPOS DIRIGENTES DA
ENTIDADE REGIONAL DE
TURISMO DO CENTRO
23 de agosto
Ílhavo

Decorreu dia 23 a cerimónia de tomada de
posse dos novos órgãos sociais da Turismo
Centro de Portugal, nas instalações do Teatro
da Vista Alegre, em Ílhavo. A cerimónia foi
presidida pelo Senhor Secretário de Estado
do Turismo – Adolfo Mesquita Nunes. Pedro
Machado, anterior presidente da TCP, renova
a liderança da instituição, agora num modelo
territorial alargado a 100 municípios e por um
período de cinco anos. Com uma estratégia
assente em 6 grandes eixos, e perante uma
plateia com empresários e autarcas vindos
de todo o território regional, o presidente
da TCP destacou o crescimento que o
sector turístico tem tido na região Centro
(aumento das dormidas em mais de 7%) ao
longo dos últimos quatro anos, assim como,
a importância da coesão territorial e da
cooperação institucional e empresarial para o
aumento da competitividade e do crescimento
da economia.
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23 de agosto
Marco de Caneveses

SESSÃO PÚBLICA DE
ENCERRAMENTO DO
ROADSHOW DO MAIOR
ÁLBUM DIGITAL DO MUNDO
“PORTUGAL O MELHOR
DESTINO”, PRESENTE NO
GUINESS BOOK

O maior álbum digital do mundo – “Portugal
o Melhor Destino”, produzido pela LFM
Corporate (Laboratórios Fotográficos do
Marco, Ldª), terminou a sua viagem pelo
país e chegou ao Marco de Canaveses, o
local onde nasceu. Para assinalar o sucesso
da ação, realizou-se no passado dia 23 de
Agosto uma sessão pública promovida pela
Câmara Municipal e um final de festa com
a colaboração da LFM Corporate, na qual
esteve presente o Adjunto do Presidente Dr. António Cândido, em representação da
Entidade Regional de Turismo do Porto e
Norte de Portugal.
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29 de julho a 5 de agosto
Porto

PAÇOS DE FERREIRA UM
DESTINO CAPITAL

Decorreu na loja interativa do AFSC uma
acção de promoção do concelho de Paços de
Ferreira.
A ação proposta pretendeu dar a conhecer
os recursos/produtos turísticos mais
genuínos deste concelho e sobretudo
chamar a atenção para a marca Identitária
“Capital do Móvel” na divulgação de um dos
eventos mais importantes no que concerne
ao sector do mobiliário como é a Feira de
Mobiliário e Decoração de Paços de Ferreira
que decorreu de 3 a 11 de Agosto.
Com esta acção pretendeu-se chamar a
atenção para este evento mas sobretudo
realçar que para além do mobiliário o
concelho de Paços de Ferreira possui
importantes recursos patrimoniais,
especialmente no que confere ao Património
Românico integrado na Rota do Românico.
Nesse sentido a promoção conjunta destas
duas marcas como é a capital do Móvel

e a Rota do Românico que é uma âncora
matricial na promoção deste território e do
património regional.
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27 de agosto
Régua

TOMADA DE POSSE DOS
CORPOS DIRIGENTES DO
TPNP 2013-2015

Decorreu dia 27 na Régua, nas instalações
do IPTM, a tomada de posse da equipa que
vai liderar os destinos do Turismo do Porto e
Norte de Portugal de 2013 a 2015.
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25 de agosto
Carrazeda de Ansiães

CITICA
ABERTURA DO CENTRO DE
INOVAÇÃO RURAL

Decorreu no passado dia 25 de agosto a
abertura do Centro de Inovação Tecnológico
INOVARURAL de Carrazeda de Ansiães –
CITICA e que contou com a presença do
Presidente da Entidade Regional de Turismo
do Porto e Norte, Melchior Moreira. Este
espaço – CITICA - tem como objetivo a
divulgação cultural, científica e tecnológica
aplicada à atividades agroindustriais da
região, focalizando-se, exclusivamente, no
Azeite, Vinho e Maçã. Visa, ainda, promover,
conservar e desenvolver os sistemas
produtivos, culturais e patrimoniais de todas
as atividades ligadas àqueles produtos.
Trata-se de um espaço polivalente e
multidisciplinar onda a tradição e a
modernidade, numa simbiose perfeita,
permitem viajar ao passado compreender o
presente e projetar o futuro.
Estão integrados no CITICA vários espaços:

- Sala de exposição permanente (dedicada
ao escultor Alberto Carneiro);
- Sala de exposições temporárias;
- Atelier de formação / espaço interativo;
- Auditório;
- Espaço de divulgação (dedicado aos
produtores do concelho);
- Posto de venda.

SEMANA DE PROMOÇÃO
DOS ASSOCIADOS DA ACB
BALANÇO POSITIVO

grande potencial a nível internacional.
Quem também ficou muito satisfeito com
esta ação foi o Presidente da Associação
Comercial de Braga, Domingos Macedo
Barbosa, que defende que esta promoção
dos estabelecimentos, da cidade e da região
é decisiva para a economia local. “Foi uma
promoção esplendida, criou uma visibilidade
muito grande para a cidade e para as
empresas da região”.
Para Domingos Macedo Barbosa o sucesso
desta iniciativa deveu-se à visão estratégica
demonstrada pelo Turismo do Porto e Norte
de Portugal realçando que “finalmente
conseguimos encontrar uma entidade de
turismo que teve esta visão estratégica de
cooperação com os agentes económicos da
região e que todos juntos podemos fazer
crescer a economia, promovendo as nossas
empresas e a região”.
Convicto desta ação, Melchior Moreira,
Presidente da Entidade Regional do Turismo
Porto e Norte de Portugal, confirmou que
Braga assume-se cada vez mais como um
forte destino turístico dentro da Região que
é o Porto e Norte de Portugal. Sublinhou
ainda o papel preponderante do Aeroporto
Francisco Sá Carneiro no desenvolvimento
do sector do turismo.
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26 de agosto a 1 de setembro
Braga

De 26 Agosto a 01 de Setembro, a
Associação Comercial de Braga promoveu
os seus associados na loja interativa do
Turismo Porto e Norte do Aeroporto Sá
Carneiro.
”Segue-me até Braga” foi o lema escolhido
para esta campanha que envolveu a
participação de 22 empresas associadas de
diversas áreas do sector turístico.
Durante essa semana, passaram pela loja
do Turismo Porto e Norte, mais de quatro
mil turistas de diversas nacionalidades
e que, de acordo com o Diretor Geral da
ACB, Rui Marques, “fizemos esta promoção
para pessoas de todo o mundo, dos cinco
continentes. Foi marcante porque marca
também uma forma de fazer a promoção
turística”. Promover as empresas no
aeroporto privilegiou o contato direto com
o público-alvo, onde se pretendeu dar a
conhecer o melhor de Braga, quer ao nível
da restauração, da hotelaria, do turismo
religioso, animação cultural, artesanato,
entre outros.
Aos turistas que passaram pela loja do
Turismo Porto e Norte foram presenteados
com as melhores iguarias do distrito
de Braga e tiveram a oportunidade de
conhecer alguma da nossa oferta hoteleira
enquadrados em belas paisagens.
O Diretor Geral da ACB congratula e
agradeceu a todos os empresários que
estiveram presentes nesta ação pela
forma profissional e empenhada com que
representaram a cidade e a região. Por outro
lado, é muito gratificante ver que muitas
pessoas que não conheciam Braga estão
a dizer-nos que vão colocar a cidade na
agenda numa próxima visita. Rui Marque
não tem dúvida que “Braga está na moda. E
com esta ação isto ficou claramente visível”.
Braga afirma-se, cada vez mais, como um
destino turístico de grande qualidade, com

Romaria da Senhora
d’Agonia ganha
Declaração de
Interesse para o
Turismo
O presidente do Turismo do
Porto e Norte de Portugal
(TPNP) afirmou ontem que a
atribuição da Declaração de
Interesse para o Turismo às
festas da Senhora d’Agonia
confirmou o título de ‘romaria
das romarias’ do país.
Esta declaração, que
resultou de uma proposta
apresentada pela Câmara de
Viana do Castelo àquela
entidade de turismo,
possibilitará a
“internacionalização e a
promoção externa” da
secular festa.
“Este reconhecimento irá
permitir que uma futura
candidatura, seja aos fundos
comunitários, seja ao

Turismo de Portugal, fique
muito mais sustentada e
valorizada”, disse à agência
Lusa Melchior Moreira.
Por isso, face ao título
popularmente atribuído à
festa, garante: “Agora sim e
definitivamente considerada
a romaria das romarias de
Portugal”. A Romaria
d’Agonia é o segundo evento
de cariz religioso a receber
esta declaração, atribuída
pelo Instituto do Turismo e
aprovada pelo governo,
depois da Semana Santa de
Braga, também pertencente
à área do TPNP.
“Não existe nenhuma região
do país com um evento
religioso a merecer esta
distinção, sendo a TPNP
pioneira, o que demonstra
todo o potencial do Porto e
do norte no Turismo
Religioso”, afirma Melchior
Moreira, assumindo que esta
classificação representa
“uma valorização única”, ao
nível religioso, cultural e
etnográfico. A festa deste
ano realiza-se entre os
próximos dias 16 e 20.

Porto e Norte de
Portugal lança
brochura “Praias
bandeira azul”
A Entidade Regional Turismo
do Porto e Norte de Portugal
lançou a brochura “Praias
bandeira azul 2013 a Norte
de Portugal”. Este guia, da
responsabilidade da
Delegação da TPNP
responsável pela
dinamização dos produtos
turísticos Touring Cultural e
City & Short Breaks,
compreende, ao todo, 67
praias de qualidade superior
no Norte do país. Neste guia,
organizado por municípios,
os turistas podem ter
acesso a todas as
informações sobre as praias,
como localização,
coordenadas GPS,
caracterização dos areais,
tipo de equipamentos de
apoio, desportos praticáveis,
escolas, entre outros dados
de interesse. A brochura “
Praias bandeira azul 2013 a
Norte de Portugal” está
disponível no site www.
portoenorte.pt.

“Praias bandeira
azul 2013 a Norte de
Portugal” disponível
online e em DVD
A Entidade Regional Turismo
do Porto e Norte de Portugal
acaba de lançar a brochura
“Praias bandeira azul 2013 a
Norte de Portugal”, na qual
é feita referência a 67 praias
de qualidade superior no
norte do país. A brochura
“Praias bandeira azul 2013 a
Norte de Portugal” - da
responsabilidade da
Delegação da TPNP,
encarregada da dinamização
dos produtos turísticos
Touring Cultural e City &
Short Breaks -, está
disponível no site www.
portoenorte.pt e encontrase ainda editada e
distribuída em DVD.

Cinfães inaugurou
recentemente a Loja
Interactiva de Turismo,
localizada na Quinta do Aido.
É a sexta loja das 52 que a
Entidade Regional de
Turismo do Porto e Norte
pretende abrir até ao final
do ano. A inauguração
presidida pelo autarca
Pereira Pinto contou com a
presença, entre outras
entidades, entre as quais o
presidente da TPNP, E.R.,
Melchior Moreira.
A Loja Interactiva, um
modelo de ligação em rede,
possui um conjunto de
valências tecnológicas, que
a transformará num espaço
de lazer/diversão, educativo,
formativo e informativo,
através da sua componente
de interactividade.

Cinfães inaugura
Loja Interactiva de
Turismo
Equipamento de
cariz inovador,
apresenta um layout
orientado para a
promoção turística
do destino regional

A´gosto no Porto
espera 200 mil
pessoas na
Alfândega
NÚMEROS
Visitantes passaram, até ao
momento, pelo
recinto da Alfândega do
Porto. No ano passado.

cerca de 40 mil pessoas
estiveram na festa da
francesinha. só nos
primeiros cinco dias.
ESPAÇOS
presentes no certame. 15
são lojas de outlet e outras
tantas são tendas de
produtos regionais e
espaços de restauração.
Até ao final deste mês,
quem se deslocar à
Aifándega do Porto poderá
degustar algumas das
melhores iguanas nacionais.
O evento Agosto no Porto
dedica quatro semanas a
quatro especialidades
gastronómicas diferentes,
junta-lhes música,
artesanato, produtos
regionais e promove o
ambiente ideal para conviver
com a família e com os
amigos.
A entrada é livre e a
afluência dos primeiros dias
tem superado todas as
expectativas , refere
Francisco Freixinho, director
do Agosto no Porto. São
esperadas cerca de 200 mil
pessoas durante
os iu dias do evento. A
organização pretende ajudar
a criar uma nova
centralldade no Porto
vendendoopais pela boca .
As opções de degustação
abundam. Até II de Agosto
a protagonista é a
franceslnha hâ as mais
tradicionais e algumas
inovações desta Iguaria que
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SOBRE NÓS

uma zona de venda de roupa
e de acessórios, assim como
autom& veis Será instalada
também uma
piscina bem como diversas
áreas lounge, com bebidas
como gin, porto
tónlcoeoutros cocictalls.
Na quarta-feira, o Turismo
do Porto e Norte de Portugal
(TPNP), que se associou na
pxomoçâo do evente.
realizou uma conferência de
irnprensana sua Loja
Interativade Turismo de
Santiago de Compostela. A
acção de charme visou
incentivar os espanhóis a
virem ao sto no Porto
deliciar-se com os melhores
produtos na área da
gastronomia e vinhos , disse
ao GNDE PORTO o vicepresidente do TPNP .
JÚlioMelrinhos
Um mês para provar as
melhores iguanas nacionais:
Francesinha, marisco,
petiscos e bacalhau

fado e vinho do porto
Foi apresentado no Instituto
do Vinho do Porto um CD de
Fado da montra nacional.

Uma coletânea da música
que também é património
imaterial da humanidade.
Comentários de Marta
Azevedo, Organização
Montra Nacional, e de Júlio
Meirinho, Turismo Porto e
Norte.Temas: Entidade
Regional de Turismo do
Porto e Norte de Portugal.

Roteiro de Minas
alia gastronomia e
património para
atrair visitantes
O Roteiro pretende atrair e
guiar os visitantes por minas
abandonadas ou em
exploração, museus, centros
científicos, um parque

geológico, todos situados no
Norte do país num total de
13 pontos de interesse,
inseridos em dez concelhos
da região. Sofia Ferreira,
Administradora Delegada da
Delegação de Touring
Cultural e Paisagístico e dos
Patrimónios da TPNP,
explica ao Café Portugal que
o projecto desenvolve-se em
torno de um património
material e imaterial único,
de grande relevância para o
conhecimento da história do
Homem e da sua relação
com os recursos naturais.
Uma iniciativa que, de
acordo com a responsável,
procura potenciar a
salvaguarda do património,
a rentabilização e a
reanimação dos territórios.
Isto considerando a elevada
atractividade que este tema
(as minas) possui. Sofia
Ferreira acrescenta que,
neste Roteiro, os visitantes
têm ao seu dispor os
contactos das entidades e
horários e adianta que o
mesmo contempla
informação turística
relevante dos municípios,
desde os principais pontos
de visita, gastronomia, as
principais festividades e os
contactos e horários dos
postos de informação
turística.
Com esta informação,
salienta, os turistas dispõem
de toda a oferta turística da
envolvente relativa ao local

de interesse identificado em
cada município. Nesta
medida, a TPNP considera
que o Roteiro de Minas é um
projecto com potencial de
crescimento.
Neste momento, existem
outros municípios e
entidades públicas e
particulares que já
revelaram interesse em
integrar o Roteiro.
Entre os pontos de visita
incluídos nesta iniciativa
encontram-se as minas de
Tresminas (Vila Pouca de
Aguiar), o Geopark de
Arouca, a Casa da Malta Museu Mineiro de São Pedro
da Cova, o Museu da Pedra
de Marco de Canaveses, o
Museu dos Jazigos Minerais
Portugueses, as Minas de
Castromil, o Passeio
Geológico da Foz do Douro, o
Museu da Faculdade de
Engenharia da Universidade
do Porto, o Museu do
Instituto Superior de
Engenharia do Porto, o
Museu do Ferro e da Região
de Moncorvo e o Museu da
Lousa.
Este Roteiro é promovido
pela Turismo do Porto e
Norte de Portugal e conta
com o apoio da DirecçãoGeral de Energia e Geologia,
Empresa de
Desenvolvimento Mineiro e
Parceiros do Roteiro das
minas e pontos de interesse
mineiro e geológico de
Portugal.

ACB promove
associados no
Aeroporto Sá
Carneiro
A Associação Comercial de
Braga acordou com a
Entidade Regional de
Turismo Porto e Norte de
Portugal, de 26 de Agosto a
1 de Setembro, uma
Semana de Promoção dos
Associados da ACB na loja
do Aeroporto FSC do
Turismo Porto e Norte.
Este é um espaço de
excelência de promoção
turística junto à zona de
chegadas do Aeroporto
Francisco Sá Carneiro que
em 2012 ultrapassou os seis
milhões de passageiros.
Sendo o mês de Agosto, o
mês do maior pico de voos
para o Aeroporto Francisco
Sá Carneiro (Porto)
“estamos certos que esta
será uma oportunidade
valiosíssima e imperdível
para fazer a promoção das
empresas associados ACB
junto de um conjunto muito
significativo de turistas”,
referem os promotores em
comunicado.
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se converteu num simbolo
do Porto.
O marisco entra em cena de
12 a 18 de Agasta Frio,
acompanhado de cerveja ou
em pratos
quentescomooarroz ou
açordaéuma das
especialidades preferidas
dos portugueses e uma das
mais consumidas durante o
Verãó ,realçaa organização.
Por sete euros pode comer
um prato de arroz de
marisco, ou se preferir um
de gambas por 12,5 euros E
por que não uma rnariscada
para duas pessoas por 50
euros?
Os amantes de petiscos têm
a sua semana de 19 a 25 de
Agasta De Matosinhos a
Braga. do Alentejo a
Bragança. encontrarão
especialidades de todos os
cantos do pais Os Últimos
dias do Agosto no Porto são
dedicados ao bacalhau.
Paralelarnente. os visitantes
terão igualmente a
oportunidade de usufruir de
uma enorme oferta em
termos de anlmaçãa Além
de um palco para actuações
musicais (Leandro actua
aIS de Agosto). vai ser
instalada uma feira popular,
com carrosséis e outros
divertimentos para os mais
novos
O Agosto no Porto tem
também uma área com
artesanato e produtos
regionais portugueses e

Melchior Moreira
foi reeleito para
liderar Turismo
Melchior Moreira, com uma
nova equipa, foi reeleito,
anteontem, por mais de 96%
dos votos, para liderar o
Turismo do Porto e Norte
até 2018. No ato votaram 88
de 129 eleitores. Era o único
candidato ao cargo, sendo
apoiado, segundo nota
ontem distribuída, pela
maioria dos autarcas do PS
e do PSD e pelos
representantes do setor
privado.
A necessidade de apostar na
formação e no emprego dos
ativos e de novos
profissionais do setor

turístico, através de uma
crescente ligação ao mundo
científico da região foi uma
das bases da sua proposta
eleitoral. A equipa defende,
também, que se deve
continuara aposta numa
oferta diferenciadora,
potenciando o trabalho das
caves do Vinho do Porto e
congregando esforços em
defesa de uma única
entidade responsável pela
promoção interna e externa
do destino Porto e Norte.
Entre as apostas
estratégicas está o trabalho
junto das comunidades
portuguesas no Mundo e
junto do PALOP; as redes
sociais e as tecnologias
limpas, o aumento da rede
de Lojas Interativas de
Turismo e sua plataforma
digital de informação, bem
um projeto vocacionado
para promover o Douro de
forma integrada. Melchior e
a sua equipa querem ainda
desenvolver esforços no
sentido de diminuir a taxa do
WA na restauração e do mc
no setor e defender um
“Plano Estratégico
Integrado e Multissetorial
para a Região”. Para o
reeleito, é fundamental
continuar a apostar no
desenvolvimento, inovar,
potenciar e valorizar o
Turismo da Região Norte.
Os Vogais:
Comissão executiva:
Jorge Magalhães (autarca

de Lousada), Fontainha
Fernandes (reitor da
Universidade de Trás-osMontes e Alto Douro),
Herminio Loureiro (autarca
de Oliveira de Azeméis),
Joaquim Ribeiro
(empresário e presidente
AHRESP Norte).
Concelho de marketing:
Jorge Dias (Gran Cruz),
Mário Ferreira (Douro Azul),
Rui Ferreira (Onicer) Tito
Silva (APAVT), Margarida
Belém (GeoParkArouca),
Gustavo Duarte (autarca de
Foz Côa) e Gouveia Santos
(Associação para o Museu
dos Transportes e
Comunicações).

Melchior Moreira
foi reeleito por mais
de 96 por cento dos
votos numas eleições
em que votaram 88 de
129 eleitores.
Sob o lema “Um Destino
com Norte”, Melchior
Moreira foi eleito, na
passada sexta-feira, como
presidente da nova Entidade
Regional de Turismo do
Porto e Norte, resultante da

nova Lei 33/2013 de 16 de
Maio, que estabelece o
regime jurídico das áreas
regionais de Turismo de
Portugal continental e que
extinguiu o Turismo do
Douro integrando-o na
Entidade Regional de
Turismo do Porto e Norte.
No seu programa eleitoral
Melchior Moreira afirmou a
necessidade de apostar na
formação e no emprego dos
activos e de novos
profissionais do sector
turístico, através de uma
crescente ligação ao mundo
científico da região;
continuar a aposta com base
numa oferta
verdadeiramente
diferenciadora; potenciar o
trabalho desenvolvido pelas
caves do Vinho do Porto;
congregar esforços em
defesa de uma única
entidade responsável pela
promoção interna e externa
do destino Porto e Norte;
apostar estrategicamente
junto das comunidades
portuguesas espalhadas
pelo mundo e em especial
com os PALOP; continuar a
apostar forte nas redes
sociais e nas tecnologias
limpas; aumentar a rede de
Lojas Interativas de
Turismo e na sua plataforma
digital de informação;
Apostar num projeto
vocacionado para promover
o Douro verdadeiramente e
de forma integrada.

www.guimaraes2013.pt
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A Loja Interactiva de
Turismo do
Aeroporto FSC
promove, amanhã, 22
de Agosto, a Região
do Douro.
Esta acção de promoção, em
parceria com o Município de
São João da Pesqueira e a
Associação Capital Douro,
conta com a presença de
Melchior Moreira, presidente
do Turismo do Porto e Norte,
e do presidente da Câmara
Municipal de São João da
Pesqueira, José Tulha.
Ao longo da tarde, a Loja
Interactiva do Aeroporto
será palco de um vasto
programa de animação, com
mostra de produtos típicos
da região e performances
artísticas.

Região quer mais
O presidente da Entidade
Regional de Turismo do
Porto e Norte de Portugal,
Melchior Moreira, acusou
ontem o poder central de
“discriminar” aquela região
em relação a regiões como
Lisboa, Algarve e Madeira,
sublinhando que está na
altura de “inverter” a
situação.

“A Vida Inútil de José Homem” é

tradição. No final, à meia-noite, um

o primeiro romance de Marlene

grupo de rapazes cantam uma

A partida está marcada para

montalegre
Congresso de Medicina
Popular

Ferraz, e foi a obra vencedora do

bela serenata… Um espetáculo

as 10h00, no Clube Náutico de

5 a 8 de setembro

Prémio Agustina Bessa-Luís 2012.

a não perder. A organização é

Fão. No final, os atletas serão

O Prémio Literário Revelação

da responsabilidade do Grupo

transportados do local de chegada

Agustina Bessa-Luís é um prémio

Folclórico Danças e Cantares

(Praia da Couve, Apúlia) até ao

literário instituído pela Estoril Sol

de Perre e conta com o apoio da

local de partida.

em 2008, e atribuído anualmente

Câmara Municipal de Viana do

a romances inéditos de escritores

Castelo e da Junta de Freguesia

portugueses estreantes. Nesta 5.ª

de Perre. A desfolhada terá lugar

de Marinhas, que disponibilizam

Comemorações do Dia
Mundial do Turismo

edição, o júri elogiou a “apreciável

junto à Igreja Paroquial de Perre,
às 22h00.

e fortes sensações em plena

AGENDA

natureza.

a participação das associações
uma ementa variada. O programa

27 Setembro

desenvoltura narrativa e uma

14 e 15 de setembro

inclui também a realização de

turismo@cm-esposende.pt

relação criativa com a língua

www.bttclubedechaves.net

uma desfolhada e a atuação de
ranchos folclóricos e de grupos

Decorre de 5 a 8 de Setembro

A Vida Inútil de José Homem,

Jornadas Europeias do
Património

de música tradicional, bem como

a 27.ª edição do Congresso de

além da temática – “evidencia

21 e 22 setembro

concertinas, danças e cantares ao

Medicina Popular de Vilar de

situações dramáticas da memória

desafio.

Perdizes, evento de referência

histórica portuguesa africana,

A Festa do Pão arranca no dia 20,

do concelho de Montalegre que

num enquadramento interessante

às 19h30, e, nos restantes dias,

continua a galvanizar muitos

e, em certa medida, original”.

abre portas às 10h00.

curiosos em torno de temáticas

À conversa com… é uma iniciativa

relacionadas com o misticismo.

da Biblioteca que visa promover,

A figura do padre Fontes volta a

em torno do livro, o diálogo e a

ser o barómetro do evento.

troca de conhecimentos com

portuguesa” que encontrou em

Corridas d’Aventura
Fão/Apúlia

À semelhança de anos anteriores,

As inscrições para participar na IX

22 Setembro

a Câmara Municipal de Esposende

Maratona BTT Rota do presunto

www.cm-esposende.pt/

vai assinalar, como habitualmente,

estão abertar até ao dia 13 de

ecoemotions/

o Dia Mundial do Turismo, que
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CHAVES
IX Maratona de BTT
ROTA do Presunto 2013

escritores contemporâneos,

setembro às 23 horas. No site

se comemora a 27 de Setembro,

do BTT Clube de Chaves, pode-

com um conjunto de actividades

se encontrar toda a informação

direccionadas para o público em

necessária para a participação,

geral e de participação gratuita.

viana do castelo
À Conversa com…
Marlene Ferraz, com a
apresentação do livro
“A Vida Inútil de José
Homem”

assim como os percursos e a

Este ano, a programação estende-

20 setembro

localização da prova.

se até 30 de Setembro.

Desfolhada à Moda de
Perre

O programa integra um passeio

21 setembro

“Património / LUGARES”.

esposende
Festa do Pão 2013

de barco e outro de kayak, aulas

www.folcloreperre.no.sapo.pt

Uma iniciativa anual do Conselho

de iniciação à prática de surf e de

Nesta representação, pretende-se

da Europa e da UE, envolvendo

20, 21 e 22 Setembro

kitesurf e a visualização do filme

dar a conhecer a toda a população

cerca de 50 países, tendo como

proporcionando a oportunidade de

Europeias do Património 2013,

conviver de perto com os autores
e a sua obra. Biblioteca Municipal
de Viana do Castelo, às 21h30.
biblioteca@cm-viana-castelo.pt

Viana do Castelo associa-se
às celebrações das Jornadas
este ano subordinadas ao tema

Campo de S. Miguel | Marinhas

Trata-se da 4.ª Etapa das Corridas

de promoção turística “Esposende,

que assiste, os usos e costumes

objetivo a sensibilização dos

Através deste evento, a Junta de

d’Aventura, a disputar ao longo

um Privilégio da Natureza” e a

relacionados com o ciclo do

cidadãos para a importância da

Freguesia de Marinhas pretende

de 10 Km, por passadiços e praias

apresentação do Portal de Turismo.

milho. Desde o momento de virar

proteção do Património. Em cada

dar a conhecer a gastronomia

de Fão e Apúlia. Com um grau de

As inscrições são limitadas e

o carro de bois, à desfolhada,

país é promovido, anualmente, um

e as tradições ancestrais

dificuldade médio/alto, o percurso

devem ser efetuadas até ao dia 25

passando pela malhada e pela

programa de atividades a nível

relacionadas com a confecção

é direcionado para o público que

de Setembro, através do telefone

limpeza no peneiro. Tudo está

nacional, de acesso gratuito na

do pão. A iniciativa conta com

procura experiências aventureiras

ou e-mail

aqui reconstruído como reza a

sua grande maioria.

Castelo Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo
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