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Com rituais e festas de diversa natureza, o
Natal e a Passagem de Ano trazem-nos à
memória momentos mágicos de uma época
que é, talvez, a mais desejada por todos nós.
No Natal, mais do que em qualquer outra
ocasião, afloram as recordações do passado,
lembramos sonhos da nossa infância e
acreditamos no futuro – na renovação da
natureza e no Sol que voltará a brilhar. É por
isso que acendemos fogos, decoramos as
casas com árvores de cor verde,
expressamos desejos e brindamos à vida,
sempre na esperança de um ano melhor.
Festejada em quase todo o mundo com
manifestações diversas, a época de Natal
possui a mágica capacidade de reunir a
família, apela ao amor, fortalece laços de
amizade e aproxima as pessoas envolvendo-nos a todos.
E porque o Natal é também um estado de
espírito, venha daí, visite o “Porto e Norte de
Portugal” nesta época e partilhe connosco o
sentimento muito especial que se instala
nos nossos corações.
Em Dezembro, (re)visite a beleza desta
encantadora região, onde certamente
sentirá o frio, mas também, o crepitar do
fogo na lareira, onde se deliciará com os
doces de Natal e onde, afinal, ainda poderá
assistir a festas e ritos da Antiguidade Pagã,

vivenciar algumas das tradições à volta da
fogueira, participar no maior presépio ao
vivo da Europa, ou assistir à “Missa do Galo”.
Deixe-se contagiar por esta época, aceite as
nossas sugestões e aproveite ainda a alegria
das muitas manifestações da passagem de
ano.
Desejo profundamente que a renovação que
é proporcionada pelo Natal e pela Passagem
de Ano, nos dê ainda mais força e coragem
para enfrentar os desafios e, desta forma,
aproveitemos todas as oportunidades, em
prol do crescimento do destino turístico
Porto e Norte de Portugal.
Feliz Natal e um Fabuloso ano de 2014!
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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SETEMBRO 2013

MOVIMENTO MENSAL | OUTUBRO 2013

Dormidas de não residentes na hotelaria
aumentaram 7,7%
Os estabelecimentos hoteleiros registaram 4,8
milhões de dormidas em setembro de 2013,
resultado que representou
um crescimento homólogo de 5,1%, próximo do
registado no mês anterior (+5,4%).
As dormidas de residentes decresceram 1,2%
(+0,3% no mês anterior). Pelo contrário, os não
residentes mantiveram
uma variação significativamente positiva (+7,7%)
mas um pouco menor que a observada em agosto
(+8,5%).
O crescimento dos proveitos situou-se abaixo do
ocorrido nos hóspedes e dormidas, tendo sido
+4,3% para os
proveitos totais e +3,5% para os de aposento,
inferior ao observado no mês anterior (+4,6% e
+5,8%).

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

NUTS II
PORTUGAL
NORTE
CENTRO
LISBOA

DORMIDAS SET.

Nº
4810,4
540,4
425,2
1069,1

T. VAR. (%)
5,1
5,3
-0,4
6,5

DORMIDAS JAN. A AGO.

Nº

T. VAR. (%)

34069,2 4,8
3834,2

6,9

3025,3

-0,1

7893,0

6,3
3,7

ALENTEJO

126,9

-0,6

922,8

ALGARVE

1897,3

3,7

127321,1 3,7

AÇORES

133,8

17,4

896,4

8,8

MADEIRA

617,7

9,9

4765,4

8,2

NUTS II

TAXA DE OCUPAÇÃO (%) ESTADA MÉDIA
( Nº NOITES)

SET.12

SET.13

SET.12

SET.13

PORTUGAL

52,2

53,9

3,0

3,1

NORTE

41,5

43,8

1,8

1,9

CENTRO

34,4

33,9

1,8

1,8

LISBOA

60,9

62,1

2,3

2,4

ALENTEJO

32,8

33,5

1,7

1,7

ALGARVE

58,4

59,0

4,8

4,9

AÇORES

41,7

51,8

2,9

3,4

MADEIRA

65,9

71,5

5,8

5,7

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

8

Nº DE PASSAGEIROS

6 909

8 103

TRÂNSITO

6

26

EMBARQUE

7

58

DESEMBARQUE

6 896

8 019

MOVIMENTO ACUMULADO | JANEIRO/OUTUBRO 2013

2012

2013

VARIAÇÃO (%)

Nº DE NAVIOS

64

63

-2%

Nº DE PASSAGEIROS

66 435

44 137

-34%

TRÂNSITO

236

591

150%

EMBARQUE

110

419

281%

DESEMBARQUE

66 089

43 127

-35%

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

NATAL É AMOR
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O Natal é uma das
celebrações mais complexas
do calendário litúrgico,
com uma diversidade de
manifestações que abrangem
um amplo e rico espectro
cultural, de entre as quais
sobressaem alguns dos
mais antigos e interessantes
cultos solsticiais de
origem pagã, bem como,
diversas cerimónias
cristãs comemorativas do
nascimento de Jesus, entre
outras, visíveis ainda hoje e
claramente representativas
do Norte de Portugal.

SOLSTICIAIS DE INVERNO

9 | TEMA
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FESTAS E RITOS

FESTAS DE INVERNO
CALENDÁRIO

Festa dos Rapazes
25 e 26 Dezº – Aveleda
25 e 26 Dezº - Varge

TRÁS-OS-MONTES
24 dezembro a 06 de janeiro

No Nordeste Transmontano, um pouco por
toda a parte, entre o dia 24 de Dezembro e o
dia 6 de Janeiro, celebram-se mágicos Rios
Solsticiais de Inverno: caretos,
chocalheiros, carochos, cérceas, “belhos e
belhas”, farandolos, pauliteiros, e outros
sacerdotes e demiurgos, vindos da velha
antiguidade pagã neolítica, saem à rua
enfarpelados em trajes coloridos e ocultam
a cara com máscaras que os transcendem e
transfiguram.
Acendem-se fogueiras do galo monumentais
no centro das aldeias, e, enquanto o som da
gaita-de-foles abraça o despertar do silêncio
de montes e vales solidários, comem-se
opíparas ceias comunitárias e vivem-se
experiências místicas, sempre inolvidáveis e
enigmáticas.

Viver a época de Natal em muitas
localidades do Nordeste Transmontano é
regressar às festas da Antiguidade Pagã e é,
seguramente, um dos únicos elos de ligação
que resta, ao cabo de dois milénios de
Cristianismo, ao ritual cíclico das
festividades agrárias do Solstício de
Inverno, em honra do Sol e louvor à Mãe
Natureza. Estas tradições têm mais de três
mil anos, remontam aos tempos préromanos e são procedentes dos povos mais
autóctones posteriormente “celtizados”.
Nestes Ritos tem presença assídua o culto
ao astro rei, o Sol, mas sobressai também o
culto do pão, da água e, sobretudo, do fogo.
Os jovens, perpetuando ritos de passagem,
organizam-se, mascaram-se e, com a
vitalidade que lhe é própria, ritualizam o
caos que antecede a nova ordem cósmica, o
Ano Novo.

Festa de Santo Estevão
26 de Dezº - Rebordãos
25 e 26 de Dezº - Parada de Infanções
25 e 26 de Dezº - Ousilhão
25 e 26 de Dezº - Rebordelo
25 e 26 de Dezº - Torre de Chama
27 de Dezº - Grijó de Parada
Noite de 01 de Janº - Vale das Fontes
Festa dos “Belhos”
25 de Dezº e 01 de Janº - Vale do Porco
25 de Dezº - Bruçó
Chocalheiro
26 de Dezº e 01 de Janº - Bemposta
Festa das Morcelas ou da Mocidade
28 e 29 de Dezº - Constantim
Festas do Menino
01 de janº - Tó
01 de Janº - Vila Chã da Braciosa
Festas de S. Gonçalo
11 de Janº - Outeiro
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Festa dos Reis
(Fim-de-semana mais próximo)
05 e 06 de janº - Baçal
05 e 06 de Janº - Rio de Onor
01 e 06 de Janº - Salsas
06 de Janº - Rebordaínhos
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FOGUEIRA DO GALO
MIRANDA DO DOURO
24 de dezembro

Os solteiros mirandeses começam de
madrugada os rituais pagãos que
envolvem toda a tradição da fogueira.
Por volta das seis da manhã e depois ao
som dos foguetes, os jovens partem para o
monte onde vão recolher a lenha que vai
dar origem à “majestosa fogueira”.
O dia é passado por completo no campo e
este é, aliás, também, o pretexto para a
realização de algumas praxes, aqui
apelidadas de “barrelas”.
Depois de executado todo este trabalho e
de comerem a famosa “punheta de
bacalhau”, os rapazes carregam os carros
de bois e puxam os mesmos com grande
alarido pelas ruas da cidade. Ouve-se “o
chiar” e o aço das rodas dos carros a bater
na calçada.
Este é um momento memorável, pelo qual
toda a população de Miranda aguarda para
ver e ouvir. De referir ainda, que em

Miranda do Douro, a noite de consoada é
passada essencialmente na rua.
As famílias vão à Missa do Galo, onde mais
uma vez a tradição impera e os “homens da
terra”, no final da eucaristia, embora contra
a vontade dos párocos, cantam as “Lhonas”
ao Menino. Estas “Lhonas”, são cantigas
religiosas que são transformadas em
vocabulário pouco ortodoxo.
A madrugada é passada em volta da
fogueira e reza a história que a mesma deve
arder até ao dia de Reis.

O primeiro dia do ano na aldeia de Vila Chã
de Braciosa, em Miranda do Douro, é vivido
com grande intensidade como mais um
ritual pagão.
Esta é mais uma tradição enraizada no
espírito do povo desta aldeia que apesar de
ver a população a diminuir continua a
celebrar este interessante ritual de Inverno.

A velha de
Vila Chã é
representada
por um homem
tisnado no
rosto e nas
mãos, vestindo
uma saia
preta de burel,
enfeitada
com rendas
e bordados
brancos.

15 | TEMA

14 | TEMA

VILA CHÃ DE BRACIOSA
1 de janeiro

MEMÓRIA E COMEMORAÇÃO
E, sobretudo, memorial e celebração,
manifestando-se muitas vezes através
da arte e que, com uma enorme
criatividade ao longo dos séculos,
constitui hoje um riquíssimo património
da humanidade, plasmado muitas
vezes, na literatura, na música, no
teatro, no cinema, em vitrais, na
pintura ou na escultura, retratando
quase sempre o nascimento de Jesus,
tal como são exemplo os belíssimos
presépios, que ainda hoje fazem parte
do nosso imaginário .
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O NATAL É AINDA

Noronha Feio, 1989
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“É urgente
viver o
presente,
preparando
o futuro e
respeitando a
tradição”

EXPOSIÇÃO “PRESÉPIOS NO
ARTESANATO DE BARCELOS”
BARCELOS
dezembro

O termo “presépio” vem do latim praesaepe e
significa curral, estábulo, local onde vive o
gado. O presépio é uma representação da cena
do nascimento de Jesus na “gruta de Belém”
que se tornou numa das manifestações
espirituais e simbólicas mais fortes do mundo
cristão. Esta tradição do Presépio criadora de
manifestações etno-religiosas tem o seu início
no século XIII. Foi S. Francisco de Assis,
agora designado “patrono do presépio” que
iniciou a representação do praesaepe como
rememoração do nascimento do menino
Jesus. De referir que o nascimento de Jesus
foi declarado Festivo pelo Papa Júlio I no
século IV. S. Francisco de Assis terá encenado
pela primeira vez, em 1223, o nascimento de
Jesus numa gruta na floresta da região de
Greccio na Itália. Num enquadramento onde o
contexto do nascimento de Jesus se podia
reviver pela simplicidade do espaço, pobreza,
humildade e espírito de união. Nesta

encenação incluiu o burro, a vaca, a
manjedoura e o feno,
retratando aos homens a mensagem de
simplicidade que o ideal cristão tentava
transmitir.
Crê-se que a partir desta data esta tradição se
tenha generalizado em Itália, nomeadamente
nos conventos e mosteiros franciscanos, para
daqui se expandir e generalizar por toda a
Europa, anunciando todos os anos a Natividade
de Cristo. É tal a importância que adquire
como símbolo maior do cristianismo que no
século XV e XVI começa a ser montado nas
casas Reais e Nobres, encontrando-se registos
de Presépios com dezenas e até centenas de
figuras. No século XVIII, generaliza-se a
tradição de fazer o Presépio nas casas
comuns, primeiro na Europa e depois por todo
o mundo.
No caso Português, em particular, existem
registos que o Presépio terá chegado no

século XV com as luzes do renascimento. Mas
o impulso maior para a difusão desta tradição
resulta da acção dos reis D. João II, D. Manuel
I e D. João III, e mais à frente de D. João V,
que contratavam artistas para construir o
Presépio da Corte. Contudo, é apenas nos
séculos XVII e XVIII que o presépio se torna
um elemento do natal e um hábito desta
quadra nos mosteiros, conventos, igrejas
paroquiais, casas particulares e senhoriais.
Neste contexto, uma nota especial para a
imponência dos Presépios barrocos
portugueses como é bom exemplo o Presépio
da Basílica da Estrela, em Lisboa, da autoria
do escultor Joaquim Machado Castro.
O Presépio enquanto peça ligada à Religião é
um tema rico no artesanato de Barcelos, em
especial, no Figurado de Autor e de Molde. As
temáticas ligadas à religião são um dos
vectores de identidade mais relevantes do
figurado barcelense.

posicionamento e retratar o quotidiano, o
imaginário, o religioso e o fantástico destes
barristas. Neste período, estrutura-se como
uma produção de grande valor cultural,
posicionamento que tem vindo
sucessivamente a cimentar-se no contexto da
arte popular portuguesa.
Actualmente, o presépio é uma das peças
mais simbólicas do figurado de Barcelos,
também uma das mais procuradas, não só
pela sua variedade e tipologia
de representações, mas essencialmente pelo
valor cultural que encerra enquanto
testemunho de uma realidade sócio-cultural
muito influenciada pelos valores cristãos,
onde o Natal, hoje como ontem, continua a ser
uma das celebrações mais importantes do
calendário festivo anual.
A Exposição “Presépios do Artesanato de
Barcelos”, visa mostrar esta riqueza do
artesanato local ao nível do Presépio, não só
na produção de figurado, mas
também nos trabalhos em Madeira e Ferro,
mostrando a preponderância desta temática
no imaginário religioso local e a excelência
destes mestres artesãos que fizeram desta
terra, por direito próprio, Capital do
Artesanato.
Barcelos Turismo
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O presépio é
uma das peças
mais simbólicas
do figurado
de Barcelos,
também uma
das mais
procuradas

Apesar de actualmente ser um factor de
identidade das produções locais, não se
encontram referências anteriores ao século
XX, no que toca à produção de bonecosde
Presépio em Barcelos. O sortido de figurado
era uma produção subsidiária da Olaria que
só em meados do século XX começa a
ganhar autonomia com a geração de
barristas encabeçada por Rosa Ramalho, isto
sem prejuízo da antiguidade desta produção
historicamente balizada nas palavras de Frei
Bartolomeu dos Mártires, no Século XVI, no
Concílio de Trento sobre os “bonecos de
Barro” de Prado, referindo-se aos “bonecos
de barro” produzidos nas freguesias que
após a reforma administrativa
de 1855 passam para a tutela do concelho
de Barcelos.
Segundo alguns autores as primeiras peças
de Presépio feitas em molde terão sido
efectuadas em 1940, tendo-se generalizado
nas cerâmicas locais nos anos 50 e 60. Em
virtude deste aumento de produção,
rapidamente se difundiram por Portugal
inteiro, os conhecidos “ bonecos de presépio
de Barcelos”. Também a feira semanal de
Barcelos foi um palco fundamental de
divulgação destes bonecos. De referir que o
aparecimento em grande dimensão da
produção dos bonecos de presépio se deveu
também à campanha de Luiz Chaves, na
Rádio Renascença, em favor do Presépio,
iniciada em 1939, que gerenciou um grande
fluxo de procura ao qual os ceramistas
tiveram que dar resposta.
Nas décadas de 50 e 60, o figurado ganha
autonomia relativamente à produção olárica
e importância social. Artistas como Rosa
Ramalho, Rosa Côta,
Mistério, Ana Baraça entre outros
notabilizaram esta produção, no contexto da
arte popular, abrindo-lhe novos caminhos
deixando esta de ser uma arte só de bonecos
sortidos e apitos, para ganhar um novo

UM ESTADO DE ESPÍRITO
Imbuído de uma imensa
diversidade de coisas, tais
como: Amor, Amizade, Alegria,
Paz, Solidariedade, ou mesmo
Renovação...
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MAS O NATAL É ACIMA DE TUDO…

TODOS OS
DIAS E SEMPRE
QUE O HOMEM
QUISER
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ALIÁS, O NATAL É...

O MAIOR PRESÉPIO
AO VIVO DA EUROPA
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Priscos

Presépio ao Vivo / Horários:
22 de Dezembro das 14h00 às 20h00
25 de Dezembro das 15h00 às 18h00
26 Dezembro das 14h30 às 17h00
28 Dezembro das 20h00 às 23h00
29 Dezembro das 14h30 às 18h00
01 Janeiro das 15h00 às 18h00
04 Janeiro das 20h00 às 23h00
11 Janeiro das 20h00 às 23h00
12 Janeiro das 14h30 às 18h00
Mais informações em:
www.presepiopriscos.com

O Natal é ainda,
“memória e
comemoração” e,
sobretudo, “memorial e
celebração”,
manifestando-se muitas vezes através da
arte e que, com uma enorme criatividade ao
longo dos séculos, constitui hoje um
riquíssimo património da humanidade,
plasmado muitas vezes - na literatura, na
música, no teatro, no cinema, em vitrais, na
pintura ou na escultura, retratando quase
sempre o nascimento de Jesus, tal como
são exemplo os belíssimos presépios, que
ainda hoje fazem parte do nosso imaginário…
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O evento que decorre durante a época
festiva do Natal na freguesia de
Priscos em Braga, junto da igreja e
residência paroquial, tem como
principal objetivo o reforço do
sentimento de congregação entre os
seus participantes, transformando as
gentes de Priscos numa verdadeira
comunidade.

Trata-se de um exercício de profundo
compromisso de comunhão e equilíbrio
pessoal de intimidade de nós com os outros,
um exercício de procura do tal “código
secreto” de “gente que se relaciona com
gente” na procura incessante da felicidade.
É um projeto aberto a todos os credos,
porque todo o ser humano anda à procura da
sua estrada, do seu caminho, de si próprio,
da sua felicidade e sentido de vida.
O Presépio ao Vivo de Priscos é uma
oportunidade para fazer uma viagem ao
tempo de Jesus. A um tempo com vozes,
música, cheiros, sabores, sons, casas, lojas,
praças e mercados e cerca de 600
participantes que dão vida a uma história
sempre antiga e sempre nova.
É um espaço com cerca de 30.000 m2 de
ocupação e com mais de 70 cenários, com
referência às culturas egípcia, judaica e
romana.

É uma história viva a ver para além do que
se olha. O uso de incensos, ervas
aromáticas, pão ázimo e ervas amargas, de
hidromel criam um mistério que salta a
história do nosso tempo... Os ferreiros a
forjarem e a temperar o ferro, o sapateiro
a concertar sandálias rompidas, os
serradores que cortam lenha, os
camponeses a organizarem as
ferramentas de trabalho, a tecedeira no
tear a jogar fios de lã, o oleiro a amassar o
barro, a padeira a amassar a farinha, os
pastores que cuidam dos seus rebanhos, o
rabino que canta salmos na sinagoga com
outros sacerdotes, as vendedoras de
sementes, legumes, plantas e peixe dão
vida a outras vidas. Representação de
vários personagens antigos como Abraão,
Sara, Moisés, Faraó, Rei David, Rei
Herodes, Reis Magos, os doze apóstolos, a
Sagrada Família, soldados romanos, as
virgens vestais, os membros do senado
romano, os fariseus, saduceus e
publicanos e muitos animais (cavalos,
vacas, burros, ovelhas, etc.).
Os “atores/personagens” são homens,
mulheres, jovens e crianças da Paróquia de
São Tiago de Priscos e muitas pessoas
oriundas de vários pontos do país
(Barcelos, Guimarães, Fafe, Porto,
Coimbra e Lisboa).

Alegria, acreditar, diversão e a
oportunidade para um brinde à
vida, na esperança de um futuro
melhor!...
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A PASSAGEM DE ANO É...

Venha festejar connosco a
passagem de ano e divirta-se nos
muitos sítios que oferecem
programas de autentico prazer.
Hotéis, restaurantes e festas de
rua, preparadas
propositadamente para o receber.
Porque gostamos de si…

consulte a nossa agenda de eventos de
natal e ano novo 2013 disponível em
www.portoenorte.pt
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AUTÊNTICO PRAZER
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AÇÕES PROMOCIONAIS TPNP

Município de Espinho
Comunicar Espinho em Língua Gestual
– Professor Goulão
5 / 10 novembro
DesistartGroup
11 / 17 novembro
CINANIMA
13 / 15 novembro
APC – Instrumentos Musicais
26 de novembro a 8 de dezembro

Outros:
· CINANIMA 37ª Edição
· Academia de Música
· Violinos Capela
· Artesanato Local
Francisco Goulão
Professor, Autor e Criador.
Nasceu a 28 de Março de 1951 em
Lisboa, surdo de nascença, licenciado
pela Faculdade de Belas Artes da
Universidade de Lisboa.
Pintor diplomado, professor de surdos e
de educação visual para crianças surdas.
Trabalha no Centro António Cândido no
Porto, onde é professor há mais de 36 anos.

Desde 1970 que é pintor e ilustrador de
desenhos temáticos com língua gestual
portuguesa e muito conhecido no mundo
da internet por causa das histórias em
banda desenhada com língua gestual
portuguesa para crianças.
Colunista no Jornal Defesa de Espinho,
com desenhos temáticos sobre Espinho
e no Jornal Bancada Central com
desenhos temáticos sobre desporto
espinhense.
Veraneante em Espinho desde 1955 e
residente desde 1977. Espinhense de
alma e adopção, participou em diversas
exposições colectivas de âmbito regional
e nacional.
A primeira exposição individual em Espinho
foi em Novembro de 2012 na Galeria da
Junta de Freguesia de Espinho Goulão
pinta Espinho e a segunda no passado
mês de Junho no mesmo local Goulão
desenha Espinho em lápis a cores.
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No mês de Novembro ocorrerem as seguintes
ações promocionais na loja interativa de turismo
do aeroporto Francisco Sá Carneiro com a seguinte
calendarização:

ESPINHO
A ACÇÃO PROMOCIONAL DO
MUNICÍPIO DE ESPINHO OCORREU
SOB A TEMÁTICA “COMUNICAR
ESPINHO EM LÍNGUA GESTUAL”
O Município de Espinho com esta acção
promocional, pretendeu, através do
trabalho artístico do Professor Goulão,
comunicar Espinho de uma forma
diferenciadora, captando assim um
público alternativo.
Afirmar e promover Espinho,
comunicando o turismo numa óptica
de inclusão. Espinho de todos, para
todos com a presença da RTP1 com
a entrevista do jornalista Helder Reis
para o Programa Praça da Alegria,
ao Professor Goulão à Vereadora da
Cultura de Espinho, Dr.ª Leonor Fonseca
e ao representante da TPNP.E,R Sr. Dr.
António Cândido.
Estiveram presentes nesta acção
promocional;
· Professor Goulão
· Solverde (Casino, Golfe Alojamento);
· Tapeçarias Ferreira de Sá;
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Solverde (Casino, Golfe Alojamento)
Manuel de Oliveira Violas funda a 12 de
Abril de 1972 a Solverde - Sociedade de
Investimentos Turísticos da Costa Verde S.A,
liderando um grupo de investidores da região
de Espinho.
Vocacionada para a área turística, a Solverde
surge com o intuito de conjugar lazer, animação,
cultura, investimento e emprego.
Em 1973 ganha a concessão do jogo em
Espinho, começando a operar em 1974. Em
1982 é Inaugurado do actual edifício do Casino
Espinho. Considerado à data da inauguração, o
maior do país e, possivelmente, da Europa em
área útil. Dois anos mais tarde é construído o
Hotel Apartamento Solverde, em Espinho.
Em 1995 o Casino Espinho sofre uma
renovação profunda com o objectivo,
conseguido, de se tornar na maior e mais
conceituada sala de espectáculos do Porto e
de todo o Norte do país.

A Solverde passa do âmbito meramente
regional para o panorama nacional, tendolhe sida atribuída, já por duas vezes, a
“Medalha de Mérito Turístico em Ouro” como
reconhecimento por parte do Governo de todo
o esforço efectuado em prol do sector.
O Oporto Golf Club Fundado em 1890 por
ingleses radicados na cidade do Porto é o mais
antigo clube de golfe da Península Ibérica e
um dos primeiros da Europa continental.
Tapeçarias Ferreira de Sá
Localizada na freguesia de Silvalde, no
Concelho de Espinho, a Tapeçarias Ferreira
de Sá, é a mais antiga empresa portuguesa
na produção de tapeçarias tradicionais.
Tendo começado como uma pequena
empresa familiar, fundada a 25 de Abril
de 1946 por Joaquim Ferreira de Sá, a
Tapeçarias Ferreira de Sá evoluiu para uma
organização em grande escala.

O seu objectivo é ser o principal
fornecedor de tapeçarias de luxo, a nível
Europeu, utilizando materiais, desenhos
e produtos inovadores, sem nunca
esquecerem as origens da sua arte
A finalidade da Ferreira de Sá é só uma,
continuar a produzir “tapeçaria de luxo e
exclusiva”, crescendo mais no mercado
cinco estrelas já conquistado. Na lista
de clientes estão a Dior, a Louis Vuitton,
a Nespresso, o Vidago Palace Hotel. E
na Suécia pisam-se tapetes feitos em
Silvalde nas lojas da Nokia, Arena e Volvo.

DESISTARTGROUP
A DesistartGroup nasce pelas mãos de
pessoas apaixonadas pela produção de
tapeçarias. Tradição e qualidade, design
e paixão são a base do nosso trabalho
inovador.
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Criada para dar respostas aos profissionais
mais exigentes, a Desistart fornece
soluções personalizadas e adaptadas às
necessidades dos mais variados clientes,
sempre com o selo da mais alta qualidade.
Personalidades como Cristiano Ronaldo,
Penélope Cruz ou George Clooney são
algumas das personalidades que constam
da lista de clientes, bem como na área
contract hotéis de referência como Hilton,
Sheraton e Pestana entre outros. Oferece
uma gama de tapetes únicos, que conjugam
o design contemporâneo com a qualidade
intemporal, criando peças simultaneamente
repletas de personalidade e sedução.
A Desistart utiliza apenas as melhores
matérias-primas do mercado: seda, mohair,
linho e lã, tudo para proporcionar o máximo
conforto na utilização dos seus produtos.
A produção obedece a um rigoroso controlo
de qualidade e processamento, que permite

projetar o seu tapete em diversos níveis:
· Definir a sua densidade, textura e design
adaptando-os a cada pedido
· Uso de cores exclusivas especiais;
· Definir acabamento.
Utilizando a técnica de Hand Tufted o
DesistartGroup apresenta-se como uma das
empresas de referência no seu segmento e o
espelho de um Portugal empreendedor, que
quer ser líder Europeu em tapeçarias de alta
qualidade.

CINANIMA
Cinanima é um dos mais conhecidos e
reputados festivais internacionais de cinema
de animação, onde anualmente são exibidas
novas obras que se produzem no mundo.
Realizou-se de 11 a 17 de Novembro.
Ao todo foram exibidos na edição de 2013,
nas secções competitivas cerca de 70

Academia de Música
A Academia de Música de Espinho bem
pode orgulhar-se do seu trabalho em prol
da Música, tanto como estabelecimento de
ensino, como difusor da cultura musical
na Cidade e na Região. Esta bivalência de
acção é responsável pela formação de
alguns actuais valores da música nacional
e pela componente musical da formação
de milhares de jovens que, ao contrário
do nosso sistema de ensino, não vêem na
prática musical um simples luxo, mas uma
parte integrante e fundamental na educação
do indivíduo, e também, pela dinamização
da população espinhense para o usufruto
da actividade musical nas suas diversas
facetas.
A Academia levou a efeito, desde 1964, os
Festivais de Música de Verão que trouxeram
até Espinho, pela primeira vez, conceituados
artistas e agrupamentos nacionais e
estrangeiros, iniciativa que entretanto
evoluiu e que constitui hoje o Festival
Internacional de Música de Espinho, um
dos mais conceituados festivais de música
erudita em Portugal.
Em 1989, como entidade promotora, criou
a Escola Profissional de Música de Espinho
tendo assegurado um papel de grande
destaque na formação de instrumentistas
em Portugal.
Violinos Capela
Começou em Espinho em 1924. Domingos
Capela consertou o violino de Nicolino
Milano músico italiano. A perfeição foi tal
que nunca mais parou começando assim
a construção dos Capela, em madeira de
plátano.
Na cidade do Porto conheceu Guilhermina

Suggia que o levou para o conservatório de
Música do Porto. Ao seu cuidado ficaram os
instrumentos de arco.
Seguiu-o o filho António Capela que estudou
em Paris e em Itália, com bolsas da Fundação
Calouste Gulbenkian. Este estudo permitiulhe aperfeiçoar a técnica de construção de
violinos.
E depois veio o neto Joaquim Capela que
construiu o seu primeiro violino aos 13
anos, tendo já alcançado vários prémios
em concursos realizados na Itália, Polónia,
Alemanha, Bulgária, e Japão, mantendo
uma tradição familiar que já vai na terceira
geração. Em 1963 no concurso de Liége,
Bélgica, ganhou o primeiro prémio na
categoria de sonoridade e o quarto na
categoria luthier.
A Câmara Municipal de Espinho concedeulhe a Medalha de Prata de Mérito Artístico
e em 1991, a Presidência do Conselho de
Ministros, condecorou-o com a Medalha de
Mérito Cultural, de valor artístico nacional e
do contacto com a nossa cultura e
internacional.
os instrumentos musicais que nos
identificam.
Artesanato Local
O fado, como Património Mundial da
Sandra Duarte com trabalhos em cerâmica
Humanidade, esteve representado
e vidro e Herculano Alves com trabalhos em
nesta exposição através da guitarra
madeira.
construida para assinalar o
reconhecimento universal do nosso
maior ícon cultural, representativo da
APC – INSTRUMENTOS MUSICAIS
alma de um povo.
“O FADO, A ALMA DE UM POVO”
A guitarra especial que esteve
A ação proposta pretendeu dar a conhecer a
em exposição representa a alma
APC Instrumentos Musicais,
portuguesa, de norte a sul, decorada
sendo uma das maiores fábricas
com o tipico coração de Viana do
europeias e a maior de Portugal ,que se
Castelo em filigrana trabalhada à
dedica maioritariamente à construção e
mão, porque o fado se toca por todo o
comercialização de guitarras de fado e
país e agora também no mundo.
instrumentos tradicionais portugueses.
Esta iniciativa prevêu maior aproximação
do público que, não sendo profissional na
area da música, está muitas vezes afastado
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filmes, sendo 52 e 10 estreias nacionais e 10
estreias mundiais.
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18 de outubro
Lisboa

Assinatura de Acordo
de Parceria TPNP, E.R. e
CAETANOBUS

Com um elevado número de convidados e
comunicação social, decorreu no passado
dia 15 de Novembro na Alfândega do Porto
a Assinatura do Acordo de Cooperação
entre a TPNP e a Caetano Bus que visa
uma conjugação de sinergias de forma
a aumentar a notoriedade e a promover
institucionalmente as duas entidades no
âmbito de uma estratégia de promoção da
notoriedade do Destino Porto e Norte de
Portugal associada à marca CAETANOBUS
numa lógica de partilha de recursos e de
informação, junto dos respetivos públicos.
Estamos perante um marco fundamental
no reforço da promoção turística do Porto
e Norte de Portugal.
A participação conjunta da INTUR – Feira
Internacional de Turismo de Valladolid que
se realizou nos dias 21 a 24 de Novembro
surgiu como primeiro eco vivo e expressão

prática da conjugação de sinergias que
pretendemos fomentar.
A presente parceria assenta nas seguintes
ações centrais:
a) A organização conjunta de visitas de
familiarização para agentes de viagens
e operadores turísticos e de press trips
para os meios de comunicação social,
privilegiando targets específicos de forma
direcionada.
b) A realização de Campanhas promocionais
que se afirmem como uma estratégia fulcral
que permita:
1. Reforçar a diferenciação e a excelência
das marcas;
2. Associar experiências e emoções às
marcas: diversidade de produtos, qualidade,
caráter genuíno e único, segurança,
adrenalina e aromas;
3. Envolver os diversos públicos visando
a sua consolidação como marcas de
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proximidade na qual toda a região se reveja,
identifique e contribua para a sua afirmação;
4. Consubstanciar a comunicação e a
promoção da região e dos seus produtos
e serviços a todos os intervenientes na
cadeira de valor do Turismo.
c) Organização de Roadshow sob o
lema promocional PORTOENORTE(T)EM
Movimento com os Municípios e os agentes
económicos ligados ao sector do Turismo,
potenciando a utilização de um conjunto
de ferramentas de comunicação de forma
integrada evidenciando a visibilidade e
notoriedade das marcas no sentido de serem
percecionadas de forma dinâmica, atual e
próxima dos seus públicos, privilegiando
a interação com conteúdos multimédia e
espaços de informação e promoção turística.
Porque acreditamos, de facto, que
esta conjuntura que acusando ventos
económicos pouco favoráveis nos interpela

a fazer cada vez mais e melhor, a reinventar
e a inovar, abrindo enormes possibilidades
de regeneração e dinamismo, reiteramos
um sentido agradecimento a todos os
nossos parceiros que nos têm acompanhado
(entusiasticamente) nesta crescente
caminhada direcionada no sentido de
transpormos (sempre) novos limites para
podermos ir mais longe nos projetos a
realizar e nos objetivos a atingir revestidos
de um espírito de constante exigência de
inovação.
Um especial agradecimento aos parceiros
que estiveram connosco nesta ação e
que brindaram os convidados com os
inconfundíveis sabores do Porto e Norte
de Portugal, especificamente ao Município
de Vila Nova de Gaia / Caves Churchill /
Velhotes; Município de Santa Maria da Feira /
Fogaça e à Douro Wonderful Events que nos
proporcionou uma apelativa ação de charme

como mote promocional do II Festival de
Chocolate e Vinho do Porto (Peso da Régua)
que nos convida a uma viagem sentimental
pelo “Douro Escrito, Douro Vivo”.

Participação da
TPNP, E.R. na INTUR
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21 a 24 de novembro
Valladolid

A Turismo do Porto e Norte de Portugal,
E.R. participou com elevado êxito na X
edição desta Feira de Turismo - INTUR,
com a adesão entusiástica dos Municípios
e Agentes Económicos da região que
promoveram os seus serviços junto do
Mercado Interno Alargado, que constitui um
segmento estratégico para o Porto e Norte de
Portugal pelo elevado fluxo de visitantes que
representa para a região. Com um total de
45 mil visitantes, o Stand do Porto e Norte de
Portugal foi dinamizado com a participação
constante de Municípios e Agentes
Económicos que promoveram um conjunto de
ações de animação.
Destaque para a parceria com a SalvadorBus
que conferiu uma renovada notoriedade
à promoção do Destino com o MiniBus
PORTOENORTETEM MOVIMENTO cujo
modelo está a ser lançado no mercado
ibérico, tendo sido estabelecidos contatos
estratégicos visando a sua comercialização.
Os nossos parceiros participaram ativamente
na INTUR Negócios que contou com mais
de 150 Operadores Turísticos internacionais
procedentes da Alemanha, Itália, México,
Polónia, Noruega, Reino Unido, Espanha e
cerca de 600 companhias prestadoras de
serviços de diversos setores do Turismo.
Participaram, ainda, como nossos parceiros
na Primeira Conferência Internacional
sobre Turismo Interior, organizado pelo
Ministério da Cultura e Turismo da Junta
de Castilla y León, que atraiu mais de 300
participantes, decorrente da pertinência
dos temas abordados e o elevado perfil
dos palestrantes. Destaque para os
temas focalizados na internacionalização,
crescimento do Turismo Interno e o papel da
Gastronomia e Vinhos na competitividade dos
Destinos Turísticos.
O êxito é, essencialmente dos Municípios,
Parceiros e Agentes Económicos ligados ao
setor do Turismo que estiveram connosco

nesta importante ação de promoção. Uma
palavra de especial agradecimento a todos
que contribuíram para afirmar o Porto e
Norte de Portugal como Destino Turístico
de eleição, especificamente, VITAGUIAR
(Vila Pouca de Aguiar); No Tecto do Mundo;
Douro Acima; Associação Geopark de
Arouca; Quinta da Vila (Arouca); Hotel S.
Pedro (Arouca); Hotel Douro River; Hotel
Régua Douro; Giros & Rotas; Quinta de Fiães;
Quinta da Timpeira; Centro Tesal Balneário
Termas de Monção; Município de Alfândega
da Fé e Hotel & SPA; Quinta Dom José –
Turismo Rural; Município de Felgueiras
(Quinta de Maderne); DouroEvents; Quinta
de Casaldronho Wine Hotel; Município de
Chaves; Município de Mesão Frio; Nature4;
Mélia Braga; Hoti Hotéis; Rota Termal e da
Água Chaves-Verin-Vidago.
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24 de novembro
Valladolid

TPNP promove Rota
Termal e da Água
Verín-Chaves-Vidago EM
Valladolid, Madrid,
Porto e Lisboa

A Turismo do Porto e Norte de Portugal
promoveu no passado dia 24 de Novembro,
a primeira ação de promoção da Rota
Termal e da Água Verín-Chaves-Vidago, na
cidade espanhola de Valladolid, durante a
INTUR – Feria Internacional del Turismo
de Interior.
Durante quatro horas, duas promotoras
dinamizaram o stand da Turismo Porto
e Norte, oferecendo folhetos e brindes
e apresentando esta inovadora rota de
turismo termal. A iniciativa contou também
com uma terapeuta-massagista que,
no local, proporcionava aos visitantes
uma breve experiência de massagem de
relaxamento. A afluencia ao stand da
Turismo Porto e Norte foi enorme, com
fila para a sessão de massagens e público
interessado em saber mais sobre este novo
produto turístico.

O objetivo desta ação, num sentido lato,
é a promoção da Rota Termal e da Água,
Verín-Chaves-Vidago, enquanto em termos
mais alargados se pretende contribuir para
transformar a Eurorregião Galiza-Norte de
Portugal num referente do termalismo do
sul de Europa.
A promoção da Rota Termal e da Água
Verín-Chaves-Vidago contemplou quatro
ações, desenvolvidas em quatro das maiores
cidades da Península Ibérica. Depois
de Valladolid, seguiu-se Madrid (29 de
Novembro), Porto (5 de Dezembro) e Lisboa
(12 de Dezembro).
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29 de novembro a 1 de dezembro
Peso da Régua

II Festival do Chocolate
e do Vinho do Porto

Realizou-se com assinalável êxito o
II Festival do Chocolate e do Vinho
do Porto numa organização da Douro
Wonderful Events que decorreu de 29
de Novembro a 01 de Dezembro no Peso
da Régua. A sessão solene de abertura
contou com a presença do Presidente do
Turismo do Porto e Norte de Portugal,
o Vice-presidente do Município do Peso
da Régua e o Diretor do Museu do Douro,
respetivamente, Dr. Melchior Moreira, José
Manuel Gonçalves e Arq. Fernando Seara,
para além de representantes de outras
instituições e organismos da cidade e da
região.
A TPNP, E.R. participou ativamente na
promoção e afirmação turística deste
importante evento, potenciando um
conjunto de ações de comunicação de
forma integrada que ao despertarem o
interesse dos visitantes apelando à sua

interação, favoreceram a visibilidade e
a notoriedade da marca a nível regional,
nacional e no mercado interno alargado
(INTUR – Valladolid).
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Prémios Associação
Portuguesa de Museologia
2013

A Associação Portuguesa de Museologia,
distinguiu os melhores do ano da área e
no meio dos vencedores, na categoria de
“Prémio Informação Turística” encontra-se
o Guia de Monumentos a Norte, elaborado
pela Entidade Regional de Turismo do Porto
e Norte de Portugal, em parceria com a
Direção Regional de Cultura do Norte.

Turista low-cost
no Porto e Norte de
Portugal gasta 300€
Estadia média de quatro
a cinco noites na região
O IPDT – Instituto de
Turismo acaba de traçar o
perfil do turista low-cost
que visita o Porto e Norte de
Portugal. O estudo Perfil
dos Turistas Internacionais
do PNP – revela que este
turista é do sexo masculino,
casado e com ensino
superior, tem entre 20 e 40
anos, provém, sobretudo, de
Espanha e França, gasta em
média 300 euros e pernoita
na região em média quatro a
cinco noites. A investigação,
desenvolvida em parceria
com o Turismo do Porto e
Norte de Portugal (TPNP) e
com o Aeroporto Francisco
Sá Carneiro, foi feito com
base em 4119 entrevistas

realizadas presencialmente
em 2011 e 2012, na sala
de embarque do aeroporto
Francisco Sá Carneiro.
Os dados indicam, de
igual modo, que o turista
que visita o Porto e
Norte de Portugal em

companhias low cost
o faz maioritariamente
em lazer ou em visita a
familiares ou a amigos,
viajando acompanhado do
cônjuge. Relativamente ao
alojamento, os que preferem
pernoitar no Grande Porto
usam, maioritariamente,
o hotel, fazendo a reserva
através da internet e
permanecendo na região
entre uma e três noites.
No caso dos que pernoitam
fora do Grande Porto, o
alojamento em casa de
familiares/amigos assume
maior peso, entre os que
viajam em companhias
low-cost, permanecendo
estes oito ou mais noites na
região.
Turistas recomendam
destino e tencionam voltar
O estudo realizado pelo
IPDT – Instituto de Turismo

demonstra, igualmente,
que os turistas que visitam
o Porto e Norte do país
revelam um bom nível de
satisfação. Esta situação
faz com que demonstrem
elevadas intenções de
recomendar o destino e,
inclusivamente, de repetir
a visita.
Arcos de Valdevez:
Autarcas esteve
presente no V
Encontro Nacional
de Turismo de
Habitação
No passado dia 26 de
Outubro o Presidente
da Câmara Municipal
João Manuel Esteves,
acompanhado da Vereadora
Belmira Reis, participou
no V Encontro Nacional
do Turismo de Habitação
e do TER, organizado pela
TURIHAB em colaboração
com o TPNP, E.R.
O autarca arcuense fez
questão de marcar presença
nesta iniciativa, porque
valoriza o Turismo em
Espaço Rural e acredita
que este é uma boa forma
de desenvolvimento
das regiões: “ A nossa
imagem de marca é o
turismo em espaço rural,
o qual é um excelente
veículo de promoção do
desenvolvimento das
regiões, criando emprego
e rendimento”, adiantou.
No âmbito deste encontro

foi apresentada a oferta
diferenciadora das Regiões
Turísticas de Portugal,
potenciando a autenticidade
de cada uma e valorizando
os elementos comuns a
todas as regiões, tais como
a gastronomia e vinhos,
património arquitetónico
e cultural, os recursos
naturais e a hospitalidade;
promoveu-se de igual modo
uma reflexão conjunta
sobre a qualificação da
oferta, a promoção e a
internacionalização do
TH/TER, envolvendo os
Associados, as Entidades
Regionais de Turismo,
Parceiros nacionais e
internacionais, Entidades
Públicas e Privadas ligadas
ao sector do Turismo.
O TPNP, E.R organizou
também uma degustação/
almoço “Prove Portugal
“ em que cada região
promoveu a sua oferta
através da demonstração
dos principais ex-libris em
termos de gastronomia e
vinhos, tendo sido o Chef
Hélio Loureiro o responsável
pela apresentação dos
respetivos produtos.
Gerês é o 9.º destino
turístico mais
valioso
O Gerês é o nono destino
turístico mais valioso
do mundo em 2014. A
revelação foi feita pelo

site Trivao. Da lista de
100 destinos do site estão
ainda mais cinco regiões
portuguesas: Peniche (59.°),
Braga (69.°), Figueira da Foz
(73.º Vila Nova de Milfontes
(86.°) e Ericeira (95.°). Na
liderança dos melhores
destinos, tendo em conta a
variante qualidade/preço,
está a cidade marroquina de
Ait-Ben-Haddou, designada
Património da Humanidade
pela UNESCO. No segundo
lugar surge a cidade bósnia
de Mostar e com a medalha
de bronze fica a vila grega
de Chora. Mais um prémio
para o Turismo Nacional.
Dois hotéis
portugueses vencem
prémios europeus de
excelência
A Condé Nast Johansens
distinguiu 16 hotéis nos
seus prémios anuais. Vidago
Palace e Heritage Avenida
da Liberdade fazem parte
da lista dos melhores da
Europa
O centenário Palace do
Parque de Vidago foi
declarado o melhor hotel
novo ou recuperado na gala
dos Condé Nast Johansens
Awards for Excellence
2014, galardões atribuídos
por esta casa de guias
exclusivos sobre os locais
mais luxuosos do planeta e
um dos braços da empresa
que publica a “bíblia”
das viagens Condé Nast

Traveler (além de outros
portentos como a Vanity
Fair, New Yorker ou Vogue).
Da cerimónia dedicada à
Europa e Mediterrâneo –
que decorreu na segundafeira em Londres e premiou
16 projectos –, saiu
também vencedor o lisboeta
Heritage Avenida Liberdade,
considerado a unidade
hoteleira com melhor
relação qualidade-preço.
O Vidago, que abriu portas
como expoente máximo do
luxo hoteleiro em Portugal
a 6 de Outubro de 1910,
integra o Parque Termal de
Vidago, projecto da Unicer.
Reabriu com cinco estrelas
em 2010, após profundas
obras de remodelação (e
reconstrução). Este prémio
reconhece a qualidade do
nosso centenário Vidago
Palace Hotel, que foi
cuidadosamente renovado,
preservando todas as suas
características originais”,
comenta Joana Queiroz
Ribeiro, directora de
Comunicação da Unicer.
“Glamour”, “elegância”,
“luxo” e “romance” são os
termos mais utilizados nos
resumos do hotel, obra que,
referem, “preserva toda a
herança e as características
arquitectónicas e
paisagísticas originais”
agora com “espaços mais
modernos, vocacionados
para o turismo do século
XXI”.
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para ocasiões especiais). Os
vencedores são decididos
a partir de formulários
de nomeação por parte
de hóspedes, inquéritos
a clientes e relatórios de
especialistas locais.
No ano passado, o único
vencedor português tinha
sido o Yeatman, declarado o
“Most Excellent City Hotel”
da Europa e Mediterrâneo.
Rali de Portugal vai
voltar à região norte
em 2015
Automobilismo. Carlos
Barbosa, presidente do ACP
confirmou o regresso da
prova à zona norte dentro de
dois anos. Algarve lamenta
e fala em “prejuízo não
mensurável”
O Rali de Portugal vai
regressar ao Norte do
País em 2015, confirmou
Carlos Barbosa, presidente
do Automóvel Clube de
Portugal (ACP), ontem,
descartando no entanto a
cidade do Porto como sede
da competição.
“Neste momento só posso
confirmar que se vai realizar
no Norte” disse Carlos
Barbosa à agência Lusa.
Anteriormente, o máximo
dirigente do ACP tinha já
afirmado, em declarações
concedidas à Rádio
Atlântida, dos Açores, que a
sede do evento em 2015 não
seria na cidade Invicta.
Importa dar conta que

desde o ano 2001 que o
Rali de Portugal não se
realiza no Norte, altura em
que teve a base situada na
Exponor, em Matosinhos.
Os aficionados nortenhos
do automobilismo há muito
que sonham como regresso
da prova à região, a qual
passou entretanto ater
como palco a região sul do
País, mais concretamente a
zona do Algarve.
Turismo de Saúde
pode ir para o Douro
A DELEGAÇÃO de Turismo
de Saúde e Bem-Estar,
integrada na Entidade
Regional de Turismo Porto e
Norte de Portugal (TPNP) e
sediada em Chaves, poderá
ser transferida para o
Douro.
Para evitar perder a
delegação, a Câmara de
Chaves disponibilizou um
espaço na vila de Vidago,
para manter os serviços e os
postos de trabalho, proposta
que ainda não foi aceite
pela entidade regional de
turismo.
O presidente do município,
António Cabeleira, disse
que, em contrapartida, a
TPNP quer criar na cidade
flaviense um núcleo de
gastronomia e vinhos. O
autarca revelou ainda que
a entidade quer terminar
com os postos de turismo,
por considerar “não serem
de interesse regional”,

mantendo apenas o do
Aeroporto Francisco Sá
Carneiro e criando três em
Espanha. “Acabam com
postos de trabalho em
Portugal para os criar no
país vizinho, não vejo as
vantagens”, afirmou. Se o
posto de turismo passar
para a gestão do município,
o autarca garante que
só será disponibilizada
informação sobre o Alto
Tâmega e a Eurocidade
Chaves-Verin.
O presidente da Entidade
Regional de Turismo do
Porto e Norte de Portugal,
Melchior Moreira, referiu
que “as delegações não
são eternas”, por isso, “as
cidades que as têm podem
deixai de as ter e as que não
as têm podem ganhá-las”.
Neste momento, disse, a
delegação de Turismo de
Saúde e Bem-Estar continua
em Chaves, “mas dentro de
dois, três ou quatro anos
pode haver alterações”.
Comunicar Espinho
em linguagem
gestual” - exposição
de Goulão na Loja
Interativa do
Aeroporto Francisco
Sá Carneiro
A comunicação e explicação
do artista Goulão sobre os
trabalhos expostos vai ser
feita em língua gestual.
Francisco Goulão é
professor de surdos-mudos

no Instituto António
Cândido no Porto e tem uma
vasta obra de pintura sobre
Espinho.
A exposição do colaborador
do jornal DeIsa de Espinho
vai decorrer até 10 de
novembro, no espaço da
Loja Interativa do Aeroporto
Sá Carneiro, posta à
disposição do Município
de Espinho pela Entidade
Regional de Turismo Porto
e Norte.
A promoção e divulgação de
potencialidades turísticas
através da arte é o objectivo
deste certame que conta
com parcerias do Cinanima,
Sol- verde e Tapeçarias
Ferreira de Sá, Violinos
Capela, Artesãos de Espinho
e Academia de Música.
A Câmara Municipal de
Espinho como apoio da
Entidade de Regional de
Turismo Porto e Norte quer
atrair parceiros privados do
concelho como promotores
de iniciativas naquele
espaço interativo, para
iniciativas que divulguem
a oferta turística, cultural,
desportiva e de negócios.
Douro Azul
distinguida na
World Travel Market
A empresa de cruzeiros
fluviais Douro Azul recebeu
um Global Award na
abertura da World Travel
Market (WTM), a maior
feira de turismo do mundo,

que decorreu em Londres
entre 4 e 7 de Novembro.
Um “reconhecimento da
expansão pela região do
Douro e pela cidade do
Porto”, da “inovação”, da
“projecção internacional” e
do “investimento contínuo”,
resumiu a WTM. Já para
Mário Ferreira, directorgeral da Douro Azul, este
é um prémio que vem
reforçar a nossa convicção
no trabalho que temos
vindo a desenvolver desde
a fundação da empresa,
na promoção da região do
Douro e de Portugal como
um destino turístico de
excelência
Município de Mesão
Frio fez-se
representar na
primeira edição da
Feira Património.pt
O Município de Mesão Frio,
a convite do Entidade de
Turismo do Porto e Norte de
Portugal, marcou presença
na Feira potrimonio.pt. Este
certame decorreu nos dias
18, 19 e 20 de outubro, no
Museu de Arte Popular,
em Lisboa e teve como
objetivo promover o setor
do património cultural
enquanto bem que cria valor
económico e social. Mesão
Frio integrou o evento, no
dia 19, com uma mostra de
artesanato, um espaço para
a degustação de produtos
regionais e uma exibição de
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O prémio “Best New or Back
on the Scene Hotel”, devese, resume a Johansens
em comunicado, à
“gigantesca reformulação”,
ao restabelecimento
“inquestionável” da “sua
reputação cinco estrelas”
mas também ao spa e golfe,
“Superou as expectativas
quando reabriu”, sublinha.
O hotel tem 70 quartos
(e suites), alguns com
pátios privativos, tendo a
recuperação do complexo
contado também com a
assinatura de Siza Vieira,
responsável por algumas
áreas: a reabilitação
do exterior do hotel, a
concretização do novo spa e
a recuperação e adaptação a
um novo programa do Club
House.
Para esta edição dos
galardões para a Europa
e Mediterrâneo da Condé
Nast Johansens estavam
nomeados nove hotéis
portugueses. Além
do Heritage e Vidago,
mereceram nomeações
o Pine Cliffs Terraces
and Villas (melhores
apartamentos de luxo),
Convento do Espinheiro
(hotéis de campo), Hotel
Britania (melhor serviço),
The Yetman (melhor
restaurante de hotel), Rio
do Prado (sustentabilidade),
Palácio Estoril (conferências
e reuniões de trabalho) e
Myriad by SANA (melhor

Porto e Norte:
Entidade regional
investe 341 mil euros
em material
promocional
A Entidade Regional de
Turismo do Porto e Norte
de Portugal acaba de lançar
o concurso público para
a elaboração de material
promocional da região. De
acordo com o regulamento
do concurso, já publicado

em Diário da República,
destina-se à “Produção de
material promocional da
Turismo do Porto e Norte
de Portugal” e o preço base
do procedimento concursal
é de 341 mil euros. O prazo
de execução do contrato
prolonga-se por 18 meses
a contar da celebração do
contrato. O preço a pagar
pelo fornecimento das
peças do concurso é de
500,00 EUR e as propostas
devem ser apresentadas nos
próximos 46 dias.
Loja interactiva de
turismo é a nova
porta de entrada do
Arouca Geopark
Loja interactiva de turismo
é a nova porta de entrada do
“Arouca Geopark” Foi aberta,
oficialmente, a “porta de
entrada” para o turismo
de natureza do Porto e
Norte de Portugal. A nova
loja interactiva de turismo
do Arouca Geopark foi
oficialmente inaugurada, no
passado dia 19 de Setembro,
com as presenças de Álvaro
Carvalho, vice-presidente da
CCDR-N, em representação
do Ministro-adjunto e do
Desenvolvimento Regional,
de Melchior Moreira,
presidente da Entidade
Regional de Turismo do
Porto e Norte de Portugal,
de Artur Neves, presidente
da Câmara Municipal de
Arouca e de Margarida

Belém, presidente da
Associação Geoparque
Arouca (AGA).
Integrada na rede de
espaços da Entidade
Regional de Turismo do
Porto e Norte de Portugal
(ERTPN), a nova loja
interactiva do Arouca
Geopark, junto à Alameda
D. Domingos de Pinho
Brandão, no antigo cinema
Globo DOuro, na zona
central da vila, é um espaço
de promoção turística que
alia as novas tecnologias
à divulgação dos produtos
tradicionais locais. Equipada
com um conjunto de
valências tecnológicas,
a loja deverá assumir-se
também como um espaço
educativo, formativo e
informativo.
«Esta é a 11.ª loja deste tipo
que inauguramos, com base
numa estratégia de rede,
trabalhando numa lógica
de economia sustentada
e numa lógica integrada
para o turismo», referiu
Melchior Moreira, na sua
alocução. Em representação
do Ministro com a tutela do
turismo, Álvaro Carvalho
afirmou que «esta não é
uma loja para “turista ver”,
mas antes com ligação
à economia local, com o
intuito de a desenvolver».
Para Artur Neves,
presidente da Câmara
Municipal de Arouca, «este
espaço é prova da dinâmica

que o turismo alcançou
no território. Tínhamos o
potencial ao nosso alcance,
o nosso património natural,
histórico, edificado, as
tradições, a gastronomia.
Esta é uma forma de
afirmação da nossa
identidade, com um espaço
integrado no contexto do
Porto e Norte de Portugal».
Arcos de Valdevez:
Presidente da
Câmara reúne com o
Presidente do
Turismo | LOCAL.PT
O Presidente da Câmara
Municipal, João Manuel
Esteves, reuniu esta quintafeira, dia 7 de Novembro,
no Centro Municipal de
Informação e Turismo
de Arcos de Valdevez,
com Melchior Moreira,
Presidente do Turismo do
Porto e Norte de Portugal.
Nesta reunião foram
debatidas estratégias de
promoção do concelho
tanto em território nacional,
como no estrangeiro,
nomeadamente no seio das
comunidades emigrantes.
O encontro serviu também
para debaterem o projeto da
Loja de Turismo Interativa.
Um projeto que deverá
avançar muito em breve e
remodelará totalmente o
CMIT.
Esta loja interativa de
Turismo integrará uma
rede regional de lojas

interativas, tendo em vista
a potenciação económica
e social da região no seu
todo, com base nas linhas
orientadoras definidas
no documento “Norte
2015”, nomeadamente: a
uniformização da imagem
região; a otimização do
acesso à informação; a
inovação; a promoção
dos distintos produtos
estratégicos definidos no
Plano Estratégico Nacional
do Turismo associados à
Região; o desenvolvimento
económico.
A presente loja possuirá
um conjunto de valências
tecnológicas que a
transformará num espaço
de lazer/diversão, educativo,
formativo e informativo,
através da sua componente
de interatividade, vertida
nos distintos conteúdos
contemplados, tais como:
vídeos sobre os locais
turísticos de Arcos de
Valdevez e Norte de
Portugal; Animações
apelativas; mapas; textos e
descrições; visitas virtuais;
animação 3D; entre outros.
A loja, à semelhança de
todas as que constituirão
a rede, estará aberta
ao público 7 dias por
semana, sendo este serviço
complementado por totens
interativos, permitindo o
seu funcionamento 24h
por dia. Disporá de um
conjunto de ferramentas

www.guimaraes2013.pt
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folclore, através do Rancho
Folclórico da Casa do Povo
de Barqueiros.
Durante o fim-de-semana
tiveram lugar vários eventos
paralelos que, pretenderam
chamar a atenção do público
em geral, explorando
a dimensão lúdica e
pedagógica do património,
como um forte recurso
endógeno, com um potencial
de desenvolvimento à escala
territorial considerável.
A Feira património. pt
estabeleceu assim, um
ponto de encontro de
proflssionois do meio,
alargado a outros agentes
económicos dos setores da
economia e do turismo.
A primeira edição deste
certame apostou num
modelo inovador, através do
recurso o novas tecnologias
para cada expositor,
desmaterializando o stand
tradicional para privilegiar a
comunicação multimédia e
interativa.

de hotel, refeições em
restaurantes, carros em
empresas de rent-a-car,
entre outras facilidades),
esta rede potenciará mais
um canal para a promoção e
aumento do negócio para as
empresas.
Por último, será acrescida a
esta plataforma tecnológica
uma Bolsa de Oferta de
Emprego do Porto e Norte,
dedicada ao sector do
Turismo, cujo propósito
será gerir a colocação
de profissionais nos
vários empreendimentos
hoteleiros, restauração
e animação, bem como
verificar as lacunas
existentes em termos
de formação na área do
Turismo.
Turismo promovido
“sobre rodas”
O TURISMO do Porto e
Norte de Portugal (TPNP)
assinou, ontem, um
protocolo de colaboração
com a Caetanobus,
cujo principal objetivo
é a promoção das duas
entidades. Divulgação, essa,
que será feita a partir de um
novo modelo de autocarro,
produzido pela Salvador
Caetano e que, no próximo
ano, chega aos mercados
francês e alemão.
Aliás, como referiu, ao JN,
José Ramos, presidente da
Caetanobus, depois deste
exemplar que será usado na

promoção do destino Porto
e Norte de Portugal, seguese “a produção de mais 100
unidades em 2014”. “Dez
já estão encomendados
para a Alemanha e 12
para a França”, referiu o
presidente da Caetanobus,
visivelmente orgulhoso pelo
facto da marca Salvador
Caetano “exportar para todo
o Mundo”.
Segundo o mesmo
responsável, a prova disso
mesmo é que “cerca de
90% dos autocarros que
estão nos aeroportos de
todo o Mundo são do grupo
Salvador Caetano”. Já
na próxima quarta-feira,
a empresa inaugura na
China a primeira fabrica
do grupo, especializada
no fabrico de autocarros
para serviços especiais.
O modelo que, ontem, foi
apresentado na Alfandega
do Porto, além de servir
para o setor do Turismo,
“pode também funcionar
como um interurbano ou
até no transportes escolar”,
evidenciou José Ramos.
Promoção em Espanha
Feito de aço inox, este
autocarro, que é a “mais
recente novidade do
segmento”, é movido a
gasóleo e oferece “mais
capacidade de ocupação
do que um simples
miniautocarro”, dispondo
de 31 lugares sentados. O

preço ronda os 80 mil euros.
É pois nele que o TPNP se
fará representar na Feira
Internacional de Turismo
de Valladolid (Espanha),
“ocupando grande parte
do stande constituindo um
elemento diferenciador em
termos de promoção da
notoriedade do destino”,
frisou Melchior Moreira,
presidente do TPNP. Ao
mesmo tempo, é feita a
promoção do grupo Salvador
Caetano.
Turismo Porto e
Norte promove Rota
Termal e da Água
Verín-Chaves-Vidago
A Turismo do Porto e Norte
de Portugal, em parceira
com a Xunta da Galiza,
vai promover até ao final
deste ano, quatro acções
promocionais da Rota
Termal e da Água VerínChaves Vidago, que têm
lugar no Porto e Lisboa,
em Portugal, e Valladolid
e Madrid, em Espanha.
Esta iniciativa, que decorre
no âmbito do Projecto
Transfronteiriço Eurorregião
Termal e da Água no marco
do Programa Operativo de
Cooperação Transfronteiriça
Espanha-Portugal
(POCTEP) 2007-2013, tem
como objectivo a promoção
de um produto turístico
diferenciador e converter a
Eurorregião Galiza-Norte de
Portugal numa referência

do termalismo do sul da
Europa. “Com esta Rota de
turismo termal pretendese sobretudo oferecer
um produto turístico
termal com uma oferta
diferenciadora e inovadora,
desde a gastronomia
e vinhos, à hotelaria,
património, história dos
locais, saúde e bem-estar.
Esta oferta é ainda apoiada
por infra estruturas
e serviços hoteleiros
de grande qualidade,
integrada nesta região
transfronteiriça”, afirma
Melchior Moreira, presidente
da Turismo Porto e Norte de
Portugal.
Turismo do Porto e
Norte triplica
verbas de promoção
para o próximo ano
O Turismo do Porto e Norte
de Portugal anunciou hoje
ter aprovado as contas para
o próximo ano, que preveem
um aumento das verbas
para promoção de 1,9
milhões em 2013 para 5,9
milhões em 2014.
Este aumento de 197%
no montante destinado à
promoção ocorre depois
de, no mês passado, o
presidente do Turismo do
Porto e Norte de Portugal,
Melchior Moreira, ter
afirmado que o número de
trabalhadores da entidade
seria reduzido para perto
de metade dos existentes,

sendo as verbas, estimadas
na altura em 750 mil
euros, canalizadas para a
promoção.
O recém-criado conselho de
marketing vai contar com
o presidente executivo da
Douro Azul, Mário Ferreira,
como dirigente, eleito por
unanimidade para um
mandato de quatro anos.
De acordo com comunicado
daquela entidade regional,
Melchior Moreira refere que
o plano de atividades para
o próximo ano “mantém
o rumo da promoção com
base no paradigma dos
produtos estratégicos,
alicerçado em quatro
pilares básicos que inspiram
a visão estratégica do
desenvolvimento turístico
do destino: sustentabilidade,
diversidade, autenticidade
e dinamização social do
turismo”.
“Assume-se como o plano
da reestruturação que visa
fundamentalmente, aplicar
a política dos três Es (mais
economia, mais eficiência e
mais eficácia), em prol do
desenvolvimento regional
e da coesão territorial,
em articulação com os
municípios, a CCDR-N,
os agentes do setor e
as restantes entidades
públicas e privadas, com
vista a um destino forte e
consolidado”, referiu, ainda,
o documento do Turismo do
Porto e Norte de Portugal.
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de teor interativo inovador,
tais como a Entrada/
Anel Interativo, a Mesa
Interativa, os Mupies e
os Totens interativos, que
permitirão proporcionar
um atendimento inovador/
diferenciador na ótica
do cliente, bem como
a transmissão de uma
imagem vanguardista
e futurista da região e,
neste caso específico, do
concelho.
Entre outras ações, esta loja
participará fortemente na
promoção da oferta turística
local, alicerçando-se numa
parceria existente entre
as diferentes autarquias,
com vista à promoção, nos
mercados interno e externo
da região. Fomentará a
divulgação dos variados
produtos estratégicos como
por exemplo a Gastronomia
e Vinhos, o Turismo de
Natureza, o Turismo
Religioso, o Touring Cultural
e Paisagístico e o Turismo
saúde e bem-estar.
De igual promoverá o
Acolhimento Empresarial,
através do expositor
de produtos/serviços
transversais ao concelho
e à região, estimulando
não apenas a produção
local mas também o tecido
empresarial da região.
Complementarmente, ao
conferir a possibilidade do
turista efetuar reservas
de serviços (quartos
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iniciativa. Já há cinco anos que o

primeiro projecto avançado por

Este ano, Barcelos Cidade

viagem e navegar livremente

Município se associa a esta

iniciativa do Pelouro da Cultura do

Presépio 2013 é o cenário ideal

sobre as águas do Rio Douro.

iniciativa que cada vez é mais

Município da Trofa.

pessoas a visitar o nosso

animação espalhados pela cidade

Póvoa de Lanhoso
garfe, aldeia dos
presépios

autarca, de entre outras

Viana do castelo
THE fabulous go-go boy
from alabama

até ao dia 5 de Janeiro.

15 de Dezembro a 5 de Janeiro

considerações. “Parabéns povo de

20 de Dezembro

época tão especial. E são muitos
os eventos e os espaços de

vimioso
feira de artes, ofícios
e sabores

valorizada e cada vez traz mais

para celebrar, em família, esta

Espinho
cidade encantada

concelho”, afirmou ainda o

Monitorização e Interpretação

20, 21 e 22 de Dezembro

Garfe, viva a Póvoa de Lanhoso e

Orquestra EPMVC e VianaVocale

viva esta iniciativa que é rica e que

Sofia Vintena, soprano. Javier

tem a ver connosco”, finalizou.

Viceiro, maestro
Igreja de S. Domingos, às 21h30

1 31 de Dezembro

TROFA
ONDE LEVAR AS CRIANÇAS
NAS FÉRIAS… DE NATAL

Produção: FAM – EPMVC e AMVC

De 16 a 30 dezembro das 10h30

Workshop Teatral
de Natal

No Pavilhão Multiusos da vila

às 12h00 e das 14h00 às 16h00
na Casa da Cultura da Trofa

18, 19 e 20 de Dezembro

realizar-se a XIV edição do

– Conserv. Regional do Alto-Minho

transmontana de Vimioso, vai

Uma breve apresentação teatral

A Divisão de Cultura e Turismo

Sendo muito mais do que um

Local: Teatro Municipal Sá de

certame que conta com uma feira

sobre o Natal numa perspetiva

prepara um programa de

virtuoso músico do conhecido

Miranda, das 9h00 às 12h00 ou

gastronómica, uma mostra de

contemporânea e de recuperação

atividades para que as crianças

cenário de São Paulo, o brasileiro

das 14h30 às 17h30.

artesanato, exposições, concursos

da esperança, com a participação

possam partilhar experiências e

Luis Tissot está de visita a

Organização: Centro Dramático de

e muita música popular e

de cerca de 40 pessoas da

aprender de forma divertida e

Barroselas para um jantar-

Viana do Castelo

tradicional.
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