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Porto

O Último a Sair
apague a Luz
Deus quer , O
10 a 26 de janeiro
Um espetáculo sobre Portugal e os
portugueses é a última aventura de
Óscar Branco, o humorista que dispensa
apresentações!
Uma louca viagem ao país real em
90 minutos, cheia de desabafos,
proclamações e palpites, numa mistura
insólita e explosiva que transforma
os nossos medos e inquietações num
espetáculo de humor corrosivo e quem
sabe…numa verdadeira terapia de grupo.
Da política ao desporto, do terrorismo
ao jet 7, do WC inteligente à falta de
inteligência dos que vão ao WC, nada
nem ninguém está a salvo!”
Local: Rivoli Teatro Municipal
Info: http://rivoli.bilheteiraonline.pt
GPS: 41º08’52” N, 08º36’34” W

EVENTOS
JULHO A
DEZEMBRO ‘14

4
58
104
130
144
164

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

2 | 3 EVENTOS

PORTO E NORTE

JULHO
Ponte de Lima

até 31 de outubro
Ponte de Lima foi premiada por diversas
vezes como a Vila mais florida de
Portugal pelo conjunto de magníficos
jardins que tem à sua disposição. Entre a
ponte romana e a Ponte de Nossa
Senhora da Guia, passeie nos labirintos
do Festival Internacional de Jardins e
solte a imaginação. Quem sabe se a
curiosidade não o leva a criar o seu
próprio jardim… Admire a criatividade, o
arrojo e beleza destes espaços cheios de
cor e vida. A criação dos 12 jardins do
Festival implica longos meses de
trabalho. Esforço que culmina numa
exposição aberta ao público, entre o
final do mês de maio até final de
outubro. A organização do Festival tem o
cuidado de aproveitar os materiais de
construção de edições anteriores,
evitando assim o desperdício e
contribuindo para um certame
totalmente ecológico. Suscitar um maior
envolvimento e sensibilidade para a

criação de espaços verdes é, aliás, um
dos objetivos do evento. No final da
visita, terá ainda a oportunidade de
eleger, por votação secreta, os jardins da
sua preferência. Está assim dado o
pretexto para visitar Ponte de Lima, a
capital portuguesa dos jardins!
Info: www.cm-pontedelima.pt
GPS: 41º 45’ 57,161’’ N, 8º 35’ 28,676’’ W
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Festival
Internacional de
Jardins	

VILA nova de gaia

Feira de S. Pedro

BOEIRA Portugal in
a bottle by Quinta
da Boeira

1 a 5 de julho

1 de julho a
28 de setembro

De 1 de junho a 05 de Julho, organizada
pela Associação Comercial, Industrial e
de Serviços de Macedo de Cavaleiros a
Feira de S. Pedro é um certame que
funciona como fator de valorização
económica das pequenas e médias
empresas, assim como artesãos de todo
o país, que têm a oportunidade de
mostrar aquilo que melhor fazem,
promovendo os seus produtos num
ambiente onde afluem inúmeros
visitantes. A Feira reúne um vasto
programa de atividades integradas ou
paralelas, proporcionando ao público
uma oferta variada de atividades
lúdicas, desportivas e de informação.
Info: www.feiraspedro.com
GPS: 41°32’10.22”N, 6°57’51.18”W

A Quinta da Boeira preserva as suas
marcas históricas – cujas origens
remontam ao ano de 1850, data das
primeiras referências relativas ao
espaço –, destacando-se um belo e
imponente palacete do início do Séc. XX
e os seus acolhedores espaços verdes.
Localizada a cinco minutos da zona das
Caves de Vinhos do Porto e da zona
histórica do Porto, a poucos metros dos
principais transportes públicos (metro,
autocarro, comboio) dispõe de
diferentes espaços para eventos
individuais ou grupos.
Lançou em 2014 o parque cultural
BOEIRA Portugal in a bottle onde o
visitante poderá usufruir de uma
experiência pelas tradições de todo o
país: Restaurante, Bar, espetáculos, 60
lojas de Vinhos, gastronomia e
artesanato, a maior Garrafa do mundo
com prova de Vinhos de Mesa e Vinho do
Porto.

Dispõe do Palacete, do Salão Boeira,
Auditório, Zona Espetáculos, Armazém
dos Tonéis, 60 stands, a Garrafa e 3
hectares de jardins para a realização de
pequenos a grandes eventos.
Info: www.boeiraportugalinabottle.com
GPS: 41º 7´40” N, 8º 36´41” W
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Macedo de Cavaleiros

Peso da Régua

1 de julho a
31 de dezembro
Concebida como uma grande síntese temporal
e geográfica da Região Demarcada do Douro,
foi pensada e estruturada como um roteiro
que funciona como porta de entrada na região.
Singulares características da geomorfologia
da região, determinantes fatores históricos e o
engenho do Homem estabeleceram os
alicerces da especialização deste território na
produção vinícola que se expressam com
monumentalidade na paisagem declarada
Património Mundial em 2001. É a combinação
de fatores naturais e humanos, de
ancestralidade e modernidade, de tradição,
tecnologia e transformação que «Douro,
Matéria e Espírito» expõe. Complementar à
exposição permanante é a oferta de
programação cultural e artística paralela em
todo o território da Região Demarcada do
Douro, programas integrados de visitas e
percursos, de ações de degustação e de
provas de vinho documentadas.
Local: Museu do Douro
Info: www.museudodouro.pt
GPS: 41.09’39.15 N, 7.47’26.10 0

8 | 9 EVENTOS

Exposição
Permanente
Douro, Matéria e
Espírito

Barcelos

Feira Medieval de
Penedono

Feira do Livro de
Barcelos

4 a 6 de julho

4 a 13 de julho

Recriação histórica da época medieval.
Todo o Centro Histórico da Vila, é vestido
de medieval, bem como os figurantes, e
muita da população e visitantes, trajam
a rigor. Ao longo dos dois dias, são
recriados factos históricos, cenas da
vida quotidiana dessa época, com
constante animação pelas ruas da vila,
tabernas e bancas da feira.
Info: www.cm-penedono.pt
GPS: 40.989378 N, -7.393848 O

A Feira do Livro de Barcelos, que realiza
em 2014 a sua 32.ª edição, é um dos
mais importantes eventos culturais do
concelho e da região, sendo considerada
uma das melhores a nível nacional. Com
entrada livre em todas as atividades, a
Feira transforma o centro da cidade num
local de festa e de convívio permanente,
acolhendo muitos visitantes e
afirmando-se como um momento de
grande riqueza cultural e turística,
sobretudo nas noites de verão. Todos os
anos, o certame é marcado por um
programa cultural bastante
diversificado que inclui apresentação e
lançamento de obras literárias,
conferências e tertúlias com escritores
de Barcelos e nomes consagrados da
escrita em Portugal, exposições,
espetáculos musicais, teatro e animação
de rua.
Paralelamente, decorre um programa
infantil, que inclui diversas atividades

livres dedicadas às artes e, em
particular, à literatura, contando sempre
com a presença de grandes nomes da
literatura infanto-juvenil nacional. As
grandes editoras e livreiros nacionais e
locais marcam forte presença neste
evento cultural de referência, que
realizou, em 2013, cerca de seis dezenas
de atividades durante os dez dias da
Feira.
Info: www.cm-barcelos.pt
GPS: 41.52813 N, -8.623005 O
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Penedono

Monção

Atlantic Surf Fest

Feira do Alvarinho

4 a 6 de julho

4 a 6 de julho

A caminho da 3ª edição, o Atlantic Surf
Fest é um evento desportivo e cultural,
direcionado a uma geração ativa, desportiva
e atual, destinado a todos os amantes de
desportos, natureza, praia, música e
festivais de verão!
Enquadrado num espaço de localização
geográfica privilegiada, associado às
excelentes infraestruturas locais, praias
deslumbrantes e de águas agitadas, V. N.
Gaia reúne excelentes condições naturais e
paisagísticas para a realização de um
evento desportivo ligado ao mar:
Longboard, Surf, Kayak Surf, Surf Ski, Kite
Surf, Padle Surf, entre outros.
Durante as duas noites (Sexta e Sábado) o
evento tem um cartaz musical direcionado
para o público que gosta de música Reggae e
música de Dança (EDM).

Este produto endógeno que enobrece a
nossa comunidade merece ser
homenageado. Resulta do trabalho de
quem o produz, quem o poda e quem o
colhe. Os monçanenses cientes da sua
importância económica e identificativa,
promovem-no todos os anos no primeiro
fim de semana de Julho na Feira do
ALVARINHO.
A par do lançamento de novos produtos,
provas organoléticas, conferências e
”Conversas Soltas”, estas promovidas
pela Real Confraria do Vinho Alvarinho, a
Feira do Alvarinho de Monção engloba
diversas demonstrações gastronómicas,
onde aquele produto endógeno da Sub
Região de Monção e Melgaço interage
com a gastronomia local e ainda um
conjunto diversificado de atividades
musicais, culturais, sociais e desportivas.

Info: www.riosetrilhos.com
www.splendidseasonagencia.pt
GPS: 41.111175 N, -8.662603 O

Info: www.cm-moncao.pt
GPS: 42.078779 N, -8.481393 O
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Vila Nova de Gaia

Castelo de Paiva

Sernancelhe

4 a 6 de julho

4 a 6 de julho

No primeiro fim de semana de Julho (dias
04, 05 e 06), Castelo de Paiva promove um
certame de referência a nível nacional e
que começa já a transpor fronteiras: a Feira
do Vinho Verde, do Lavrador, Gastronomia e
Artesanato. Realizado no emblemático
Largo do Conde em Sobrado, o evento, que
vai já na XVII edição, reúne os principais
produtores engarrafadores de vinho Verde,
artesãos e restaurantes do Município.
Durante três dias, milhares de pessoas
podem provar (e adquirir) o premiado vinho
verde de Castelo de Paiva, e em simultâneo
provar petiscos típicos onde não faltam os
doces e os enchidos, bem como os pratos
mais representativos da nossa
gastronomia. A mostra de artesanato e um
programa de animação dedicado ao folclore
português, completam este cartaz de
sucesso garantido.

Evento que coloca à disposição do
público eventos diversificados das
vertentes artísticas e musical,
dinamizando deste modo o Centro
Histórico de Sernancelhe.		

Info: www.cm-castelo-paiva.pt
GPS: 41º 02`27.45``N, 8º 16`17.28`` W

Info: www.cm-sernancelhe.pt
GPS: 40.90521 N, -7.489983 O
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Feira do Vinho
Ser + Cultura
Verde, do Lavrador,
Gastronomia e
Artesanato

Trofa

22º Festival
Internacional de
Cinema “Curtas
Vila do Conde”

ExpoTrofa

5 a 13 de julho

5 a 13 de julho

O Curtas Vila do Conde - Festival
Internacional de Cinema é hoje um dos
principais acontecimentos culturais e
cinematográficos do país. Desde 1993
que o Festival tem consolidado a sua
posição como divulgador das mais
recentes tendências no cinema
contemporâneo.
O Curtas Vila do Conde aposta naquilo
que a linguagem cinematográfica pode
conter e inspirar: transformação,
evolução, originalidade e audácia
criativa. Pretende-se que o Curtas
continue a ser um espaço de descoberta
de novas linguagens e expressões
artísticas, mantendo a diversidade de
géneros e de abordagens que o
caracteriza, mostrando o cinema em
todos os seus aspetos.
Local: Teatro Municipal de Vila do Conde
Info: www.curtas.pt
GPS: 41.352716 N, -8.745638 O

Info: www.mun-trofa.pt
GPS: 41.337372N, -8.548335 O

A ExpoTrofa organiza-se anualmente, na
primeira semana integral do mês de
Julho, na zona envolvente à nova
Estação Ferroviária da Trofa.
Trata-se de uma feira que tem como
objetivos primordiais divulgar o tecido
económico e empresarial do concelho
bem como promover o artesanato local
e dinamizar o movimento associativo.
Conta com a participação de cerca de
200 expositores e de 10 tasquinhas/
restaurantes dinamizados pelas
associações do Concelho que durante os
9 dias de feira mostram o que de melhor
se faz na Trofa. A animação diária
presente na ExpoTrofa abrange várias
áreas, desde a música popular
portuguesa (ranchos folclóricos), às
bandas filarmónicas, à animação de rua,
ao teatro, a atividades desportivas, entre
outros espetáculos. É visitada por cerca
de 30 mil pessoas dos mais diversos
pontos do país.
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Vila do Conde

lousada

Feira de
Artesanato da
Maia

VErão cultural
festival
tradicional de
lousada

5 a 14 de julho

5 a 23 de julho

A Câmara Municipal da Maia promove
anualmente um dos mais importantes
eventos culturais ligados ao artesanato
a Feira de Artesanato da Maia, que é o
ponto de encontro de aproximadamente
duas centenas de artesãos de todo o
país, exibindo as suas obras, trocando
experiências e claro como não poderia
deixar de ser comercializa-las aos largos
milhares de turistas que nos visitam
anualmente.

No mês de Julho decorre o “Verão
Cultural”, uma imagem de marca da vida
cultural do concelho. À Mostra dos
Produtos Locais e Feira do Artesanato,
juntam-se muita música e animação ao
ar livre, mas o teatro, exposições,
circuitos turísticos e desporto
preenchem igualmente o programa, que
se prolonga pela Festa Grande do
Concelho e pelo Festival da Francesinha.

Info: www.turismo.maiadigital.pt
GPS: 41º14’02.02”N, 8º37’29.42”W

Info: www.cm-lousada.pt
GPS: 41.278254 N, -8.283789 O
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Maia

Paços de Ferreira

6 a 15 de julho
Festas em honra de S. Sebastião
realizam-se na cidade de Freamunde, a
origem da festividade é longínqua (com
manuscritos que remontam a 1895) e,
durante os seus mais de 100 anos de
história, foi crescendo de importância.
A organização começa a trabalhar no
último dia das festas do ano anterior e
desenvolve atividades ao longo de todo o
ano, em conjunto e com o apoio de toda a
população da cidade, que, um ano depois,
culminam no evento principal - as Festas
Sebastianas. A festa tem uma vertente
religiosa (Missa de Festa e Majestosa
procissão) e aspetos mais tradicionais
(concertos de Bandas Marciais) que são
muito valorizados pelos Freamundenses
e por quem as visita. Na sua vertente
mais profana, as Sebastianas têm tido a
presença anual das melhores bandas
Pop/Rock Nacionais, além de algumas
presenças internacionais de destaque, há
uma Marcha com carros Alegóricos,

Samba, Grupos de Zés-Pereiras e
diversos artistas de rua. De realçar que,
os carros são desenhados e executados
por Freamundenses que dedicam meses
a esta árdua tarefa. Um outro aspeto
diferenciador das Festas Sebastianas
prende-se com a qualidade e a
quantidade do Fogo-de-Artifício, sendo
uma referência regional, nesta matéria,
juntam-se ainda as famosas Vacas-deFogo, que se diz terem nascido em
Freamunde. Talvez por isso, aqui, há
quem as persiga sem medo. Integra um
projeto de arte de rua, o “PUTRICA”, que
transforma a cidade numa grande galeria
de arte ao ar livre. Venha apreciar tudo
isto e… “beba um copo” com um Amigo
Freamundense. Se ainda não tem um, vai
ver que arranja com facilidade…
Recebemos todos de braços abertos!
Info: www.sebastianas.com
GPS: 41º17’19,70’’ N, 8º20’26,40’’ W
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Festas
Sebastianas	

Santo Tirso

Triatlo Longo de
Caminha

Festas de S. Bento

6 de julho

8 a 13 de julho

O Triatlo Longo de Caminha surge com
organização conjunta da Câmara
Municipal de Caminha, da Associação de
Triatlo de Caminha e da Federação de
Triatlo de Portugal. A primeira edição
decorreu em 2013 e foi um sucesso,
pelo que vai repetir-se já em 2014, de
forma a aproveitar, mais uma vez, os
magníficos cenários do concelho de
Caminha para esta exigente modalidade
de natureza.
A prova é pontuável para o Campeonato
Nacional de Grupos de Idade de Triatlo
Longo

As Festas de S. Bento constituem a
principal romaria do concelho de Santo
Tirso, onde o sagrado e o profano se
interligam harmoniosamente. Chamam à
cidade de Santo Tirso devotos de todos
os cantos do país. Estas festas contam
sempre com um programa bastante
diversificado, do qual se destacam os
concertos diários, a animação de rua, as
atividades desportivas, as cerimónias
religiosas, o desfile etnográfico, a
receção às cidades geminadas, a
coroação da rainha e da princesa do
Vinho Verde e algumas exposições

Info: www.caminhaturismo.pt
GPS: 41°52’44.21”N, 8°50’11.68”W

Info: www.cm-stirso.pt
GPS: 41º20’29.70’’N, 8º28’23.58’’W
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Caminha

Caminha

A Casa do Mário

Artbeerfest

8 a 15 de julho

10 a 13 de julho

Novidade absoluta na programação da
Casa da Música, “A Casa do Mário” é um
ciclo de concertos livremente
programados e interpretados por Mário
Laginha, possibilitando-nos conhecer os
diferentes universos musicais por onde
ele se move. Escutá-lo-emos, na
vertente solista/compositor, a
interpretar duas obras suas com
orquestra sinfónica e com ensemble;
enquanto solista inesperado, num
concerto de Bach; como líder de um dos
seus trios de jazz; e na pele de
programador, escolhendo compositores
com os quais se identifica.

Em 2013 decorreu a primeira edição do
Artbeerfest! Afirmou-se assim como
uma viagem à cultura da cerveja num
formato amplo e dinâmico, onde
consumidores e visitantes, profissionais,
empresas, empreendedores e agentes
de inovação, contactam e vivenciam o
mundo fabuloso desta bebida secular,
sempre atual e em constante evolução e
revolução.
Degustações, brewer shows,
harmonizações com gastronomia,
provas comentadas, mostra e venda de
produtos, oficinas, Master Classes e
Labshops de empreendedorismo
cervejeiro de todo o mundo, são algumas
das ofertas do evento, onde se
demonstra que a cerveja artesanal é
uma bebida para todos os públicos.

Local: Casa da Música
Info: www.casadamusica.com			
GPS: 41.158867 N, -8.6307 O

Info: www.caminhaturismo.pt
GPS: 41°53’14.26”N, 8°47’21.09”W
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Porto

VIZELA

Festas do
Concelho

Festa de S. Bento
das Peras	

11 a 13 de julho

11 a 13 de julho

As Festas da Cidade realizam-se
anualmente, em honra de Nossa Sra. de
Antime e Nossa Sra. das Dores, no
segundo fim de semana de Julho e são
merecedoras de um grande destaque
visto ser a maior festa do concelho, em
que se junta o sagrado e o profano.		

Info: www.naturfafe.pt
GPS: 41.451725 N, -8.169967 O

Info: www.cm-vizela.pt
GPS: 41.230574 N, -8.171681 O

A festa em honra de S. Bento das Peras,
ou “S. Bentinho”, como carinhosamente é
conhecido, realiza-se a 11 de Julho,
acontecendo a grande peregrinação no
domingo a seguir.
Na véspera a imagem do Santo desce
um ano para a Igreja de S. Miguel e
outro para Tagilde, saindo das mesmas
no domingo em peregrinação até ao alto
da montanha, associando-se milhares de
peregrinos que, a pé, rezam e cantam, ou
simplesmente vão em silêncio, levando
cravos vermelhos ou brancos na boca. É
também frequente verem-se sobretudo
mães com os seus filhos ao colo,
agradecendo assim a S. Bento as graças
concedidas. No final da caminhada
celebra-se uma missa campal. Nas
noites de sexta e sábado há alguma
animação musical, proporcionando o
convívio de muitas famílias, fazendo-se
os tradicionais piqueniques e jogos
tradicionais.
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Fafe

Marco de Canaveses

11 a 20 de julho
As Festas do Marco de Canaveses são o
principal evento cultural do Concelho,
decorrem, anualmente, no mês de Julho
e conjuga um conjunto de atividades de
cariz cultural, religioso,
enogastronómico e social. Durante 10
dias a Câmara Municipal promove um
conjunto de atividades de animação que
criam oportunidades de lazer e diversão,
numa perspetiva inter geracional e para
todos os gostos. A promoção e
divulgação das potencialidades do
Concelho assente nas raízes locais com
a realização das Feiras de Artesanato e
Gastronomia, da Feira Social e da Feira
dos Vinhos tem sido uma aposta
contínua, valorizando, desta forma, o
património, as paisagens naturais, a
hospitalidade e a simpatia dos
marcoenses. Do programa destacamos
as Marchas Populares, o «Prémio
Carmen Miranda», a Sessão Solene de
Atribuição de Distinções Honoríficas do

Município, a Procissão em Honra de
Santa Marinha, eventos desportivos, o
Festival de Folclore, os concertos pela
tricentenária Banda de Música de Vila
Boa de Quires, o concurso musical
«Marco a Cantar - Jovens Talentos da
Canção» e o espetáculo piromusical.
Sugestões para todos os gostos,
realçados pelos aromas e sabores
únicos da nossa gastronomia e doçaria
típica, surgindo à mesa o afamado anho
assado com arroz de forno,
acompanhado pelos reconhecidos e
premiados vinhos verdes da Rota dos
Vinhos do Marco e à sobremesa, as
deliciosas fatias e cavacas do Freixo.
Info: www.cm-marco-canaveses.pt
GPS: 41º 11’ 09.01” N, 8º 08’ 56.04” W
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Festas do Marco

Cinfães

35.º Festival
Internacional de
Música da Póvoa
de Varzim

Expo Montemuro

11 a 29 de julho

16 a 20 de julho

Ao longo destas 34 edições passaram
pela Póvoa de Varzim as mais
importantes formações de música
clássica, com a presença de ilustres
solistas e agrupamentos internacionais,
abarcando um largo espectro histórico,
da Idade Média ao século XXI. Este é um
dos Festivais de Música de verão mais
prestigiados do país.

Criada pelo potencial destas terras, a
Expo Montemuro é uma mostra de tudo
o que de bom se faz pelas zonas desta
serra. Com uma oferta variada nos
campos da gastronomia e vinhos,
artesanato, e indústria local, de 16 a 20
de julho, o Montemuro desce à vila para
mostrar a vida que tem. Da organização
e responsabilidade do município, a expo
conquista também pela variedade
musical, com um cartaz repleto dos
melhores artistas nacionais.

Info: www.cm-pvarzim.pt
GPS: 41.380608 N, -8.761438 O

Info: www.cm-cinfaes.pt
GPS: 41.073699N, -8.090451O
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Póvoa de Varzim

Viana do Castelo

Marés Vivas

EIXPRESSÕES
IV Encontro de Teatro
Popular do Noroeste
Peninsular

17 a 19 de julho

18 e 19 de julho

A finalidade Festival Marés Vivas é
proporcionar experiências, fornecendo a
estrutura, o ambiente, animação e a
música – cumprindo deste modo a
promessa que o nome Marés Vivas traz
consigo. A Edição do Festival Marés
Vivas 2014 concretizará estas
permissas!
Info: www.gaiaglobal.pt/turismo
GPS: 41º08’19.37” N, 8º39’24.48” W

Afirmando-se já como parte integrante
da programação cultural do município de
Viana do Castelo, a 4ª edição do
EIXPRESSÕES incluirá espetáculos nos
dias 18 e 19 de Julho, na cidade de Viana
do Castelo.
Os objetivos do evento passam pela
dinamização, divulgação e
aprofundamento do conhecimento do
Teatro Popular e ainda pelo intercâmbio
entre os intervenientes. O Teatro
Popular, enquanto património cultural,
afigura-se valioso por várias
considerações, nomeadamente pela sua
história, pela sua identidade, pelos seus
propósitos; no entanto, a sua elevada
diversidade também constitui uma razão
forte para a sua indiscutível riqueza.
Teatro arqueológico? Não. Este é, ainda,
teatro do povo, para o povo, sem
disfarce nem erro de cálculo. (Urbano
Tavares Rodrigues, 1973 jornal “O
Século”)

O 4º Encontro de Teatro Popular do
Noroeste Peninsular é um evento que se
afigura, dentro do contexto do território,
da cultura e do teatro popular, uma
iniciativa impar, de afirmação e de
substancial valor.
Info: www.cm-viana-castelo.pt
https://pt-pt.facebook.com/Eixpressoes
GPS: 41.694047 N, -8.823768 O
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Vila Nova de Gaia

Felgueiras

Festas da Cidade
de Paredes	

Descalço
Gala anual de design
de calçado	

18 a 21 de julho

19 de julho

À semelhança de anos anteriores, as
festividades em honra do Divino
Salvador contam com um vasto
programa religioso e cultural. Este
evento atrai milhares de visitantes a
Paredes e promete dar um colorido
diferente a toda a cidade no 3º fim de
semana do mês de Julho.

Marcada pela invulgar capacidade
empreendedora das suas gentes,
Felgueiras é responsável por 50% da
exportação nacional de calçado.
Inovação e design são uma aposta clara
na principal indústria local, que encontra
nas edições da “Descalço - Gala Anual
de Estilismo de Calçado” o seu maior
evento anual de promoção. A produção
instalada no setor secundário, coloca o
município de Felgueiras num lugar de
destaque na criação de riqueza a nível
nacional.

Info: www.cm-paredes.pt
GPS: 41.209449 N, -8.325304 O

Info: www.cm-felgueiras.pt
GPS: 41º 21’ 57’’ N, 8º 11’ 52’’ W
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Paredes

Caminha

Feira do Livro

Feira Medieval

19 de julho a
3 de agosto

23 a 27 de julho

A Feira do Livro de Viana do Castelo realizase mais uma vez no Jardim Público de Viana
do Castelo, entre os dias 19 de Julho e 3 de
Agosto. Do programa, para além da
presença dos diversos editores distribuídos
por cerca de setenta stands que
proporcionarão ao público vianense o
contacto com as mais recentes edições,
destaque para a animação infantil (na
Tenda da Pequenada) e espetáculos
musicais (no anfiteatro da Marina), para o
lançamento de livros (com sessões às
18h00) e a realização de diversos painéis
temáticos, na Sala Couto Viana, da
Biblioteca Municipal, pelas 22h00. A
organização do evento está a cargo da
Câmara Municipal de Viana do Castelo e do
Centro Cultural do Alto Minho. Horário da
Feira: diariamente, das 17h00 às 24h00.
Sexta-feira e sábado, encerramento à 1h00.

A Feira Medieval, cartão-de-visita da vila
de Caminha, realizou-se pela primeira
vez em 2004. Nas três primeiras edições
o certame realizou-se durante três dias.
É de salientar que em 2006, quando se
realizou a terceira edição, este certame
afirmou-se e tornou-se num dos maiores
eventos culturais do Alto Minho. A partir
da quarta edição, em 2007, a Feira
Medieval de Caminha começou a
decorrer durante quatro dias e, em
2011, o certame estreou-se com a
duração de dez dias.
Em 2014, a Feira Medieval de Caminha
volta a ter 4 dias de duração mas vai
concentrar a qualidade, sendo um dos
melhores espetáculos medievais do Alto
Minho, de caráter gratuito.
Info: www.caminhaturismo.pt
GPS: 41°52’35.54”N, 8°50’11.55”W

Info: www.cm-viana-castelo.pt
GPS: 41.694047 N, -8.823768 O
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Viana do Castelo

Esposende

Noite de Romeiros
de Santiago

Galaicofolia

24 a 25 de julho

25 a 27 de julho

A noite de 24 de Julho, noite dos
Romeiros de Santiago, que a Câmara
Municipal instituiu na tentativa de
recuperar a ancestral Romaria, revelase, hoje, como o principal cartaz das
Festas do Concelho de Mondim de Basto.
Lindas moçoilas de lenço, de arrecadas
de ouro e de gigas da merenda à cabeça,
homens de colete, correntes de
cavalinho e chapéu de três bicos com a
estampa de Santiago. Esturdias, tocatas
e ranchadas. Partilham-se os
merendeiros na rua com petiscos
genuínos e Vinho Verde de Basto e há
bailarico até altas horas da madrugada.

A Galaicofolia é um evento cultural, de
lazer e entretenimento, que vai animar o
Castro de S. Lourenço, em Vila Chã.
Animação, concertos, gastronomia de
época, mercado romano, queimada
galaica, ambiências e recriações
históricas são algumas das áreas que
prometem transportar os visitantes ao
passado, recordando o modus vivendi do
povo castrejo. Especialmente pensado
para os mais novos, o espaço “Caturo”
tem para oferecer, em pleno contacto
com o património e a natureza, jogos,
desafios e passatempos lúdicos e
educativos.

Info: municipio.mondimdebasto.pt
GPS: 41.410981 N, -7.953622 O

Info: www.visitesposende.com
GPS:41.55699 N, 8.7610 O
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Mondim de Basto

Baião

Feira do Petisco,
do Vinho e dos
Produtos
Regionais	

Festival do Anho
Assado e do Arroz
de Forno		

25 a 27 de julho

25 a 27 de julho

Mesão Frio promove em Julho, na
Avenida Conselheiro José Maria Alpoim,
uma feira dedicada ao Petisco, Vinho e
Produtos Regionais. Em tempos em que
o apelo ao consumo de produtos
portugueses aumenta a cada dia, a
Porta do Douro dedica o fim de semana à
temática, promovendo os “petiscos”, o
vinho e os produtos regionais de Mesão
Frio e da Região Demarcada do Douro.

Resultante do cruzamento entre o
carneiro e a ovelha, o Anho é um dos
elementos mais distintivos da
gastronomia regional. Acompanhado
pelo saboroso Arroz de Forno, o anho prato principal mas não único neste
evento -, é servido com os vinhos verdes
de transição da sub-região de Baião.
Podemos ainda apreciar a broa de milho,
doces regionais, o biscoito da Teixeira, os
licores e as compotas de Baião ou o
Sumo de Laranja da Pala. Animação
musical durante o evento (Ranchos
folclóricos, atuações musicais por parte
de Bandas de Musica e grupos de musica
tradicional do concelho de Baião).
Mostra de Artesanato, com destaque
para os trabalhos em madeira, pedra e
mosaico, para além das populares
bengalas de Gestaçô e das cestas de
giesta piorna de Frende. Entrada livre.		

Info: www.cm-mesaofrio.pt
GPS: 41.1587214 N, -7.8918529 O

Info: www.cm-baiao.pt
GPS: 41.157433 N, -8.03915 O
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Mesão Frio

Viana do Castelo

VII Festival
Folk Celta

Festival
“Jazz na Praça
da Erva”

25 a 27 de julho

25 a 27 de julho

nomes como: Uxia ,Susana Seivane,
Berrogueto, Toques do Caramulo,
Galandum Galundaina, Luar na Lubre,
Brigada Victor Jara, Xarnege, Mu, Pé na
Terra, Judith Mateo, Cristina Pato entre
muitos outros.		

O Festival Jazz na Praça da Erva,
decorrerá em Viana do Castelo de 25 a
27 de julho, no belíssimo espaço
intimista da Praça da Erva, estende-se
presentemente, a outro palco como o
Teatro Sá de Miranda. Já na sua 22ª
edição, este Festival mantém um lugar
de prestígio no panorama do Jazz
nacional e peninsular. Pelos seus palcos
já passaram os mais importantes
músicos de Jazz, mas também novos
projetos. Para além dos concertos,
decorrem paralelamente outras
atividades: exposições, colóquios,
Workshops e Jam Sessions. A
organização do Festival é da Câmara
Municipal de Viana do Castelo, estando a
produção musical a cargo de Eventos
David Martins.

Info: http://folkceltabarca.wordpress.com/
GPS: 41°48’28.59”N, 8°25’18.14”W

Info: www.cm-viana-castelo.pt
GPS: 41.692515N, -8.828296 O

42 | 43 EVENTOS

Este ano atingimos a VI edição do
Festival Folk Celta, que anualmente tem
trazido ao concelho barquense artistas
nacionais e estrangeiros de elevada
qualidade, num cruzamento de
sonoridades musicais folk e celtas. O
Festival decorrerá na Praça Terras da
Nóbrega nas margens do rio Vade, num
magnífico cenário. O festival é uma das
apostas da Autarquia, procurando assim
a atracão de um público diversificado e a
divulgação do património tradicional e
cultural do concelho, que tem fortes
ligações à cultura celta. Paralelamente
aos espetáculos musicais decorrerá,
junto ao espaço dos espetáculos, uma
Feral Alternativa, onde o público poderá
usufruir de Yoga, Reiki, Massagens
Terapêuticas, compra de produtos
alternativos, danças orientais e danças
do mundo, acupunctura entre muitas
outras atividades. Passaram já pelo
Festival Folk Celta de Ponte da Barca

Ponte da Barca

Espinho

25 a 27 de julho
Um convite à criação artística, ao
envolvimento, à participação. O festival,
organizado pela Câmara Municipal de
Espinho, acontece nos principais
espaços públicos e estabelecimentos
comerciais, que são emblemáticos na
cidade. O conceito do Festival alicerçase na cartografia única da Cidade de
Espinho, convidando artistas, publico e
criadores a desenvolverem projetos
artísticos que resultem na criação de
novas narrativas que partem da
biografia do território. É um Festival que
promove o encontro entre criadores,
artistas e públicos onde todos são
convocados a participar nos processos
de criação artística.
O Oito20e4 relaciona o tempo em que o
festival acontece (8:00 e 24:00) e o
espaço onde se realiza
(maioritariamente entre as ruas 8 e 24)
O Festival terá na sua programação
eventos de música, instalações, cinema

ao ar livre, novo circo, animação de rua,
DJ’s e outras manifestações artísticas.
Trata-se de uma iniciativa que pretende
criar animação na cidade, através de
várias formas de expressão cultural
acessíveis a diversos tipos de públicos.
Info: www.espinho.pt
GPS: 41.00918 N, -8.644033 O
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Festival
oito20e4

Sernancelhe

Festas da cidade e
de Nossa Senhora
do Amparo

X Festival da
Amizade / Feira
Sementes da Terra

25 de julho a
3 de agosto

26 de julho a
3 de agosto

A festa da cidade de Mirandela em honra
da Nossa Senhora do Amparo realiza-se
anualmente no primeiro fim de semana
de Agosto. É uma festa de caráter
religioso e popular que concentra na
cidade milhares de pessoas. A animação
passa por variados espetáculos
musicais, marcha luminosa, entre
outros. Destacam-se a procissão em
honra de Nossa Senhora da Amparo, o
fogo-de-artifício e a noite dos bombos.		

Numa altura em que os nossos
emigrantes regressam às origens, o
Festival da Amizade congrega a vertente
feira com espetáculos musicais.		

Info: www.cm-mirandela.pt
GPS: 41.485304 N, -7.181924 O

Info: www.cm-sernancelhe.pt
GPS: 40.90521 N, -7.489983 O
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Mirandela

mogadouro

37ª Feira Nacional
de Artesanato

Red Burros
Fly I-In	

26 JULHO a 10 de agosto

27 de julho

A Feira Nacional de Artesanato é a mais
importante e genuína feira de
artesanato nacional com a presença de
todos os distritos do país e regiões
autónomas. Neste certame, o maior que
se realiza em Portugal e ocupando uma
área total de 11.000 m2, pode-se
apreciar artesãos a trabalhar ao vivo e a
atuação de grupos folclóricos e bandas
de música. Integram também o
programa do certame as Jornadas
Gastronómicas, o Dia da Rendilheira e o
Concurso de Fotografia.

A Câmara Municipal de Mogadouro
realiza no último fim de semana de
Julho, do Festival Aéreo “RedBurros Flyin”, uma iniciativa destinada a pilotos,
aficionados pelo voo à vela e ao público
em geral. O evento, cujo nome é
inspirado na tradicional festa asinina
que se realiza na aldeia de Azinhoso,
onde se localiza o aeródromo, reúne pela
primeira em terras transmontanas
alguns dos melhores pilotos e
planadores nacionais que durante um dia
cruzarão os céus de Mogadouro para
verdadeiros espetáculos acrobáticos.

Info: www.fna.vconde.org
GPS: 41.351482 N, -8.748309 O

Info: www.mogadouro.pt/turismo-mogadouro/
aerodromo-mogadouro
GPS: 41.396353 N, -6.683514 O
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vila do conde

Santa Marta de Penaguião

Festividades em
honra da Santa
Marta

Semana Cultural

29 de julho a
3 de agosto

29 de julho a
3 de agosto

Tendo início no dia do feriado municipal,
a autarquia penaguiense irá promover ao
longo do período indicado uma série de
atividades. Desde atividades culturais,
protocolares, educativas, desportivas,
sem esquecer os bailes populares e a
“semana” gastronómica…		

A Semana Cultural de Santa Marta de
Penaguião é o ponto máximo da Cultura
penaguiense. Uma semana recheada de
iniciativas musicais, teatrais, danças,
culminando com o tradicional cortejo
etnográfico e fogo-de-artifício. O
folclore, os cantares, o desporto,
concursos variados e as escolas de
música concelhias têm sempre o seu
lugar. Durante a semana, há igualmente
lugar para a feira gastronómica, feira do
livro e feira de artesanato. Uma semana
em grande, onde a Padroeira da Região
Demarcada do Douro está em destaque
e que atrai anualmente centenas e
centenas de visitantes.

Info: www.cm-smpenaguiao.pt
GPS: 41.210596 N, -7.787639 O

Info: www.cm-smpenaguiao.pt
GPS: 41.210596 N, -7.787639 O
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Santa Marta de Penaguião

Caminha

30 de julho a
2 de agosto
É o mais antigo festival de música
português. Realiza-se em Vilar de
Mouros, concelho de Caminha, e junta
sempre uma enorme multidão de
portugueses e espanhóis, num ambiente
multigeracional. Já pisaram o palco do
Vilar de Mouros bandas como U2 e Elton
John. O festival não se realiza desde
2006, data em que se festejaram os 35
anos do mesmo, e vai regressar em
2014, nos dias 30 e 31 de julho e 1 e 2
de agosto. 		
Info: www.cm-caminha.pt
GPS: 41°53’14.26”N, 8°47’21.09”W
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Festival de Vilar
de Mouros	

Mondim de Basto

Volta a Portugal
em Bicicleta

Feira da Terra

30 de julho

31 de julho
a 3 de agosto

A primeira edição da Volta a Portugal
em Bicicleta realizou-se em 1927, sendo
considerada a maior prova de ciclismo
português. É uma corrida de longa
distância, realizada por etapas.
Rejuvenescida a cada ano que passa e
orgulhosa da sua história, a Volta a
Portugal em Bicicleta chega às 76
edições como um dos maiores símbolos
de identidade nacional, realizando-se
entre 30 de julho e 10 de agosto de
2014. A 76ª Volta a Portugal Liberty
Seguros tem o apoio do Município de
Fafe.

A Feira da Terra um acontecimento
marcante de Basto. Tem como principal
objetivo, a promoção e divulgação dos
produtos agrícolas, artesanais,
patrimoniais e naturais do concelho, com
uma forte expressão também na
gastronomia e vinhos. Local privilegiado
para o convívio, recebe anualmente
milhares de pessoas que aproveitam
para experimentar os sabores da terra
ao som dos cantares tradicionais. A Feira
tem, por norma, a duração de quatro
dias, sendo o horário noturno o de maior
afluência de visitantes. Realiza-se
sempre nos inícios do mês de Agosto.
A autarquia é a entidade organizadora.

Info: www.naturfafe.pt
GPS: 41.451725 N, -8.169967 O

Info: municipio.mondimdebasto.pt
GPS: 41º24’43.78’’N, 7º57’03.79’’ W
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Fafe

Santa Maria da Feira

31 de julho a
10 de agosto
A Viagem Medieval é o maior evento de recriação
histórica medieval do país. Realiza-se
anualmente, durante, onze dias consecutivos, no
centro histórico da cidade, atraindo diariamente
milhares de visitantes. Com características
únicas no país, este projeto diferencia-se pelo
rigor histórico, dimensão (espacial e temporal) e
envolvimento da população e associativismo
local, reforçando uma vasta equipa de mais de
mil pessoas de diversas áreas, dos quais 250 em
regime de voluntariado. A Viagem Medieval foi
distinguida com uma menção honrosa na terceira
edição dos Prémios Turismo de Portugal, na
categoria de “Animação” e arrecadou
recentemente o prémio “Melhor Evento Cultural
de 2012” e “Melhor Animação/Performance em
Evento Cultural 2012”, no âmbito da Gala dos
Eventos, que distingue anualmente os melhores
projetos, espaços, eventos e serviços que têm
lugar em Portugal.
Info: www.viagemmedieval.com
GPS: 40º92.648’ N, 8º54.822’ W
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Viagem Medieval
em Terra de Santa
Maria 		

AGOSTO
Valença

1 a 3 de agosto
Promoção gastronómica que pretende
proporcionar aos visitantes a
degustação das diferentes formas de
preparar o bacalhau.
O bacalhau é um produto há muito
presente na gastronomia local que atrai,
até nós, inúmeros visitantes da vizinha
Galiza. Em Valença, o Bacalhau à
S. Teotónio tem já, mais de 40 anos e é
uma das muitas formas de o confecionar
que encontramos nos nossos
restaurantes nos quais, tem sempre um
destaque na ementa.
		
Info: www.valenca.pt
GPS: 42.027236N, -8.642048 O
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Festival do
Bacalhau

Chaves

Festa em honra de
nossa Senhora da
Guia

Flaviae Fest

1 a 3 de agosto

1 a 3 de agosto

Uma festividade que anualmente junta
muitos populares com uma série de
atividades mas principalmente a
tradicional procissão.		

Evento que tem por motivo primordial
dar destaque à música folk, dando a
conhecer novos projetos musicais. De
edição para edição, pela qualidade dos
grupos intervenientes, quase todos de
renome internacional, o Flaviae Feste já
entrou no roteiro deste género musical
na região, aí se explicando o sucesso.

Info: www.cm-smpenaguiao.pt
41.204376 N, -7.782302 O

Info: www.cm-chaves.pt
GPS: 41.74775 N, -7.465694 O
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Santa Marta de Penaguião

Barcelos

Festas da Cidade e
Gualterianas

Mostra de
Artesanato e
Cerâmica de
Barcelos

1 a 4 de agosto

De 1 a 17 de agosto

As Festas da Cidade e Gualterianas
constituem hoje um dos principais
cartazes turísticos de Guimarães. Com
uma tradição centenária, estas festas
têm sido, ao longo dos anos, espaço e
tempo de vivência, de convergência, de
movimento, de cor, de emoções e de
demonstrações de vitalidade económica
e cultural do concelho, com tal projeção
que se tornaram numa das mais
importantes atrações festivas de toda a
Região Norte. A Marcha Gualteriana, a
Procissão de S. Gualter, os Festivais
Noturnos, os Arraiais Minhotos e o Fogo
de artifício são alguns dos números que
preenchem com fulgor o programa das
Festas da Cidade e Gualterianas.
Info: www.cm-guimaraes.pt
GPS: 41.441552 N, -8.29057 O

Barcelos promove, há mais de 30 anos,
um dos maiores e mais representativos
certames de artesanato, um evento de
âmbito nacional que afirma a cidade
como a capital do artesanato. A Mostra
de Artesanato e Cerâmica de Barcelos,
que este ano se realiza entre os dias 1 e
17 de agosto, no Parque da Cidade, há
muito que consolidou a sua importância
na região e no país, melhorando em
qualidade e aumentando todos os anos o
número de artesãos participantes, o
número de dias e o número de visitantes.
Barcelos faz do barro e dos barristas,
através das suas figuras míticas
redescobertas a partir de meados do
século passado, como Rosa Ramalho, o
ponto central de um evento que, em
2013 trouxe 110 artesãos de todo o
país, 75 dos quais de Barcelos.
Novas gerações de barristas aproveitam
para mostrar os seus trabalhos, num
certame onde muitos artesãos ligados

ao linho, aos metais, à madeira e a
outros materiais marcam presença,
incluindo novos de artesãos e criadores
urbanos que surpreendem a cada nova
edição.
A Mostra é também local de festa, de
música, de folclore, de diversão e de
gastronomia tradicional, com tasquinhas
e stands de vinhos de produtores do
concelho e do país.
Encerra com a Gala do Artesanato, onde
se premeiam a inovação, a criatividade e
se faz reconhecimento dos mestres
artesãos.
Info: www.cm-barcelos.pt
GPS: 41.532563 N, -8.614830 O
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Guimarães

Chaves

2 e 3 de agosto
Um Certame “Sabores de Chaves” por
cada estação do ano.O fumeiro no
Inverno, o Folar na Primavera, o Pastel
de Chaves no Verão e o Presunto, o
Vinho e a Castanha no Outono.
Este certame, centrado essencialmente
nos recursos endógenos e na tradição,
proporciona o contacto de perto com os
“sabores” transmitidos de geração em
geração, ao mesmo tempo que dá uma
noção ao visitante da importância dessa
herança cultural inter-relacional. Na sua
essência, para além de devolver às
tradições gastronómicas o seu lugar na
comunidade e de ser um meio
promocional turístico global da região, é
igualmente, um motor do
desenvolvimento económico local,
constituindo-se como um importante
instrumento de requalificação territorial.
A criação da marca única “Sabores de
Chaves” permite a introdução no
mercado de uma marca ligada à

promoção dos produtos regionais, sob a
qual serão divulgados os produtos
tradicionais de qualidade oriundos da
região de Chaves.
A filosofia desta ação assenta na
valorização de uma imagem de marca,
capaz de dinamizar as atividades já
instaladas e captar novos
empreendedores, através de ganhos de
competitividade no setor.
Info: www.cm-chaves.pt
GPS: 41.74775 N, -7.465694 O
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Sabores de Chaves

Oliveira de Azeméis

Festival
Gastronómico
“O Mundo à Mesa” com
vinhos de Portugal

Festas em Honra
de Nossa Senhora
de La Salette

2 a 4 de agosto

3 a 11 de agosto

organização, proporcionarão verdadeiros
momentos de descontração tendo o mar
como pano de fundo.
Os visitantes poderão conhecer
diferentes especialidades gastronómicas
patentes no evento, podendo degustar
os diversos sabores internacionais num
conceito tapas/petiscos típicos durante
o almoço, lanche ou jantar.

As procissões de velas e do triunfo são
os pontos fortes religiosos, mas o
evento estende-se pelos concertos
musicais e festival folclórico		

Info: www.espinho.pt
GPS: 41º0’35,2’’N, 8º38’41,94’’W

Info: www.lasalette.pt
GPS: 40º 50’ 33,876’’ N, 8º 27’ 55,548’ W
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No primeiro fim de semana de Agosto, a
Câmara Municipal de Espinho em
parceria com a Luftansa LGSP, vai levar
à Piscina Solário Atlântico alguns dos
melhores sabores de Portugal, com a
primeira edição do Festival
Gastronómico “Mundo à Mesa” com
vinhos de Portugal.
O Mundo à Mesa vai oferecer um
conjunto de iniciativas e degustações do
que melhor se faz na gastronomia
Internacional, com a recriação de 10
pratos do Mundo associados a vinhos
nacionais, numa seleção de produtos
que serão confecionados pelos melhores
chefs nacionais.
Este novo conceito irá associar a
gastronomia com uma componente de
entretenimento, proporcionando num só
espaço uma atmosfera singular e
surpreendente. A arquitetura do edifício,
aliada aos apontamentos de
modernidade e criatividade da

Espinho

Melgaço

Romaria em Honra
de São Domingos
da Serra

Festa da Cultura

4 de agosto

8 a 10 de agosto

de pasto mais típicas fazem-se
representar no arraial, com pratos como
a feijoada e o bife de vitela.
Info: www.cm-castelo-paiva.pt
GPS: 41º 01`35.44``N, 8º 20`59.04``W

Durante o mês de Agosto, altura em que
a população de Melgaço se multiplica
com a chegada dos turistas e dos
emigrantes, decorre a já tradicional
Festa da Cultura, um evento que se
prolonga ao longo de três dias repletos
de música, folclore, desporto, animação
de rua e muito mais, para desfrutar no e
em redor do Centro Histórico da Vila.
Com a organização deste evento a
Câmara Municipal pretende celebrar a
cultura, a história e o vasto património
do concelho, promovendo-os junto dos
visitantes, ao mesmo tempo que
proporciona, aos locais, o acesso a
diferentes formas de expressão
artística.
Em mais uma edição desta celebração
da cultura não faltarão a Feira de
Artesanato,
com o objetivo de valorizar o artesanato,
promover o turismo e o património
cultural, a Feira do Livro, promovida

anualmente pela Câmara Municipal de
Melgaço/ Biblioteca Municipal, a feira do
livro é um dos mais relevantes
acontecimentos culturais do concelho, a
Feira do Alvarinho e Tasquinhas, com o
objetivo de promover a gastronomia e o
Ex Libris da região, o vinho Alvarinho, a
marcar presença no local da Festa, as
tradicionais tasquinhas e a feira do
Alvarinho. Tudo isto e muito mais regado
com muita animação, Música, dança,
cinema, folclore, exposições, turismo,
literatura, gastronomia, animação de rua
e fogo de artifício vão estar presentes na
Festa da Cultura de Melgaço. Venha
desfrutar connosco, não falte é
obrigatório celebrar.
Info: www.cm-melgaco.pt
GPS: 42.114699 N, -8.258031 O
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Num dos pontos mais emblemáticos da
paisagem de Castelo de Paiva - Serra de
São Domingos -, realiza-se anualmente,
a 04 de Agosto, uma das maiores
romarias da Região : o São Domingos da
Serra, à qual acorrem mais de um milhar
de visitantes, uns em espírito de
romaria, outros para fruir da beleza
paisagística que a serra proporciona.
Autêntico miradouro natural, rico de
admiráveis pontos de visão panorâmica
sobre o Arda e o Douro, constitui
também um ponto de interesse para os
amantes da geologia, uma vez que daqui
se podem observar os perfis da corta do
Carvão que, desde a exploração
primitiva do Pejão se estende, durante
alguns quilómetros, até ao lugar de
Germunde, onde se encerrou a
exploração daquele minério no Concelho.
Esta é uma romaria onde também a
componente gastronómica marca
presença, já que por tradição as casas

Castelo de Paiva

Paredes de Coura

Encontro das
Comunidades

Festas do
Concelho

8 a 10 de agosto

8 a 10 de agosto

O Encontro das Comunidades vem
fortalecer uma estratégia de promoção
do desenvolvimento local e regional
passando pela valorização dos produtos
específicos da nossa região,
nomeadamente o artesanato, o vinho, o
mel, entre outros. Permite ainda
promover o turismo bem como diversos
elementos característicos da nossa
região, valorizando assim, o património
cultural, histórico e etnográfico do nosso
concelho. Proporciona um programa de
animação diversificado que ao longo de
três dias atraio um numeroso público ao
certame. Passam pela Praça da
República e pelo Parque do Mosteiro,
concertinas, folclore, artistas populares,
atividades desportivas, espetáculos de
teatro ou ainda Concerto de Órgão de
Verão que muito abrilhanta o evento.
Info: www.cabeceirasdebasto.pt
GPS: 41.51337 N, -7.992833 O

Neste o concelho, durante os dias 8, 09 e
110de Agosto de 2014, realizam-se as
Festas do Concelho em honra de Santo
António e Nossa Senhora das Dores,
esta romaria destaca-se pela festa e
arraial de forma imponente, nestes dias
não há os altifalantes que não se façam
ouvir nem foguetes que não entoem. A
religiosidade e o profano fundem-se
numa animação única, em homenagem
aos padroeiros.
A procissão, o ponto alto das
festividades religiosas concentra os
fiéis, o arraial com os seus grupos de
música de dança, anima os recintos e as
gentes que dançam até que o cansaço
dite que é hora de parar, já pela noite
dentro. Por todo o lado ouvem-se as
concertinas e, aqui e além os cantares
ao desafio.
Não só pela sua graciosidade e
romantismo rural, tão presente nestas
manifestações de religiosidade e cultura

popular, mas por muitas outras razões,
que pelo encanto da tradição ainda não
se perderam. Vale a pena visitar Paredes
de Coura neste período de festas, com a
certeza de que pela noite, aqui e além, o
ribombar e o brilho do fogo-de-artifício,
nos transportam a um espaço quase
mágico, por entre estas serras e montes
que nos limitam.
Info: www.cm-paredes-coura.pt
GPS: 41º 54’ 47.20’’ N 8º 33’ 37.88’’ W

70 | 71 EVENTOS

Cabeceiras de Basto

Macedo de Cavaleiros	

Festas da Cidade e
do Concelho de
Vizela		

Festival de
Folclore

8 a 14 de agosto

9 de agosto

quem a eles se quiser juntar. Valerá
mesmo a pena visitar o concelho de
Vizela e participar nestas festas!

O Grupo Cultural e Recreativo da Casa
do Povo de Macedo de Cavaleiros é o
organizador desta iniciativa. Fundado em
outubro de 1977, o rancho macedense
tem mantido viva a identidade cultural
da terra e gentes, mediante a recolha e
interpretação das danças e cantares
típicos. Reconhecido no concelho, o
grupo tem-se afirmado nos diversos
locais por onde vai passando, tanto em
Portugal, como além-fronteiras. É
presença assídua na Europeade, o maior
festival da cultura popular europeia. No
dia 09 de agosto, a partir das 21.30h na
Praça das Eiras, decorre o Festival de
Folclore 2014. Quatro grupos nacionais
farão as delícias dos adeptos da música
e danças tradicionais.

Info: www.cm-vizela.pt
GPS: 41.226180 N, 8.184970 O

Info: www.cm-macedodecavaleiros.pt
GPS: 41°32’13.02”N, 6°57’49.53”W
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Realizam-se em agosto. Estas festas
começaram de forma simples, em 1953.
Em 1956, implementaram-se com mais
força, criando uma tradição marcante
em Vizela, trazendo à cidade inúmeros
visitantes. Estas festas, de cariz cultural
evidente, são a manifestação da carolice
e da boa disposição do povo vizelense
que através da sua disponibilidade,
fazem destas festas a maior atração
turística de Vizela. O cortejo “Vizela dos
Tempos Idos”, é hoje considerado a
atração mais importante de todo o
calendário festivo, realiza-se na noite do
último dia das festas e retrata a época
áurea das termas. Este reúne centenas
de figurantes, majoretes, escolas de
samba, bandas de música e vários carros
alegóricos, que são vistos por milhares
de curiosos. Mas não é só este magnifico
cortejo que justifica a vinda a Vizela.
Todos os dias existem atividades e muita
animação transmitida pelos locais e por

Vizela

Paços de Ferreira

I Bienal
Internacional de
Artesanato

Capital do Móvel
Feira de Mobiliário e
Decoração de Paços
de Ferreira

9 a 17 de agosto

9 a 17 de agosto

De 9 a 17 de Agosto de 2014, Vila Nova
de Cerveira abre as portas à I Bienal
Internacional de Artesanato. O projeto
desenvolvido pela Câmara Municipal,
pretende a valorização do Artesanato
num contexto alargado, com a Vila das
Artes como denominador onde se
comungam todas as artes. A Bienal será
um espaço essencialmente dedicado ao
Artesanato, onde se promovem a troca
de experiências, a relação do artesão
com o público, a animação, a etnografia
e a degustação de produtos tradicionais
Durante nove dias, a vila de Cerveira
apresenta o “saber fazer”, onde se
privilegiam as manifestações de arte
popular e tradicional, numa relação
próxima com o público.
Info: www.cm-vncerveira.pt
GPS: 41.947282 N, -8.741868 O

A Capital do Móvel – Feira de Mobiliário
e Decoração de Paços de Ferreira é a
maior feira do sector do mobiliário e
decoração do nosso País. A marca
Capital do Móvel é sinónimo de
qualidade, design e inovação desde
1984. A região de Paços de Ferreira,
além de ser o maior centro comercial do
país de mobiliário e decoração assumese, cada vez mais, como um importante
centro exportador de móveis. Os fatores
que mais definem a Capital do Móvel são
a diversidade e a quantidade de escolhas
que oferece, bem como a flexibilidade
das opções, ou seja, a capacidade de
satisfação das necessidades específicas
de cada cliente. Este carácter invulgar
da Capital do Móvel e a vasta variedade
de produtos e serviços são responsáveis
pela contínua afluência de público em
todas as suas edições ao longo destes
anos. Para além de exposição de
Mobiliário a feira oferece posto de

informação turísticas com mostra de
produtos endógenos (artesanato/
gastronomia/património.), espaço lúdico
para crianças com atividades
educativas.		
Info: www.capitaldomovel.pt
GPS: 41º279’794’’ N, 8º362’221’’ W
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Vila Nova de Cerveira

Arouca

Festa da Nossa
Sra. da Assunção

XXXII Festival
Internacional de
Folclore

13 a 15 de agosto

13 a 16 de agosto

Maior romaria de Trás-os-Montes.

Consolidado no panorama cultural
arouquense, este festival é uma
oportunidade para apreciarmos o que de
melhor se faz pelo folclore nacional e
internacional, contando com
performances que ajudam a manter e
promover manifestações da identidade
de diferentes povos.

Info: www.cm-vilaflor.pt
GPS: 41.308535 N, -7.153455 O

Info: www.cm-arouca.pt
GPS: 40.928393N, -8.246452 O
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Vila Flor

Peso da Régua

14 a 16 de agosto
É em Agosto que se realizam as Festas
em Honra de Nossa Senhora do Socorro.
Peso da Régua abre portas a milhares de
fiéis numa festa que vive do religioso
mas também do profano.
Do programa de festas fazem parte a
marcha luminosa, com os seus carros
alegóricos, escolas de samba e ranchos
folclóricos, a noite do14 de Agosto na
parte alta da cidade, onde milhares de
pessoas se juntaram em folia, a
Procissão do Triunfo que se distingue
como o ponto mais alto das festas e o
Arraial do Rio que ombrea com o que de
melhor se faz no País, distinguido pelo
aproveitamento que é feito das
potencialidades naturais como o rio
Douro e os socalcos que envolvem a
cidade e que conferem a esses
espetáculos um cenário único.
Info: www.cm-pesoregua.pt
GPS: 41.163.536 N, -7.79356 O
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Festas em Honra
de Nossa Senhora
do Socorro

Macedo de Cavaleiros

14 a 17 de Agosto
Jogam-se as finais dos Campeonatos
Nacionais de Voleibol de Praia de Séniores, Sub
20 e Sub 18, femininos e masculinos. O
cenário fantástico da Praia da Ribeira, uma
das 7 Maravilhas de Portugal, é de novo o local
que vai consagrar os Campeões Nacionais
deste desporto de eleição. A cobertura
mediática deste evento é grande, com os jogos
decisivos dos campeonatos seniores de
femininos e masculinos agendados para
domingo às 14h e 15h, respetivamente, a
serem alvo de transmissão televisiva em
direto. Esta é a 8ª e última etapa do
Campeonato Nacional, onde se esperam bons
espetáculos de voleibol de praia, interpretados
pelos melhores executantes nacionais, com
algumas das experientes duplas internacionais
a defrontarem outras duplas mais jovens e
ambiciosas que procuram um lugar ao sol
nesta modalidade.
Info: www.cm-macedodecavaleiros.pt
GPS: 41°35’13.86”N, 6°54’25.13”W
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Final do Campeonato
Nacional de Voleibol
de Praia
Albufeira do Azibo

Bragança

Feira do
Artesanato,
Gastronomia e
Mostra de Vinhos	

Festa da História		

14 a 17 de agosto

14 a 17 de agosto

O Mercado Municipal de Celorico de
Municipal é o palco de uma das feiras
que mais gente acolhe. Por ser em
agosto é altura ideal para o encontro de
famílias e amigos, muitos residentes no
estrangeiro. A Feira de Artesanato e
Gastronomia mostra-se uma festividade
de visita obrigatória sendo, em 2014, a
XVII edição deste certame. Para além
do convívio que proporciona, este evento
permite degustar a melhor gastronomia,
beber o melhor vinho verde, saborear os
doces conventuais e maravilhar-se com
verdadeiras obras de arte produzidas
pelos artesãos presentes. O certame
dispõe de animação permanente e
infantil ao longo dos quatro dias
Info: www.mun-celoricodebasto.pt
GPS: 41.391790, N, 7.999573 O

Info: www.cm-braganca.pt
GPS: 41.806637 N, -6.756619 O

A Festa da História de Bragança, incluída
no programa das festas da cidade,
realiza-se no 2º fim de semana de
Agosto. A zona histórica da cidade
veste-se de cor e animação onde o
medieval dá lugar a uma nova forma de
vida. São dias de festa, onde os cheiros,
a música e sabores do passado são
presença nas ruas estreitas da cidadela.
Neste espaço, decorrem diversas
atividades como a demonstração de
antigos ofícios, feira de produtos
artesanais e exposição de armas e
elementos de defesa, espetáculos de
teatro de rua, torneio medieval, assalto
ao castelo, concertos de música,
exibição de falcoaria/ cetraria,
malabaristas, espaços participativos,
danças medievais. Estas são algumas
das atividades imbuídas em vestuários
mágicos, animadas pelo recinto ao som
dos tambores e gaita-de-foles.
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Celorico de Basto

Vila Pouca de Aguiar

X Simpósio
Internacional de
Escultura de
Santo Tirso

Feira do Mel e do
Artesanato

14 de agosto a
14 de outubro

15 a 17 de agosto

A cidade de Santo Tirso acolhe, desde
1991, o Simpósio Internacional de
Escultura, reunindo artistas de todo o
mundo. O projeto inicial previa a
realização de 10 simpósios, sendo este o
último. Os simpósios decorrem por um
período de tempo definido, geralmente
dois meses, durante os quais os
escultores executam as suas obras e
procedem à sua implantação nos
espaços públicos do Município. Findo
este período, ocorre a inauguração do
simpósio, onde se percorrem as diversas
obras, enquanto cada autor faz uma
pequena abordagem explicativa acerca
da sua obra.

Evento de cariz cultural e económico,
realizado no Parque Termal de Pedras
Salgadas, destinado a realçar a
produção de mel e artesanato da região,
contando com a presença de um grande
número de apicultores e artesão
regionais. Visitado por pessoas de todo o
concelho e turistas, verifica grande
afluência. Privilegiam-se, na sua
programação, espetáculos de música
popular portuguesa. Os concursos de
mel (qualidade do mel e rótulos), de
doçaria confecionada com mel e de
peças de artesanato, são momentos
bastante concorridos e animados.

Info: www.cm-stirso.pt
GPS: 41º20’35.94’’N, 8º28’25.54’’W

Info: www.vitaguiar.pt
GPS: 41°32’55.11”N, 7°36’20.20”W
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Santo Tirso

Trofa

Festival
“Sons de Verão”

Festa em Honra
de N.ª Sr.ª das Dores	

16 a 19 de agosto

17 de agosto

Esposende volta, assim, a integrar o
circuito dos festivais de Verão através
da realização deste evento, um cartaz
do Município que, deste modo, vê
projetado o seu nome no plano nacional,
arrastando milhares de adeptos da boa
música que se produz em Portugal.

Considerada uma das maiores romarias
do Norte de Portugal, a festa em honra
de N. Sr.ª das Dores realiza-se,
anualmente, no mês de Agosto. A
tradicional e secular procissão, única
pelos seus magníficos andores, faz
deslocar à Trofa milhares de visitantes.
Conta com vários dias de festividades,
uma feira de sementes, uma procissão
de andores, precedidas de uma semana
cultural. A festa conta já com 247 anos
de história e este ano é organizada pelo
lugar de Mosteirô, pertencente à
freguesia de São Martinho de Bougado.

Info: www.cm-esposende.pt
GPS: 41.533617N, -8.779339 O

Info: www.mun-trofa.pt
GPS: 41.339209 N, -8.574379 O
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Esposende

Baião

Romaria de
S. Bartolomeu

Festas Concelhias
e de S. Bartolomeu

19 a 24 de agosto

19 a 24 de agosto

rusgas juntam-se desfilam, formam-se
rodas de tocadores, dançando-se e
cantando-se à desgarrada até ao raiar
do sol.

As Festas concelhias e de S. Bartolomeu
marcam o ponto alto da animação de
verão na sede do concelho de Baião, com
destaque para a procissão em Honra de
S. Bartolomeu que se realiza
anualmente no dia 24 de Agosto, feriado
municipal.
O programa das Festas é sempre variado
e assente nas tradições do concelho de
Baião, com a Feira do Gado, que
anualmente junta centenas de
espécimes da raça Arouquesa, o
espetáculo tauromático, e a Feira de
Artesanato, para além da Festa
Religiosa do dia 24 de Agosto.
A animação fica a cargo de grupos de
Bombos do concelho que percorrem as
principais artérias da vila, destacandose ainda os passeios de charrete e um
conjunto de espetáculos musicais
realizados por músicos do concelho de
Baião e por um artista convidado de
projeção nacional.

Info: www.cmpb.pt
GPS: 41°48’27.33”N, 8°25’0.65” W

Info: www.cm-baiao.pt
GPS: 41.160159 N, -8.033713 O
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Por muitos considerada como a mais
genuína romaria do Alto Minho, o S.
Bartolomeu constitui um dos maiores
cartões-de-visita de Ponte da Barca.
Durante seis dias a Vila corporiza de
forma intensa as tradições, usos e
costumes mais genuínos desta região. A
Gastronomia, o Folclore, as Concertinas,
os Cantares ao Desafio, as Tasquinhas, o
Artesanato, a Feira do Linho entre
muitas outras atividades ganham espaço
e dimensão durante a Romaria. Mas o
grande cartaz das Festas de S.
Bartolomeu acontece na noite de 23 de
Agosto com o desfile e atuação das
Rusgas pelas ruas da Vila, arrastando
multidões e prolongando a folia por toda
a noite. Este é o momento alto da
Romaria, onde os grupos que se formam,
são os protagonistas da noite, dedicada
às danças e cantares populares. Com as
concertinas, os bombos, os cavaquinhos
e outros instrumentos tradicionais, as

Ponte da Barca

Viana do Castelo

Festival de Música
DE Paredes de
Coura

Festas de Nossa
Senhora d’Agonia

20 a 23 de agosto

20 a 24 de Agosto

um festival único, com milhares de fiéis
espalhados por toda a Europa.

De 20 a 24 de Agosto realizar-se-á a
incomparável e magnífica Romaria de Nª
Srª d’Agonia, onde a tradição atinge o
seu maior expoente. Do programa
destaca-se o Desfile da Mordomia, a
Procissão Solene, o Cortejo Etnográfico,
Festa do Traje, o Desfile “Vamos para a
Serenata, as Exibições de Grupos
Folclóricos, os Tapetes Floridos” nas
ruas da Ribeira. Dia 20, Feriado
Municipal, realiza-se a Solene
Celebração Eucarística, às 14h30,
seguida da Procissão ao Mar. As
majestosas sessões de fogo-de-artifício.
A organização está a cargo da
VianaFestas e conta com o apoio:
Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Info: www.paredesdecoura.com
GPS: 41º55´07,53´´ N, 8º34´09,84´ W ´

Info: www.vianafestas.com
GPS: 4.169326N, -8.8842 O
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O festival de Paredes de Coura foi
considerado pela revista Rolling Stone o
quinto melhor festival de Verão da
Europa. A organização assume que é um
festival para melómanos, com um
editorial fundado na qualidade musical e
na contratação de bandas consagradas
sem esquecer as bandas emergentes
que mais tarde atingem um estrelato
que ninguém, na altura, imaginava. Os
Coldplay fizeram a sua estreia em
Portugal no longínquo ano de 2000,
quando não passavam de ilustres
desconhecidos. É essencialmente um
festival de culto que tem critério e
coerência, de modo a evitar elencos
cansados e estimular o aparecimento de
novos talentos. Conhecido pelo seu
anfiteatro natural, o Festival de Paredes
de Coura oferece uma bela paisagem
tanto aos músicos como aos
espectadores que não deixa ninguém
indiferente e faz jurar um regresso. É

Paredes de Coura

Chaves

Douro Green Fest

AQUAE FLAVIAE
FESTA DOS POVOS Mercado Romano

22 a 23 de agosto

22 a 24 de agosto

O Douro Green Fest é uma nova aposta
na criatividade da animação regional.
Juntando o potencial do rio, ao verde das
paisagens, e sem esquecer as culturas e
tradições que nos movem, o festival
prepara-se para, de 22 a 23 de Agosto,
ser o novo rosto da animação jovem.

Evento que convida a reviver o passado
em Aquae Flaviae. É uma viajem no
tempo, regressando ao Império romano
de Tito Flávio Vespasiano.
A Alameda de Trajano em Chaves
transforma-se num mercado romano,
palco de iguarias gastronómicas, festim
de bebidas, saberes ancestrais,
recriações mitológicas, música e
bailados.

Info: www.cm-cinfaes.pt
GPS: 41.086016 N, -8.122603 O

Info: www.chaves.pt
GPS: 41.736527 N, -7.471499 O
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Cinfães	

Penafiel

16ª Feira de
Gastronomia
“Cozinha à
Portuguesa”

AGRIVAL		

22 a 31 de agosto

22 a 31 de agosto

A Feira de Gastronomia apresenta
restaurantes regionais, um restaurante
temático, petisqueiras, stands dedicados
à comercialização e/ou exposição de
produtos gastronómicos, bem como
representações de instituições que de
algum modo se encontram ligadas a
esta temática. Como complemento, há
animação diária com música, artes
circenses e folclore, uma livraria
gastronómica, um concurso diário de
cabazes gastronómicos e workshops de
culinária.

A maior feira Agrícola do Norte e Centro
do Pais, a Agrival, com 34 anos de
existência a Agrival junta num único
espaço com cerca de 25 000 m2,
expositores que vão desde a produção
agrícola à gastronomia, sem esquecer as
maquinarias, gado, artesanato, moda,
serviços e até novas tecnologias.
Durante 10 dias, toda a região do Vale do
Sousa está em destaque, com cada dia a
ser dedicado a um Concelho diferente, o
que faz da Agrival uma grande montra
do melhor que a região tem para
oferecer. Em média passam pela Agrival
mais de 120 mil pessoas.

Info: www.gastronomia.vconde.org
GPS: 41.351482 N, -8.748309 O

Info: www.cm-penafiel.pt		
GPS: 41º 12´16.58´´ N, 8º 16´16.95´´W
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Vila do Conde

Lamego

Feira Franca/
Romaria de Nossa
Sr.ª da Saúde

Festas de Nossa
Senhora dos
Remédios	

28 de agosto a
5 de setembro

28 de agosto a
9 de setembro

marca valpacense, com garantia da
melhor qualidade. Em simultâneo com a
Feira Franca, decorrem as Festas da
Cidade de Valpaços em honra de Nossa
Sr.ª da Saúde, para além de animação
diversificada durante a semana da Festa,
o ponto alto das festas, é a majestosa
procissão no 1º Sábado de Setembro. A
Procissão inicia na Igreja Matriz, passa
nas principais artérias da cidade e
termina no Santuário de Nossa Sr.ª da
Saúde

As Festas de Nossa Senhora dos
Remédios, conhecidas como a Romaria
de Portugal, são as mais importantes do
concelho. Desde a última quinta-feira de
Agosto até ao dia 8 de Setembro,
milhares de forasteiros vêm agradecer a
Nossa Senhoras dos Remédios a
resposta às suas preces. Outros vêm
apenas conhecer essa grande
celebração onde os rituais religiosos e a
diversão se misturam e fazem a grande
festa.

Info: www.cm-valpacos.pt
GPS: 41º 36.586´N, 7º 18.737 W

Info: www.cm-lamego.pt
GPS: 41º 05´30.62” N, 7º48´58.93” W
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O evento Sabores de Valpaços – Feira
Franca – coloca em destaque os Vinhos,
Produtos da Terra, Tasquinhas e
Artesanato. De 26 de Agosto a 5 de
Agosto, integrada nas Festas da Cidade,
em Honra de Nossa Senhora da Saúde,
ao final da tarde, das 18h00 à meianoite a Feira Franca é motivo para reunir
à mesa e partilhar os sabores
tradicionais de Valpaços.
Conviver em boa companhia e saborear o
que de melhor a nível gastronómico o
concelho tem para oferecer foi o mote
para treze dias, que contará com a
animação dos ranchos folclóricos do
concelho, bandas musicais, fados, entre
muitas outras atividades. O evento de
natureza sociocultural agrega mais de
três dezenas de stands de venda e
exposição dos produtos tradicionais do
concelho. Desde folar, vinho, azeite,
fumeiro, gelados de sabores
transmontanos e outros produtos de

Valpaços

Esposende

29 a 31 de agosto
Trata-se de uma recriação da época
dando a conhecer as paisagens, os
monumentos e a história de Esposende.
Representações teatrais espetáculos de
fogo, encenações históricas das
montadas e lutas a cavalo são algumas
das atividades do programa desta
edição, onde estarão presentes cerca de
100 expositores dos diferentes sectores
de actividade.
Touring Cultural
Info: www.visitesposende.com
GPS: 41.53072 N, 8.78094 O
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Feira Medieval

Carrazeda de Ansiães	

IV Feira Medieval
da Póvoa de Varzim

XIX Feira da Maça,
do Vinho e do
Azeite

29 a 31 de agosto

29 a 31 de agosto

A IV Feira Medieval da Póvoa de Varzim
realiza-se de 29 a 31 de agosto de 2014.
Para além das tradicionais tendas de
artesanato e iguarias, contará com os
habituais quadros de animação: ceia
medieval (29 de agosto); músicas e
danças medievais; cortejos; teatro;
espetáculos de fogo; torneios e rixas;
demonstração de ofícios; malabares e
acrobacias; voos de aves de rapina,
falcoaria e alta escola equestre.

A Feira da Maça, do Vinho e do Azeite é
uma feira de caracter nacional em que
visa a promoção e comercialização de
produtos agrícolas do concelho,
nomeadamente, a maça, o vinho e o
Azeite. Do programa destaca-se a
procissão concelhia com os oragos das
paróquias e o corteja etnográfico
enchendo as ruas da vila de milhares de
pessoas vindas de toda a região assistir
ao desfile.

Info: www.cm-pvarzim.pt
GPS: 41.378893 N, -8.759717 O

Info: www.cm-carrazedadeansiaes.pt
GPS: 41º14’30,12’’ N, 7º18’19,57’’W
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Póvoa de Varzim

Mogadouro

Feira de
Artesanato e
Gastronomia

Festas Nossa
Senhora do
Caminho

29 de agosto a
14 de setembro

30 e 31 de agosto

A Feira de Artesanato e Gastronomia é
uma das principais feiras de Artesanato
do Norte de Portugal. Durante os
primeiros quinze dias de setembo, reúne
os melhores artesãos do país, que
expõem e vendem as suas obras de arte.
Durante todo o evento a animação é
fértil, com diversos espetáculos
musicais onde além de artistas locais,
atuam grandes nomes da música
portuguesa. Associado a tudo isto, há
uma zona de restaurantes e tasquinhas
onde se pode provar os melhores
petiscos da gastronomia portuguesa.

A ermida da Nossa Senhora do Caminho
aparece documentada em planta já em
1762 e situava-se, nessa altura, fora do
aglomerado da vila, permitindo aos
romeiros um vasto espaço de arraial
onde também se costumava realizar o
mercado. A festa em honra da Nossa
Senhora do Caminho é uma romaria
muito antiga. O dinamismo cultural
mogadourense da segunda metade do
século XIX iria promover a instituição da
Irmandade da Senhora do Caminho.

Info: www.cm-vnfamalicao.pt
GPS: 41.404288 N, -8.517129 O

Info: www.mogadouro.pt
GPS: 41°20’32.79”N, 6°42’41.58”W
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Vila Nova de Famalicão

SETEMBRO
Valongo

4 a 13 de setembro
A Autarquia estabelece um protocolo de
cooperação com o grupo de teatro
profissional Entretanto Teatro, que
integrado no Concelho, tem vindo a encetar
esforços no sentido de desenvolver uma
verdadeira dinâmica cultural concelhia.
Iniciada em 1998, a Mostra Internacional
de Teatro é uma das apostas da agenda
cultural do Município de Valongo. O objetivo
deste festival foi desde sempre ir mais
longe, procurando a aproximação de povos
e ideologias, contribuindo para uma troca
de experiências, para a crescente
descoberta e intensificação criativa, onde já
participaram diversas companhias
diferentes provenientes de vários países.
Esta iniciativa decorrerá nos dias 4, 5 e 6,
12 e 13 de setembro, na Casa de
Espetáculos do Fórum Cultural de
Ermesinde.
Info: www.cm-valongo.pt
GPS: 41º 12’ 54. 14’ ‘N , 8º 33’ 11. 39’’ W
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Mostra
Internacional de
Teatro

São João da Pesqueira

5 a 7 de setembro
No requinte da época pombalina, a
VinDouro convida o visitante a
mergulhar na história do Douro que
também é a história do vinho em
Portugal. Uma iniciativa turística e
vitivinícola, divertida e lúdica que, ao
longo de três dias, leva a São João da
Pesqueira inúmeras atividades que o vão
ajudar a conhecer e descobrir o vinho e a
região do Douro. Provas de vinhos, wine
tours, conversas sobre vinhos, mercado,
cortejo e jantares pombalinos, leilões de
vinhos, exposições e música ao vivo vão
fazer parte de mais uma edição da
VinDouro. Junte-se a nós nesta viagem à
época pombalina e conheça a riqueza
dos vinhos do Douro. Desde 2002 a
reviver a tradição!
Info: www.vindouro.com
GPS: 41º08´50,37”N, 7º24´20,74”W
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VINDOURO
Festa Pombalina

Póvoa de Lanhoso

Festa em honra da
nossa senhora do
viso

Romaria dos bifes
e dos melões	

5 a 7 de setembro

6 e 7 de setembro

A considerada maior romaria do
concelho. Todos anos juntam milhares
de pessoas à volta de toda uma
variedade de atividades. Desde
desportivas, lúdicas, culturais, bem
como bailes populares e claro está a
majestosa procissão.

Da semana que o antecede até ao
primeiro domingo de Setembro de cada
ano, acontece, em Porto d’Ave, uma das
maiores romarias da região minhota.
Conhecida pelos Bifes e pelos Melões,
esta romaria é também a de N.ª Sr.ª de
Porto d’Ave, no seu cariz religioso,
sediada esta parte no monumental
Santuário Mariano Barroco existente.

Info: www.cm-smpenaguiao.pt
GPS: 41.230153 N, -7.815148 O

Info: www.mun-planhoso.pt
GPS: 41° 33’ 26” N, 8° 13’ 19” W
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Santa Marta de Penaguião

Sabrosa

Mostra
Gastronómica

33º FIM MOTOCAMP
2014

8 e 9 de setembro

10 a 12 de setembro

A Mostra Gastronómica de Vila Pouca de
Aguiar destina-se a promover a
gastronomia regional, com destaque
para três produtos altamente
apetecíveis, que constituem marcas
reconhecidas internacionalmente: o
cabrito, a castanha e os cogumelos
silvestres. Inclui mostra de gastronomia
nos restaurantes locais, e uma Feira de
Cogumelos e Produtos de Outono, no
Mercado Municipal. A música tradicional,
a exposição de cogumelos e a presença
de cabritinhos conferem um ambiente
peculiar a este evento.

O 33º encontro internacional de
motociclismo, vai decorrer em Sabrosa
entre os dias 10 e 12 de Setembro de
2014. Como é característico das gentes
deste concelho a arte do bem receber é
algo de que muito se orgulham. Com a
receção deste evento internacional, é
nosso intuito dar a conhecer aos
amantes deste desporto as terras de
Magalhães, que levou o nome deste
concelho a todo o mundo.
Venha a Sabrosa nestes dias e
“apaixone-se”... pelas terras de
Magalhães.

Info: www.vitaguiar.pt
GPS: 41°30’0.39”N, 7°38’45.15”W

Info: www.sabrosa.pt
GPS: 41º15’54.63’’N
7º34’31.47’’W
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Vila Pouca de Aguiar

Gondomar

Feiras Novas	

XXIII Festival
Gastronómico
Hoje há Caldo de
Nabos

12 a 15 de setembro

12 de setembro a 12 de outubro

As Feiras Novas, são a festa popular
mais conhecida na região, encerra o ciclo
de eventos de Ponte de Lima.
Considerada também pela “Romaria de
Noite e de Dia”, dispensa de
apresentações, constituindo um dos
temas mais fascinantes da coletividade
limiana atraindo milhares de estúrdios e
visitantes oriundos dos mais diversos
lugares. Mais do que as Festas
Concelhias, as Feiras Novas são uma
marca e uma referência nacional
associada à tradição e à ruralidade.
Decorre no segundo fim de semana de
Setembro.

Gondomar mantém, ainda, uma grande
presença agrícola; o cultivo de nabos,
mais forte em S. Cosme, fez de
Gondomar uma terra afeiçoada pela
Cidade do Porto, por ser esta, o grande
abastecedor dos mercados da Cidade.
A forte tradição do caldo de nabos, para
além de ter dado um grande contributo
ao património gastronómico do
Município, também foi, e continua a ser,
um forte elo de ligação dos sabores à
cultura. E porque a identidade dos povos
também se reflete à mesa, o caldo de
nabos, é muito apreciado durante o
período das Festas do Concelho, altura
em que é presença obrigatória das
ementas dos restaurantes de Gondomar.

Info: www.cm-pontedelima.pt
GPS: 41º 46’ 6,772’’ N, 8º 35’ 3,394’’ W

Info: www.cm-gondomar.pt
GPS: 41º 8’ 36.6” N, 8º 32’ 12” W
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Ponte de Lima

Moimenta da Beira

Festa de Nossa
Senhora da Pena

Expo Demo

14 de setembro

14 de setembro

Todos os anos, em Setembro, a freguesia
de Mouçós é palco de uma manifestação
religiosa única! As festividades em honra
de Nossa Senhora da Pena reúnem
milhares de pessoas que anseiam por
assistir à procissão conhecida pelos
seus andores monumentais: chegam a
atingir 23 metros de altura (mais altos
que a própria igreja), pesam toneladas, e
são levados por cerca de 100 homens. O
final da procissão é marcado pela
tradicional “dança de andores” à volta da
Igreja, em que, não obstante as suas
dimensões e peso, cada um é levado aos
saltos pelo adro da igreja. À noite, é
tempo de se fazer o arraial, com fogode-artifício.
Todos os anos as festas são organizadas
por um lugar diferente da freguesia.
É importante realçar que o andor de
Nossa Senhora da Pena figura já no Livro
de Recordes do Guiness.

Mostra de atividades, produtos e
serviços da região, com a maçã como
cabeça de cartaz. O certame realiza-se
nas áreas públicas que rodeiam o edifício
dos Paços do Concelho. A organização é
da Câmara Municipal de Moimenta da
Beira.
Três dias de festa, três palcos e três
concertos. Tudo com animação de rua
contínua, tasquinhas de gastronomia
regional ancorada em sabores de maçã,
provas de vinho, concursos de maçã,
exposições, expositores, esculturas de
ferro artisticamente ‘casadas’ com
maçãs, vários chefs de cozinha a
confecionarem em simultâneo receitas
de maçã e performances músicoteatrais.

Info: www.senhoradapena.blogspot.com
GPS: 41.317851N, -7.674962 O

Info: www.cm-moimenta.pt
GPS: 40º58’47.73” N, 7º36’47.92”W
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Vila Real

Peso da Régua

Romaria de
Santa Eufémia		

Feira do Livro do
Douro		

15 e 16 de setembro

19 a 21 de setembro

Grande romaria onde as gentes da Beira
e do Douro vêm pagar as suas
promessas, fazer compras na feira anual
e saborear a famosa “marrã” no arraial
de Santa Eufémia.
A primeira capela dedicada a Santa
Eufémia em Penedono foi construída nos
inícios do século XVI, e o seu culto
rapidamente se estendeu pelas gentes
da Beira e do Douro, de modo que em
1758 era já local de grande afluência e
de uma das maiores devoções que há
nestas vizinhanças.
O Santuário, está atualmente preparado
para receber os milhares de peregrinos e
turistas ao longo de todo o ano.

A Feira do Livro do Douro tem vindo a
impor-se como uma iniciativa cultural
marcante, mas de incidência local, num
evento de dimensão regional, com
qualidade reconhecida. Com cartaz
diversificado que procura corresponder
às necessidades culturais da população
local e regional, tanto em termos
literários como em termos musicais,
com a presença de um leque de autores
e músicos de renome nacional. 		

Info: www.cm-penedono.pt
GPS: 40.996743 N, -7.395912 O

Info: www.cm-pesoregua.pt
GPS: 41.163.538 N, -7.79358 O

116 | 117 EVENTOS

Penedono

Guimarães

Festa do Caldo de
Quintandona

Feira Afonsina

19 a 21 de setembro

19 a 21 de setembro

A Festa do caldo de Quintandona, é um
evento que mistura a gastronomia com o
artesanato, a música, o teatro, num
total de quase meia centena de
espetáculos, alguns em simultâneo, nos
seus três dias. Insere-se no Projecto
Quintandona, que pretende divulgar uma
das Aldeia preservadas de Portugal, e
consequentemente a actividade dos
comoDEantes, um grupo de teatro que a
dinamiza e por fim o recém construído
centro cultural, Casa do Xiné, que terá
brevemente programação e é QG da
actividade cultural desta pequena mas
muito mexida Aldeia. Este evento atraiu
cerca de 20 mil visitantes na última
edição.			

A “Feira Afonsina” visa a recriação do
ambiente social e económico da época
do Condado Portucalense, remetendo o
público para um reencontro com o seu
próprio imaginário. Como habitualmente,
este evento proporcionará a todos os
que visitam Guimarães, um conjunto de
experiências intensas e memórias
inesquecíveis, nomeadamente, através
da construção de espaços temáticos e
da interação com as personagens que
habitam esta recriação durante os dias
do evento.

Info: www.caldodequintandona.com
GPS: 41º 08´ 02,35´´ N, 8º 22´ 43,39´´ W

Info: www.guimaraesturismo.com
GPS: 41.443137 N, -8.293231 O
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Penafiel

Oliveira de Azeméis

Festival de Teatro Noite Branca		
Cómico da Maia

Cabeceiras de Basto

Feira e Festas de
S. Miguel

19 a 28 de setembro

20 de setembro

20 a 30 de setembro

A programação deste Festival torna-o
único a nível nacional pela sua
diversidade de géneros humorísticos. Do
teatro de rua à comédia musical,
passando pelas artes circenses, ou pela
dança-teatro, O Festival Internacional
de Teatro Cómico da Maia apresenta
anualmente algumas das mais
conceituadas companhias teatrais do
mundo, que levam à cena mais de 30
espetáculos.

O evento tem como objetivo a decoração
em tons de branco das ruas pedonais do
centro de Oliveira de Azeméis, onde
decorrem espetáculos de dança, música,
teatro, artes populares, magia e
animação.			

A Feira e Festas de S. Miguel estão
marcadas pela tradição, usos e
costumes da nossa terra. Assim,
poderemos ver Corridas de Cavalos,
Feira do Gado, Chegas de bois, Folclore,
Cortejo etnográfico com a participação
das freguesias, Concertinas, Fogo de
Artifício, animação musical e por fim
Missa e procissão no dia 29 de Setembro
(feriado municipal).

Info: www.cm-maia.pt
GPS: 41º14’02.87” N, 8º37’22.13” W

Info: www.cm-oaz.pt
GPS: 40º 50’ 20,389’ N, 08º 28’ 40,086’’ W

Info: www.cabeceirasdebasto.pt
GPS: 41.514209 N, -7.993086 O
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Maia

Arouca

Feira das Cebolas	

Feira das
Colheitas de
Arouca

25 de setembro

25 a 28 de setembro

A maior feira de Vila Pouca de Aguiar, de
forte cariz agrícola/ pecuário, com
grande destaque para a venda de
cebolas, mas onde também se
comercializam outros produtos
agrícolas da região. Inclui concurso
pecuário e chega de bois. O teatro de rua
e a desfolhada com o tradicional Baile
das Cebolas são acontecimentos
emblemáticos. Organização anual de
corridas de cavalo, no fim de semana
adjacente.

Foi em 1944, durante a II Guerra
Mundial, que surgiu a Feira das
Colheitas, que aspirava estimular a
agricultura que havia decaído
fortemente durante a guerra.
Considerada a maior festividade local,
continua a manter viva as suas raízes
rurais. Dispõe de um programa variado:
exposições, música/concertos,
tasquinhas, artesanato, velharias, venda
de produtos do campo e regionais, feira
quinzenal, desfolhada à moda antiga,
desfile de açafates, concursos e
exposição de gado, entre outras
atividades. Realiza-se de Quinta a
Domingo, na última semana de
Setembro e é organizada pela Câmara
Municipal de Arouca.

Info: www.vitaguiar.pt
GPS: 41°30’2.49”N, 7°38’33.16”W

Info: www.cm-arouca.pt
GPS: 40.92924 N, -8.246973 O
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Vila Pouca de Aguiar

Resende

26 a 29 de setembro
A tradicional festa do concelho de
Resende, conhecida como a Festa da
Labareda, acontece nos dias anteriores ao
29 de setembro, Feriado Municipal. De
cariz popular, todos os anos o programa é
diversificado, apresenta diversas
iniciativas de carácter musical,
desportivo, cultural e recreativo,
destacando-se a atuação de conceituados
nomes da música portuguesa e também
grupos de música regionais. Durante as
festividades decorre o Festival de Folclore
que conta com a participação de vários
Grupos Etnográficos e Folclóricos vindos
de todo o país, organizado por um dos
Ranchos Folclóricos federados, do
concelho. As noites de festa são coloridas
com magníficos espetáculos de fogo-deartifício.		
Info: www.cm-resende.pt
GPS: 41º06´20.69´´ N, 7º57´51.73´´ W
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Festa da
Labareda

Sabrosa

Grande Trail da
Serra D`Arga

Lagarada
Tradicional

27 a 28 de setembro

27 a 28 de setembro

O Grande Trail da Serra D´Arga é
organizado pelo ultramaratonista Carlos
Sá com a colaboração da Câmara
Municipal de Caminha, Viana do Castelo
e Ponte de Lima, Juntas de freguesias
de Dem, São Lourenço da Montaria,
Estorãos, Arga de Cima e Baixo, S. João
D’Arga, o seu clube Desnível Positivo e
muitos amigos.
Em 2014, vai decorrer a 4ª edição do
evento desportivo.

No último fim de semana de setembro, a
aldeia de Celeirós do Douro é palco de
uma tradição ancestral que junta novos
e velhos nuns lagares centenários para a
pisa da uva. Toda a aldeia se “veste” a
rigor para recriar a tradição do povo do
Douro.
Entre artesãos, tasquinhas e animação
existe ainda o desfile etnográfico das
rogas das freguesias do concelho de
Sabrosa, que com todo o orgulho
representam aquilo que de melhor a sua
freguesia tem. São excelentes dias para
“viver” o passado.

Info: www.caminhaturismo.pt
GPS: 41°50’25.66”N, 8°46’14.63”W

Info: www.sabrosa.pt
GPS: 41º14’31.16’’ N , 7º33’26.70’’W
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Caminha

Peso da Régua

Feira de São
Miguel

Festa das Vindimas	
		

27 a 29 de setembro

28 de setembro

Intimamente ligada às origens de Vil
anova de Famalicão, esta feira rural
reaviva as tradições mais ancestrais que
nos identificam e nos tornam únicos.
Muita animação, com danças e cantares
tradicionais, uma desfolhada minhota e
exibições equestres. As tradicionais
tasquinhas oferecem os melhore e mais
apetitosos petiscos.

A festa das vindimas celebra-se por
toda a região duriense aquando das
Vindimas. No Peso da Régua é celebrada
a Missa das Vindimas. Esta iniciativa
cumpre a tradição de celebrar a labuta
de um ano inteiro, o mistério da
transformação do suor em vinho,
fazendo votos para que a colheita
compense o esforço despendido ao longo
de meses de árduo trabalho na vinha.		

Info: www.cm-vnfamalicao.pt
GPS: 41.405338 N, -8.518573 O

Info: www.cm-pesoregua.pt
GPS: 41.163.537 N, -7.79357 O
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Vila Nova de Famalicão

OUTUBRO
Vila Verde

2 a 5 de outubro
A Festa das Colheitas de Vila Verde é um dos
maiores eventos nacionais dedicados à
agricultura, ao artesanato, à pecuária e à
gastronomia. Para além da exposição e venda
de produtos desses setores, nesta feira
mostra reproduzem-se, ao vivo, práticas
típicas da época das colheitas como a
desfolhada, a malhada de milho, a pisada de
uvas, a espadelada de linho, o magusto típico.
Realizam-se também concursos que visam
premiar a excelência e a qualidade dos
produtos regionais (raças avícolas, pecuário,
de produtos como o mel, os doces típicos, a
broa). Destaque para o Festival de
Gastronomia, com a participação de vários
restaurantes oriundos de vários pontos da
região. A atração maior vai, naturalmente,
para a “especialidade “ da região: o pica no
chão, fazendo jus à marca “Vila Verde, capital
do pica no chão”.
Info: www.cm-vilaverde.pt
GPS: 41.651106 N, -8.435205 O

130 | 131 EVENTOS

Festa das Colheitas
XXIII Feira Mostra de
Produtos Regionais

Cabeceiras de Basto

3 a 5 de outubro
A 5 de outubro de 1514, D. Manuel I, o
rei venturoso, atribuiu o Foral ao
concelho de Cabeceiras de Basto. O
Município ao longo de 2014 assinala os
500 anos sobre esta data histórica com
um programa comemorativo que terá o
seu epílogo entre os dias 3 a 5 de
Outubro. Os cabeceirenses estão
convidados a participar nesta viagem ao
passado para que conheçam melhor a
sua história e tenham orgulho na sua
herança histórica e cultural. O ponto
alto destas comemorações será a
recriação histórica marcada para estes
dias. A Praça da República vai
transformar-se numa Feira
Quinhentista, onde não faltará um
mercado da época, espetáculos
circenses, musicais, cortejos, combates
e animação itinerante.
Info: www.cabeceirasdebasto.pt
GPS: 41.514133 N, -7.9944 O
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Feira Quinhentista

Mogadouro

OuTONO EM JAZZ

feira dos gorazes

11 a 12 de outubro

15 e 16 de Outubro

O Outono em Jazz regressa para uma
segunda edição onde se apresentam as
mais variadas perspetivas sobre as
novas faces do jazz contemporâneo. Os
estilos presentes podem ser os mais
diversos, do mainstream ao
experimentalismo, das big bands à
improvisação livre, do pós-bop aos
cruzamentos com o rock ou com as
músicas tradicionais. O Outono em Jazz
é um festival sem dogmas, que procura
revelar a melhor música que se faz sob a
capa abrangente deste género marcado
pelo culto da improvisação e da
inovação.

Feira anual dos Gorazes na sede de
Concelho acontece sempre no dia 15 e
16 de Outubro de cada ano. Muito se tem
discutido sobre o nome desta Feira e sua
origem, no entanto e segundo A.
Mourinho, terá origem Medieval; não se
trata apenas de uma tradicional feira, é
um local de diversão e importante
centro para o comércio do artesanato e
de outros produtos tradicionais. Evento
importante para projetar o nome de
Mogadouro a nível nacional e cada vez
mais a nível internacional,
nomeadamente em Espanha. A Feira dos
Gorazes tem associada a ela a
componente gastronómica, onde a posta
de vitela assada na brasa e a marrã
(carne de porco assada na brasa),
aguçam a vontade de visita ao Concelho,
por esta altura do ano.

Local: Casa da Música
Info: www.casadamusica.com			
GPS: 41.158867N, -8.6307 O

Info: http://acismmogadouro.com/pt
GPS: 41°20’35.09”N, 6°42’15.95”W
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Porto

Armamar

Biblioteca em
Festa

Feira da Maçã		

17 de outubro a 19 de novembro

18 e 19 de outubro

Biblioteca em Festa pretende fortalecer
hábitos de leitura e aproximação entre
os leitores e a biblioteca municipal.
É um evento que engloba atividades
lúdicas e pedagógicas para públicos
distintos (desde o público pré escolar
até à comunidade sénior). Destacam-se
os encontros com escritores; música,
teatro, fantoches, workshops,
documentários, filmes, ateliês infantis e
contadores de histórias… todos estes
elementos prometem animar o espaço,
estando no epicentro de todos os
acontecimentos Biblioteca Municipal de
Monção.

Uma montra dedicada à exposição do
potencial do Município e um dos
momentos marcantes na vida económica
e social local. A animação é permanente
com momentos de humor, programação
especial para crianças, recreações
etnográficas que lembram as nossas
tradições e muito mais.
A feira é sua e mostra o que de melhor
temos para oferecer em Armamar.
O certame é organizado pela autarquia
local e pela Associação dos
Fruticultores de Armamar em
articulação com vários agentes
económicos, sociais e culturais do
município.

Info: www.cm-moncao.pt
GPS: 42.077784N
-8.483485O

Info: www.cm-armamar.pt		
GPS: 41° 06’ 31” N, 7° 41’ 36” W
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Monção

Vinhais

Festival das
Aldeias
Vinhateiras

RuralCastanea
Festa da Castanha

18 a 19 de outubro

24 a 26 de outubro

No terceiro fim de semana de outubro a
aldeia de Provesende recebe o festival
das aldeias vinhateiras, que trazem um
movimento acrescido e boa disposição à
aldeia portuguesa com mais solares por
metro quadrado. Este festival combina
diversão, cultura e novas experiências,
partilha de conhecimentos, descoberta
de um património único e uma história
viva, num ambiente mágico e sempre
acompanhados por produtos genuínos e
de excelência e um serviço de qualidade.

Decorre anualmente no último fim-desemana de Outubro, em Vinhais. Pretende
valorizar a castanha, promovê-la na sua
vertente gastronómica e potenciar a sua
produção. É um certame onde encontramos
várias empresas ligadas ao sector, produtos
de castanha, venda de colheitas de Outono,
vinhos, gastronomia associada à castanha,
artesanato, um Magusto permanente e muita
animação e espetáculos. Durante estes dias
encontraremos, nos vários restaurante da
vila e no recinto da Festa, saborosas receitas
tradicionais com utilização da castanha.
Castanhas assadas no Maior Assador de
Castanhas do Mundo – recorde Guinness,
vinho, jeropiga e muita animação musical, são
motivos mais que suficientes para que não
falte a esta chamada irresistível. Aproveite
para visitar Vinhais neste fim-de-semana de
Outono.

Info: www.sabrosa.pt
GPS: 41º13’04.02’’N, 7º34’01.89’’W

Info: www.cm-vinhais.pt
GPS: 41º 49’ 48,80’’N, 7º 0’ 28.31’’ W
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Sabrosa

Arouca

25 a 26 de outubro
Arouca é conhecida como a terra da
castanha e terra de frondosos
castanheiros, em que a castanha
também dá nome a um doce conventual.
Este festival, que irá decorrer de 25 a 26
de outubro, pretende homenagear uma
espécie endémica da região – o
castanheiro, o seu fruto, a castanha, e o
seu uso na gastronomia e doçaria
regional. Mostras gastronómicas, venda
de produtos regionais, música, teatro,
oficinas de dança tradicional, palestras,
magustos e bailes populares pontuam
estes dias.
Info: www.cm-arouca.pt
GPS: 40.92924 N, -8.246973 O
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IV Festival da
Castanha de
Arouca

SERNANCELHE

Feira dos Santos

Festa da Castanha

31 de outubro a
1 de novembro

31 de outubro a
2 de novembro

A centenária “Feira dos Santos” realizase todos os anos na histórica cidade de
Chaves durante os dias 31 de Outubro e
1 de Novembro.
Os “Santos” são uma tradição
centenária, tida hoje como Património do
mais valioso de que Chaves se pode
ufanar.
A feira dos “Santos” assume-se como
um certame multissectorial com
representação de uma vasta gama de
atividades económicas. É
simultaneamente um evento
sociocultural pela atração que
desencadeia, autêntico ponto de
encontro, especialmente do Norte de
Portugal e da Galiza.
A Gastronomia regional também aqui
tem o seu lugar, com especial destaque
para o polvo à Galega.

Festa que pretende homenagear o fruto
mais representativo do nosso concelho:
a castanha. Uma festa de cariz popular
que se assume como mostra
gastronómica, muita animação e que
proporciona uma vertente desportiva
materializada no Passeio de BTT e no
Passeio Pedestre.

Info: www.chaves.pt
GPS: 41.739425 N, -7.471908 W

Info: www.cm-sernancelhe.pt
GPS: 40.90521 N, -7.489983 O

142 | 143 EVENTOS

Chaves

NOVEMBRO
Esposende

1 a 30 de novembro
Esposende é uma terra associada ao
peixe. Contudo, é um concelho onde a
carne também faz parte da sua
gastronomia. Com a chegada do Outono,
surgem novos ingredientes, que trazem
diversidade, aromas doces e quentes e
“Sabores do Campo”. A gastronomia
desta época pode incluir refeições muito
variadas, sendo as carnes
acompanhadas pelos frescos hortícolas
do litoral de Esposende, pelos
Lacticínios de Marinhas e sobremesas
com doçaria, sempre com o
acompanhamento de um bom vinho
verde dos produtores engarrafadores
locais.
Info: www.visitesposende.com
GPS: 41.531108 N, -8.782419 O
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Sabores do Campo
Gastronomia de
Novembro

Chaves

Festa da Cabra e
do Canhoto

Sabores de Chaves

1 e 2 de novembro

1 a 2 de novembro

No 1.º fim de semana de Novembro realizase a festa da Cabra e do Canhoto. Esta
tradição pode ter ligação com as celebrações
Celtas de Samhain que significavam o final
do Verão e início do Inverno. Significava
também a abertura do portal entre o mundo
dos mortos e o dos vivos. Nesta noite os
rapazes da aldeia ateiam uma fogueira
gigante com lenha “roubada” das touças da
freguesia e é preparada, em tradicionais
potes de ferro, a “cabra machorra”, que
depois é comida pelos presentes. Depois de
queimado o bode gigante começa a ouvir-se,
ao longe, o “cantar” do carro de bois que se
dirige para o local do festejo, puxado pelos
rapazes, carregado de canhotos e do diabo
revoltado porque lhe comeram a mulher.
Este cortejo depois de contornar a fogueira,
desaparece, tal como apareceu, no escuro da
noite instalando o caos na Terra. 		
Info: www.cm-vinhais.pt
GPS: 41.788101 N, -7.022405 O

Um Certame “Sabores de Chaves” por
cada estação do ano. O fumeiro no
Inverno, o Folar na Primavera, o Pastel
de Chaves no Verão e o Presunto, o
Vinho e a Castanha no Outono.
Este certame, centrado essencialmente
nos recursos endógenos e na tradição,
proporciona o contacto de perto com os
“sabores” transmitidos de geração em
geração, ao mesmo tempo que dá uma
noção ao visitante da importância dessa
herança cultural inter-relacional. Na sua
essência, para além de devolver às
tradições gastronómicas o seu lugar na
comunidade e de ser um meio
promocional turístico global da região, é
igualmente, um motor do
desenvolvimento económico local,
constituindo-se como um importante
instrumento de requalificação territorial.
A criação da marca única “Sabores de
Chaves” permite a introdução no
mercado de uma marca ligada à

promoção dos produtos regionais, sob a
qual serão divulgados os produtos
tradicionais de qualidade oriundos da
região de Chaves.
A filosofia desta ação assenta na
valorização de uma imagem de marca,
capaz de dinamizar as atividades já
instaladas e captar novos
empreendedores, através de ganhos de
competitividade no setor.
Info: www.cm-chaves.pt
GPS: 41.74775 N, -7.465694 O
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Vinhais

Carrazeda de Ansiães	

À Volta do
Barroco

XXVI Feira do Livro

2 a 16 de novembro

6 a 9 de novembro

Partimos em direção um universo sonoro
místico e exótico na companhia de Jordi
Savall e de grandes mestres da música
tradicional. Paul Hillier reconstitui as
origens do drama per musica nos moldes
da tragédia Clássica e desvenda a
música para as exéquias de Henrique II,
escrita por Schütz. Masaaki Susuki é o
Artista em Associação do À Volta do
Barroco. Com o seu Bach Collegium
Japan somos levados à melhor música
de Bach e, depois, na interpretação da
Orquestra Barroca, escutamos obrasprimas que marcaram a transição para o
Classicismo, de cujo auge a Orquestra
Sinfónica e o Coro Casa da Música nos
dão a ouvir a Grande Missa em Dó menor
de Mozart.

Esta feira visa a promoção do livro e da
leitura, tendo como objetivo principal a
criação de hábitos de leitura nas
camadas jovens.

Local: Casa da Música
Info: www.casadamusica.com			
GPS: 41.158867N, -8.6307 O

Info: www.cm-carrazedadeansiaes.pt
GPS: 41º14’30,12’’ N, 7º18’19,57’’ W
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Porto

Penedono

Sabrosa

Feira da Castanha

Mercado Magriço

Festival de Outono
Galaico Duriense

7 a 9 de novembro

7 a 9 de novembro

8 a 11 de novembro

provar o maior bolo de castanha do
mundo.

O evento consiste numa feira de
atividades económicas, onde o principal
objetivo é a promoção do parque
empresarial de Penedono, com a
participação das empresas locais.
Também a agricultura tem aqui uma
forte representação, onde para além das
vendas são realizados concursos quer a
nível de produtos quer a nível de gados.
Conta com animação constante.

Conhecedores da nossa história e das
raízes do nosso concelho (Sabrosa) com
a vizinha Galiza, pretende-se organizar
um evento para troca de conhecimentos
, de ideias, de objectivos, de saberes e de
tradições, culminando num encontro de
projeção, nacional e internacional.
Deste encontro constará o intercambio
de agentes locais, envolvendo um maior
leque de setores de atividade possíveis
dos dois municípios, cabendo-lhes a
estes s sua seleção. Este encontro vai
decorrer no fim de semana do
S. Martinho, festa esta a qual também
pretendemos incluir no certame.

Info: www.valpacos.pt
GPS: 41º 34.068´ N, 7º 25.725´W

Info: www.cm-penedono.pt
GPS: 40.992812 N, -7.396831 O

Info: www.sabrosa.pt
GPS: 41º15’58.94’’N, 7.º37’10.69’’W
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Em Carrazedo de Montenegro existe um
dos maiores centros de exportação de
castanha do país, por essa razão esta
linda vila é denominada por CAPITAL DA
CASTANHA. Anualmente realiza-se uma
Feira dedicada a este famoso e
importante fruto, a castanha, que trás à
vila de Carrazedo de Montenegro no mês
de Novembro milhares de pessoas, e que
conta com mostras de artesanato,
gastronomia, música tradicional e
animação de rua. Nos dias 7, 8 e 9 de
Novembro de 2014 realiza-se a XVIII
Feira da Castanha CASTMONTE. Com
um cartaz bastante diversificado, para
além dos produtos tradicionais de
Valpaços onde não podem faltar o vinho,
o azeite, os frutos secos, as compotas e
a mundialmente famosa castanha de
Carrazedo, a Feira oferece muita
animação, o Passeio TT Caminhos da
Castanha e o Passeio de BTT a Rota da
Castanha. Também têm oportunidade de

Valpaços

Penafiel

10ª Maratona BTT
Beselga
Nos Trilhos do
Ceireiro

S. Martinho

9 de novembro

9 a 20 de novembro

Prova desportiva de BTT, que engloba
Maratona e Meia-Maratona. Para além
da prova em si, tem como objetivo o
passeio pelos Trilhos dos Ceireiros, que
outrora foram calcorreados e
percorridos pela população, quando iam
apanhar a junça para fazer os
magníficos capachos, e ceiras, que eram
vendidos por todo o país.

A Festa e feira de anual de S. Martinho,
em Novembro, é outra época animada
para visitar Penafiel. Todas as ruas
estão preenchidas por feirantes dos
mais variados bens e ficam apinhadas de
gente. Era ocasião de comprar o
necessário à casa para todo o ano, de
vender excedentes, cumprir o contrato
com os criados rurais, negociar animais
(bovinos e equinos) e, acima de tudo,
provar o vinho novo.			

Info: www.cm-penedono.pt
GPS: 40.940871 N, -7.427096 O

Info: www.cm-penafiel.pt
GPS: 41º 12´24.610´´ N 8º 17´0.924´´ W
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Penedono

Maia

14 de novembro a
3 de dezembro
Este evento é internacionalmente
reconhecido pela sua qualidade e por ser
o único do género, resultando de um
concurso anual de fotojornalismo onde a
atualidade é apresentada a nível
mundial. A exposição de fotojornalismo
está organizada em várias categorias e
mostra acontecimentos marcantes que
tiveram lugar em 2013.
Touring
Cultural
Info: www.cm-maia.pt
GPS: 41º14’02.87”N, 8º37’22.13”W
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World Press Photo

Vila Nova de Cerveira

Art on Chairs	

Na’Tal Cerveira

20 de novembro a
24 de fevereiro de 2015

20 de novembro de 2014 a
6 de janeiro 2015

são as cinco exposições de arte, design e
criatividade contemporânea que poderão
ser visitas pelo público em Paredes
(Casa da Cultura e Aldeia Agrícola) e
Lisboa (MUDE e Cais do Sodré).
Touring Cultural

A quadra natalícia chega a Vila Nova de
Cerveira com um espírito muito especial,
onde os fins de semana são preenchidos
com muita animação.
As ruas do centro histórico e o comércio
tradicional decoram-se a rigor com a
imaginação e criatividade dos
comerciantes. As galerias acolhem
exposições enquadradas no tema
religioso e os concertos tradicionais de
natal surgem em cada esquina da nossa
vila medieval.
Nesta época, o Castelo de Cerveira será
uma caixa de surpresas! Poderão
participar na recreação histórica de um
“Mercado Nazareno”, ver as quadras de
um “Presépio ao Vivo” e festejar a “Noite
Velha no Castelo” com prenúncios de um
próspero 2015.

Info: www.paredesdesignmobiliario.com
GPS: 41.209449 N, -8.325304 O

Info: www.cm-vncerveira.pt
GPS: 41.943181 N, -8.742919 O
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Depois do sucesso da primeira edição em
2012, o Art on Chairs está de regresso
em 2014, desdobrando-se este ano
entre as cidades de Paredes e Lisboa,
num total de cinco exposições em que a
cadeira, símbolo da principal indústria do
concelho, volta a ser o mote principal.
Em paralelo, e sublinhando a sua
dimensão internacional, o Art on Chairs
vai estar igualmente presente em Milão
(Salão Internazionale del Mobile), no
Dubai (Dubai Design Days) e na China
(Beijing Design Week). A programação
incluiu uma série de iniciativas, entre
workshops, conferências,
documentários, concursos e programas
culturais e de diplomacia empresarial. A
exposição principal decorrerá entre
novembro de 2014 e fevereiro de 2015.
“More Design, More Industry”,
“Duets+1”, “International Design
Competition”, “Cadeira Parade” e “Como
se pronuncia o Design em Português”

Paredes

Celorico de Basto

22 a 25 de novembro
A Feira Anual de Sta. Catarina é um
evento que tem vindo a recuperar
algumas características que a
identificam, como a deslocalização para
o centro da vila. Uma feira que permite
aos comerciantes locais e aos que vêm
de fora escoar os seus produtos.
Destaca-se a venda das últimas
sardinhas (segundo a lenda depois da
Sta. catarina as sardinhas perdem o
sabor, são mais secas), é usual as
pessoas do concelho comerem sardinhas
em dia de Feira Anual, compram-se as
árvores de fruto, casacos e cobertores
para passar o inverno. Há castanhas
assadas distribuídas pela feira assim
como os produtos regionais, como
charcutaria e derivados. No entanto, a
grande característica desta feira incide
no Concurso Pecuário. Uma iniciativa
que contempla a participação de
produtores de gado locais com as raças
Maronesa, Frisia, Barrosã e Minhota. A

procura deste concurso por produtores
de áreas limítrofes permitiu-nos abrir o
leque de participações tendo por
objetivo tornar este concurso de âmbito
Nacional. 		
Info: www.mun-celoricodebasto.pt
GPS: 41.392119 N, -7.999131 W
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Feira Anual de
Sta. Catarina

Paços de Ferreira

29 de novembro a
13 de dezembro
Iniciou-se em 2006, e conta com a
parceria de vários restaurantes do
concelho que aderem á iniciativa.
Atualmente foi alargada a duas
semanas pela imensa procura que tem.
Um dos pontos altos da Semana
Gastronómica é a 12 de Dezembro, com
o Concurso Gastronómico / Jantar
“Capão à Freamunde”. Neste evento, os
restaurantes aderentes levam o seu
capão a concurso, onde o prato é
apreciado e avaliado por um júri, sendo
posteriormente comunicado o vencedor
no Jantar e entregues os respetivos
prémios. O Jantar é um momento
sublime de degustação desta tão mui
nobre iguaria. É mais uma oportunidade
para a promoção deste prato que
encanta apreciadores e cujo produto se
encontra certificado como Indicação
Geográfica Protegida (IGP) pelo
despacho nº4253 de 7 de Março de
2011.

Diz o provérbio popular “Do frango capão
a perna, e da galinha o peito”. Excelente
assado, com ou sem recheio, coleciona
apreciadores famosos. O escritor Camilo
Castelo Branco, autor de Amor de
Perdição (1862), aconselhava-o
ligeiramente flambado com aguardente
velha e conduzido à mesa com a pele
estaladiça. A par de uma riqueza
nutritiva e um sabor delicado, as suas
origens fazem parte do património
lendário da região.
Info: www.cmpf-pacosdeferreira.pt
GPS: 41º16”38`N, 8º22”29.53`W
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IX Semana
Gastronómica
Capão à
Freamunde

Bragança

Feira Anual de
Santo André

Norcaça,
Norpesca e
Norcastanha

30 de novembro a
8 de dezembro

31 de outubro a
2 de novembro

De 30 de Novembro a 8 de Dezembro, a
feira de Santo André atrai, todos os
anos, milhares de visitantes. Trata-se de
um festa famosa em toda a região e um
símbolo de Mesão Frio. Nela, poderemos
encontrar gado, corridas de cavalos e
burros, música e ranchos folclóricos,
exposição de artesanato, gastronomia
local e produtos tradicionais que
animam a vila e todo o concelho durante
a primeira semana de Dezembro. Nestes
nove dias da feira, poder-se-á aproveitar
para saborear o prato típico “marrã” que
constitui a delícia dos visitantes da feira
e o chamariz para muita gente a esta
vila.

Este evento tem como missão valorizar
o património cinegético, natural,
turístico, gastronómico e potenciar o
desenvolvimento rural, os recursos
endógenos e alavancar a economia local.
Tem como objetivo fortalecer a atividade
económica, promover os produtos da
região e promover o território como um
todo.
Este certame constitui-se por um cartaz
rico em atividades ligadas ao setor da
caça, da pesca e da castanha capaz de
atrair muitos visitantes. Decorrem ações
de âmbito cultural e recreativo, com
grupos de música, bandas, ranchos,
proporcionando à cidade dias diferentes
de animação e cultura permitindo ao
visitante conhecer um pouco da cultura
local.

Info: www.cm-mesaofrio.pt
GPS: 41.1587214 N, -7.8918529 O

Info: www.cm-braganca.pt
GPS: 41.806637 N, -6.756619 O
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DEZEMBRO
Santa Maria da Feira

1 a 31 de dezembro
Pelo sétimo ano consecutivo, em
Dezembro, a Quinta do Castelo em Santa
Maria da Feira abre as portas do parque
temático de Natal “Terra dos Sonhos”.
Venha visitar um mundo de encanto e
fantasia que deixa saudades e vontade de
repetir a visita, para desfrutar das mais de
300 horas de animação, durante os 20 dias
do evento.
A Terra dos Sonhos é um espaço único onde
somos capazes de nos perder no meio de
cenários inesquecíveis, que misturam o
trabalho de criação cenográfica aos mais
de 150 personagens que habitam o espaço
e ao quadro natural da Quinta do Castelo,
em Santa Maria da Feira.
Tanto para ver e viver, e um dia não basta!
Em 2014, o evento de Natal mais esperado
do ano acontece em Santa Maria da Feira.
Info: www.terradosonhos.com
GPS: 40º55.315’ N, 8º32.482’W
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Terra dos Sonhos
Parque Temático de
Natal

Bragança

Viva a magia da
cidade! Boas
Festas!

Mascararte
Bienal da Máscara

1 de dezembro a
7 de janeiro de 2015

5 a 7 de dezembro

A cidade do Porto prepara anualmente
uma agenda recheada de animação e
propostas para todos os gostos e idades,
na época natalícia. Música, animação de
rua, exposições, feiras e mercados de
natal, desporto e muitas atividades nos
diversos espaços municipais são
algumas das principais propostas para
viver em cheio a experiência de mais um
natal da

Associada às festas tradicionais
integradas no solstício de Inverno e com
o objetivo de divulgar as Festas de
Inverno de Trás os Montes e, também,
da província de Zamora (Espanha), bem
como reforçar a identidade e a cultura
de cada uma das regiões, Bragança
acolhe, de dois em dois anos, a bienal da
máscara. A Mascararte culmina com a
“Queima do Mascareto” rodeado de
grupos de caretos dançando ao som da
gaita-de-foles, do bombo e da caixa, em
interação com a assistência, o
“Mascareto” é queimado, em espetáculo
de luz, som e fogo-de-artifício, num
ritual mágico de purificação do espírito.

Info: www.portolazer.pt
GPS: 41.157397 N, -8.624188 O

Info: www.cm-braganca.pt
GPS: 41.806637 N, -6.756619 O
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Macedo de Cavaleiros	

Mercado Medieval

Macedo de
Cavaleiros
Cidade Natal

7 de dezembro

8 de dezembro de 2014 a
6 de janeiro de 2015

O Mercado Medieval é parte integrante
no cartaz de eventos da Feira Anual de
Santo André. Este evento traduz-se na
recriação histórica do período medieval,
proporcionando a quem o visita uma
viagem no tempo, onde poderá desfrutar
das artes e ofícios das populações na
Idade Média.		

Sob o mote “Cidade Natal” Macedo de
Cavaleiros entra no período natalício, de
08 de dezembro a 06 de janeiro de 2015.
As ruas ganham um novo colorido, com
iluminações alusivas à quadra e
espalhadas um pouco por todo o lado.
Fica por isso o convite para conhecer as
decorações e iluminações, num
agradável passeio em família, e no nosso
comércio tradicional fazer as suas
compras. A iniciativa da Câmara
Municipal conta com o envolvimento e
empenho das associações, instituições,
comerciantes e habitantes na decoração
da cidade. O Jardim 1º de Maio servirá
de palco às festas de Natal do ensino
pré-escolar e 1º ciclo das escolas do
concelho nos dias 15 e 16 de dezembro.

Info: www.cm-mesaofrio.pt
GPS: 41.1587214 N, -7.8918529 O

Info: www.cm-macedodecavaleiros.pt
GPS: 41º32’18.59”N, 6º57’37.98”W
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Guimarães

Raid TT Sambade
Aventura

11 de dezembro

12 e 13 de dezembro

A Sambade Aventura vai já na V Edição
do Raid TT Sambade Aventura, que
conta com um número significativo de
participantes amantes deste desporto.
Quem participa tem a oportunidade de
se aventurar pelo meio da Serra de
Bornes e contemplar paisagens
sublimes, enquanto se diverte e está em
contato com Natureza. Atividades deste
cariz, também dão a oportunidade ao
visitante de degustar produtos da região
e conhecer um pouco mais a região
trasmontana.

O Ciclo de Concertos de Natal, além de
aliar o espectro musical desta quadra
natalícia a alguns dos mais belos
exemplares do património concelhio,
procura ainda corresponder ao espírito
de reencontro e convívio tão tradicional
nesta época festiva.
Este sentimento de pertença e
participação, tão Vimaranense, tem sido
um elemento contínuo e fundamental na
evolução do município desde a sua
Fundação. O programa visa a par do que
aconteceu na edição anterior oferecer
um claro sinal de descentralização deste
evento, promovendo diversos concertos
em diferentes locais, associando a todo
o Concelho às celebrações da elevação
do Centro Histórico a Património
Cultural da Humanidade e à música
tradicional desta quadra festiva.

Info: www.sambadeaventura.com
GPS: 41 24’ 49” N, 6 58’ 28.04” W

Info: www.cm-guimaraes.pt
GPS: 41.445686 N, -8.293331 O
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Alfândega da Fé

Ciclo de Música de
Natal
Comemorações do 13º
Aniversário da
Elevação do Centro
Histórico de
Guimarães a
Património Cultural
da Humanidade

Póvoa de Lanhoso

Música para o
Natal

Estrela do Natal

14 a 21 de dezembro

15 de dezembro a
4 de janeiro de 2015

Em 2014 o Natal é cantado pelas vozes
da soprano Zoe Nicolaidou, nos
concertos da Orquestra Sinfónica sob a
direcção de Christoph König, e do Coro
Casa da Música, num concerto com a
Orquestra Barroca dirigido por Laurence
Cummings. Se a Quarta Sinfonia de
Mahler nos leva às portas do paraíso na
inocente descrição de uma criança que
ouve música angelical na companhia de
São Pedro e Santa Marta, já as cantatas
e motetes que Bach compôs para
celebrar o Advento e a Natividade são
partituras de júbilo e profunda
religiosidade que apelam à fraternidade
e à paz.

Durante o mês de dezembro, o concelho
de Póvoa de Lanhoso prepara-se a
preceito para a quadra natalícia. Com a
Aldeia dos Presépios, em Garfe, e a
Aldeia Natal, na Diverlanhoso, Póvoa de
Lanhoso interpreta verdadeiramente o
Natal, quer pela religiosidade que os
presépios lhe conferem, quer pelo
imaginário construído em torno da
quadra festiva e que fica bem patente na
Aldeia Natal. Em ações distintas mas
complementares, a “Estrela do Natal”
brilha de meados de dezembro até ao
fim de semana de Reis.

Local: Casa da Música
Info: www.casadamusica.com		
GPS: 41.158867N, -8.6307 O

Info: www.mun-planhoso.pt
GPS: 41° 34’ 34” N, 8° 16’ 13” W
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Porto

Cinfães	

Mercado de Natal
e Feira do Mel

Aldeia do Pai
Natal

17 a 23 de dezembro

18 a 21 de dezembro

A Praça da República em Ponte da Barca
é o palco do Mercado de Natal onde de
17 a 23 de dezembro os visitantes
poderão encontrar prendas originais e
solidárias, propostas pelos artesãos e
pelas IPSS do concelho e poderão
também degustar as tradicionais
iguarias de Natal que estarão disponíveis
neste local. Paralelamente, no dia 22,
decorrerá também a Feira do Mel, uma
das mais tradicionais e originais feiras
do Alto Minho, em que produtores de
toda a região vendem Mel para a
coinfecção dos doces da quadra
natalícia. Terão também lugar os
Concursos de Mel, de Bolo de Mel e das
Rabanadas de mel.

A mítica aldeia da Gralheira, rural e
elevada, é já o grande destino de natal.
De 18 a 21 de Dezembro, o município
transforma a terra, o ambiente e a
tradição, e impõe a verdadeira magia do
natal. Com uma vertente cultural marco da tradição serrana, e os mais
variados pontos de animação infantil e
sénior, a gralheira veste-se,
convenientemente a rigor, para o seu
melhor natal.

Info: www.cmpb.pt
GPS: 41.807629N, -8.416557 O

Info: www.cm-cinfaes.pt
GPS: 41.004000N, -7.969664 O
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Ponte da Barca

Guimarães

Aldeia do Pai
Natal

A magia do Natal numa aldeia carregada
de história. Por lá passaram exércitos
dos tempos da romanização. Pelas
estradas paralelas ao Douro se escoava
o ouro da região. A Aldeia de Couce – em
pleno centro das serras de Santa Justa
e Pias - tem uma escassa vintena de
habitantes que se ocupa da agricultura,
pastorícia e de alguma pesca.
As casas são feitas em blocos de
quartzite, proveniente das escombreiras
resultantes da exploração mineira e de
xisto. Uma das habitações, com capela
privativa, distingue-se das demais, sendo
designada como Casa Senhorial e está
datada do séc. XVIII.
A águia-de-asa-redonda, a garça-real e o
gaio podem avistar-se nos céus da aldeia
e a raposa nos montados, enquanto o
guarda-rios saltita dos cursos de água. É
nesta aldeia sui-géneris que queremos
festejar um Natal diferente que vai
surpreender os grandes e deliciar os

18 a 28 de dezembro

19 e 20 de dezembro

mais pequeninos com atividades
diversificadas e cheias de magia.

O Ciclo de Concertos de Natal, além de
aliar o espectro musical desta quadra
natalícia a alguns dos mais belos
exemplares do património concelhio,
procura ainda corresponder ao espírito
de reencontro e convívio tão tradicional
nesta época festiva.
Este sentimento de pertença e
participação, tão Vimaranense, tem sido
um elemento contínuo e fundamental na
evolução do município desde a sua
Fundação. O programa visa a par do que
aconteceu na edição anterior oferecer
um claro sinal de descentralização deste
evento, promovendo diversos concertos
em diferentes locais, associando a todo
o Concelho às celebrações da elevação
do Centro Histórico a Património
Cultural da Humanidade e à música
tradicional desta quadra festiva.

Info: www.cm-valongo.pt
GPS: 41° 8’ 50.10”N, 8° 29’ 20.44”W

Info: www.cm-guimaraes.pt
GPS: 41.445686 N, -8.293331 O
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Valongo

Ciclo de Música de
Natal
Comemorações do 13º
Aniversário da
Elevação do Centro
Histórico de
Guimarães a
Património Cultural
da Humanidade

Moimenta da Beira

31 de dezembro a
1 de janeiro de 2015
Na última noite do ano a tradição da
Queima do Velho cumpre-se em
Moimenta da Beira. O cortejo sai do
arrabalde, pelo lusco-fusco, uma hora
antes do ano findar, e atravessa o
coração da vila, acabando na Fonte de S.
João, onde é lançado o fogo ao velho.
Tudo principia quando o povo começa a
abeirar-se e a juntar-se na Portelinha,
no Arrabalde da vila, por voltas das
23h00. É a essa hora que o séquito inicia
o percurso, incorporando homens que
carregam à mão luminárias de palha a
arder que largam línguas de lume. O
esquife com o velho, acabado,
moribundo e em agonia, segue no meio,
com o falso padre e o falso sacristão ao
lado a lançarem falsa água benta para
esconjurar e exorcizar males. Em passo
apertado, as carpideiras aos gritos vão
na cauda do percurso, misturadas com o
povo. Uma hora depois, chegados à
Fonte de S. João, espera-se pelas

badaladas que hão-de soar do sino da
torre altaneira da matriz. À primeira, o
fogo é lançado ao velho, que em poucos
minutos se reduz em cinzas, para gáudio
dos populares. Segue-se então a festa,
com espumante Terras do Demo e bolorei, enquanto no ar estoira o fogo-deartifício, que anuncia o Ano Novo.
Info: www.cm-moimenta.pt
GPS: 40º 59’02.17”N, 7º 36’47.01” W
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Queima do Velho
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