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13 a 15 de ABRIL

A vila de Torre de Moncorvo 
regressa à época medieval 
no mês de abril. A Rota do 
Ferro de Moncorvo é o tema a 
retratar nesta edição de 2018. 
Do vasto programa faz parte um 
mercado medieval. Mercadores 
e forasteiros dão uma nova vida 
a estas terras frias, dedicados ao 
negócio do ferro e no Largo da 
Ferraria calor não falta. Mercar e 
trocar é o objetivo de todos. 
Moncorvo e o ferro sempre 
estiveram ligados desde que o 
homem começou a minerar as 
suas terras. Este bem precioso 
durante muitos séculos foi 
cobiçado por vários povos 
levando o Rei a conceder 
privilégios únicos às pessoas que 

13 de ABRIL

É um evento organizado pelo 
Agrupamento de Escolas Abel 
Botelho, com o apoio da Câmara 
Municipal, assume um caráter 
educativo, pedagógico e cultural. 
Das várias atividades 
programadas, os visitantes têm 
ao seu dispor uma feira das 
plantas, a feira dos minerais, a 
Taberna Medieval e tasquinhas 
de produtos tradicionais. Haverá 
ainda animação de rua, com a 
participação de figurantes, um 
campeonato de Ouri e ainda uma 
encenação alusiva à lenda da 
princesa Ardínia e D.Tedon.

TABUAÇO

JORNADA 
MEDIEVAL

Horário | 10h00-19h00  
Local | Escola EB 2,3/S Abel Botelho, 
Avenida Marechal Carmona

Contactos
Sandra Duarte e Amélia Albuquerque 
Tel. | 254 780 20
Email | escolatabuaco@mail.telepac.pt
Site | www.agrupamento-tabuaco.com

A
B

R
IL

TORRE DE MONCORVO

FEIRA MEDIEVAL 
A ROTA 
DO FERRO
NO TEMPO 
DE D. DINIS o trabalhavam nestas terras. 

A fama deste bem ultrapassava 
as fronteiras do reino levando 
muitos comerciantes a rumar até 
Torre de Moncorvo e com eles 
muitos outros produtos, outras 
culturas e outras tradições. 
A feira medieval terá uma grande 
envolvência do Agrupamento de 
Escolas de Torre de Moncorvo, 
Escola Municipal Sabor Artes, 
Escola de Futebol Dragon Force, 
Agrupamento de Escuteiros, 
Grupo de Teatro Alma de Ferro, 
Associação dos Comerciantes e 
Industriais de Moncorvo, Guarda 
Nacional Republicana e Junta de 
Freguesia de Torre de Moncorvo.

Horário | 10h00-03h00 
Local | Zona Histórica da Vila 
de Torre de Moncorvo 

Contactos
Município de Torre de Moncorvo
Tel. | 279 252 289
Email | turismo@torredemoncorvo.pt
Site | www.torredemoncorvo.pt
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27 a 29 de ABRIL

Partindo da lenda que tem 
em D. Dinis, o Rei Trovador, o 
protagonista que deu origem 
ao nome de Freixo de Espada à 
Cinta, o centro histórico vai ser 
o epicentro de uma recriação 
medieval. Encenações teatrais, 
falcoaria, cavaleiros, mercado 
medieval, dança medievais e 
torneios medievais, são parte 
de um evento que faz de Freixo 
de Espada à Cinta… uma outra 
história!

FREIXO DE ESPADA À CINTA

MERCADO 
MEDIEVAL
D. DINIS 
O LAVRADOR

Horário | dias 27 e 28: 10h00-24h00; 
dia 29: 10h00-20h00 
Local | Zona Histórica, 
Freixo de Espada à Cinta 

Contactos
João Paulo Castanho 
Tel. | 279 658 160 (ext. 425)
Email | joao.castanho@cm-fec.pt
Site | www.freixoespadacinta.pt
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05 e 06 de MAIO 

Durante dois dias, a Federação 
do Folclore Português e seus 
associados, propõem-se 
representar o modo de ser e 
estar naquele que era o local 
para as trocas comerciais por 
excelência no final do séc. XIX: 
a feira.
Dos pregões aos vendedores 
ambulantes, da venda de gado 
aos tecidos, muitos aspetos 
poderão ser observados.

19 e 20 de MAIO

O Município de Armamar vai 
realizar a recriação histórica 
das romarias a São Domingos, 
Santuário de Fertilidade. 
O objetivo do evento é recriar os 
momentos em contexto histórico. 
Dom João (19 anos), que iria ser 
o sucessor, o príncipe perfeito 
e a sua mulher, a Infanta Dona 
Leonor de Avis (16 anos) terão 
ido a São Domingos, patrono da 
fecundidade pedir um herdeiro, 
pois há três anos que estavam 
casados e ainda não tinham 
filhos.
Nove meses depois, a 18 de maio 
de 1475, nascia-lhes o Infante 
Dom Afonso, milagre de São 

Horário | dia 05: 11h00-24h00 
dia 06: 10hh00-19h00
Local | Parque de Santa Maria Adelaide, 
Arcozelo

Contactos
Federação do Folclore Português
Tel. | 227 624 195
Email | secretaria@ffp.pt / 
comunicação.imagem@ffp.pt 
Site | www.ffp.pt

Domingos que em 1483 recebeu 
visita de ação de graças de Dom 
João.
O programa das comemorações 
é organizado pela autarquia 
em conjunto com associações 
culturais e recreativas e outras 
entidades do município.

Horário | 10h00
Local | Fontelo e Armamar

Contactos
Câmara Municipal de Armamar
Tel. | 254 850 807
Email | turismo@cm-armamar.pt
Site | www.cm-armamar.pt

VILA NOVA DE GAIA

XXII FEIRA 
TRADICIONAL 
E POPULAR

ARMAMAR

RECRIAÇÃO 
HISTÓRICA DAS 
ROMARIAS A 
S. DOMINGOS, 
SANTUÁRIO DE 
FERTILIDADE 

M
A

IO
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23 a 27 de MAIO 

A preservação e a valorização da 
história e vastíssimo património 
de Braga são o grande objetivo 
e mote para a recriação anual 
do período histórico romano, 
comemorando a fundação 
de Bracara Augusta e a sua 
prosperidade enquanto cidade 
de referência a nível peninsular. 
Todos estão convidados, não só 
a visitar, mas principalmente a 
participar nas diversas atividades 
que integram o programa. Vista-
se a rigor, delicie-se com iguarias 
romanas e encante-se com os 
espetáculos de música, dança, 
teatro e circo.

Horário | consultar programa específico 
Local | Centro Histórico

Contactos
Município de Braga | Divisão de Cultura
Tel. | 253 203 152
Email | cultura@cm-braga.pt
Site | http://bragaromana.cm-braga.pt

BRAGA

BRAGA 
ROMANA 
REVIVER 
BRACARA
AUGUSTA

19 e 20 de MAIO

O evento pretende reviver o 
mercado que se realizava, há 
mais de 100 anos, na então 
“Praça dos Vales”. Gentes de 
todas as freguesias do concelho 
e de zonas limítrofes, 
deslocavam-se para o centro da 
então vila de Oliveira de Azeméis 
para venderem os produtos 
da terra, sobretudo produtos 
agrícolas.
Desta forma, além de 
proporcionar um momento de 
lazer, o Mercado à Moda Antiga 
é uma referência no que diz 
respeito usos e costumes do final 
do séc. XIX e do início do séc. 
XX, recriados nos dias de hoje 

como uma verdadeira partilha de 
saberes por novos e mais velhos 
das 19 freguesias do concelho.

Horário | dia 19:  11h00-00h00 
dia 20: 11h00-22h00
Local | Centro Histórico e áreas 
circundantes do perímetro urbano 
da cidade de Oliveira de Azeméis.

Contactos
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Tel. | 256 600 600
Email | comunicacao@cm-oaz.pt
Site | http://mercadomodaantiga.cm-oaz.pt

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

MERCADO À 
MODA ANTIGA
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30 de MAIO a 03 de JUNHO

Promoção e valorização do 
que o concelho tem de mais 
emblemático. Faz-se jus ao papel 
fundamental de Valongo, outrora 
o principal abastecedor de pão da 
cidade do Porto.
Acresce-lhe um mercado 
oitocentista que dá vida a uma 
das mais carismáticas praças da 
cidade.
Forte presença de padeiros, 
biscoiteiros e associações do 
concelho.
Programação cultural intensa e 
diversificada, desde workshops 
temáticos até às visitas guiadas 
a padarias e biscoitarias, desfiles 
de escolas, teatro de rua, 

música tradicional portuguesa 
e alguns grandes concertos. 
O evento abre, oficialmente, 
com a tradicional cerimónia da 
Bênção do Pão, na Capela de 
Nossa Senhora da Luz, no núcleo 
central histórico do concelho.

Horário | 16h00-24h00
Local | Rua de S. Mamede; Largo do 
Centenário; Praça Machado dos Santos; 
Praça Dr. Nunes da Ponte; Rua Sousa 
Paupério, Cidade de Valongo

Contactos
Agostinho Rocha e Isaura Marinho
Tel. | 911 543 599/911 044 884
Email | agostinho.rocha@cm-valongo.pt; 
isaura.marinho@cm-valongo.pt
Site | www.cm-valongo.pt

VALONGO 

FEIRA DA 
REGUEIFA E 
DO BISCOITO 
& MERCADO 
OITOCENTISTA

31 de MAIO a 03 de JUNHO

Nesta feira tardo-seiscentista 
revive-se o período pós-
Restauração, no contexto de 
uma povoação rural, mas muito 
marcada pelo movimento 
mercantil. A povoação do Torrão 
(Lousada) inseria-se num dos 
principais itinerários desta época, 
sendo o trajeto preferencial 
de mercadores, almocreves, 
tropas, correios e todo o tipo de 
viajantes.
A recriação de múltiplos 
mesteres, diversões, danças e 
músicas antigas, e as encenações 
teatrais inéditas recriam uma 
vivência única. Com uma 
componente lúdica e pedagógica 

muito forte, o evento afirma-se 
como uma autêntica “aula viva” 
de história!

Horário | 12h00-24h00 
Local | Av. Senhor dos Aflitos, Lousada

Contactos
Cristiano Cardoso
Tel. | 255 820 500
Email | cristiano.cardoso@cm-lousada.pt
Site | http://www.cm-lousada.pt/pt/
mercadohistorico

LOUSADA

MERCADO 
HISTÓRICO
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MAIA 

VIII FEIRA 
MEDIEVAL 
DE MOREIRA 
DA MAIA

01 a 03 de JUNHO

É um evento enquadrado na 
“História ao Vivo”, procurando 
obter, quanto possível, uma 
fidelização face à época histórica 
retratada e à especificidade local 
– as terras do Termo da Maia 
na época medieval, pretende 
ter o ambiente de um mercado 
medieval, com tendas, tabernas, 
petiscos, mercadores, trabalho 
ao vivo de artesãos e artífices na 
realização das suas manufaturas, 
venda de produtos agrícolas, 
exposição de alfaias agrícolas, 
exposição de animais de quinta, 
passeios a cavalo, de charrete 
e de burros, exposição de aves 
de rapina e falcoaria, cavaleiros 
e treino de liça a cavalo, jogos 
medievais, danças da época 

diversificadas, música medieval, 
malabarismo, acrobacia, 
espetáculos de fogo, recreações 
históricas, sala de armas com 
lutas e rixas, peregrinos de S. 
Tiago de Compostela, contadores 
de histórias, Mouraria e danças 
do ventre, entre outros…

Horários | dia 01:  20h00-23h00; 
dia 02: 15h00-23h00;
 dia 03: 13h00-19h00
Local | “Brincar no Bosque” ao lado da 
Junta de Freguesia e Centro de Saúde de 
Moreira da Maia |Rua do Divino Salvador 
de Moreira, Vila de Moreira, Maia

Contactos
Agrupamento Dr. Vieira de Carvalho 
(Prof: Isabel Valença)
Tel. | 229 429 181 | 913 069 787
Email | feiramedieval@agevcarvalho.pt

J
U

N
H

O
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01 a 03 de JUNHO

De 1 a 3 de junho, na Quinta 
de Santo António, em Canelas, 
decorrerá a 5.ª edição de 
“Canelas Medieval”, um projeto 
de recriação histórica, traduzida 
numa viagem ao passado, em 
que se reproduzirá o ambiente da 
época medieval, nos reinados de 
D. Sancho II e de D. Afonso III, sob 
o tema “Dois reis para um reino – 
Da anarquia à esperança”.
Será construído um pequeno 
burgo medieval, com tendas, 
barracas com artesanato, 
tabernas, oficinas artesanais que 
será palco de jogos tradicionais, 
dramatizações, coreografias, 
música, declamações, 

torneios, espetáculos de fogo, 
malabarismos, acrobacias, lutas 
apeadas.
Aí, vários figurantes darão vida a 
personagens daquela época.

Horário | dia 01: 16h00-24h00; 
dia 02: 10h00-24h00; 
dia 03: 10h00-22h00
Local | Quinta de Santo António - Canelas

Contactos
Agrupamento de Escolas de Canelas
Tel. | 924 476 288 (Gracinda Machado)
Email | 
gracinda.machado@agrcanelas.edu.pt

VILA NOVA DE GAIA 

V CANELAS 
MEDIEVAL

08 a 10 de JUNHO

A Feira Medieval de Lamego, 
vai proporcionar mais uma 
vez uma verdadeira viagem no 
tempo. A zona alta da cidade vai 
transformar-se para recriar a 
evocação histórica do comércio, 
das artes e dos ofícios medievais, 
através da qual o público poderá 
experienciar inúmeros episódios 
da época.
De 8 a 10 de Junho, as artérias 
da cidade serão o cenário de uma 
programação ampla e bastante 
apelativa de várias atividades que 
nos transportaram para a época 
medieval.

LAMEGO

 
FEIRA 
MEDIEVAL

Horário | consultar programa especifico
Local | Lamego

Contactos
Câmara Municipal de Lamego
Tel. | 254 609 600
Email | geral@cm-lamego.pt
Site | www.cm-lamego.pt
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08 a 10 de JUNHO

Estamos no Alto-Império Romano 
ano 82 D.C., na civitas “Oculis 
Calidarum“ (Caldas de Vizela) 
onde o Imperador Titus Flavius 
Domitianus, mandou edificar 
um edifico de banhos públicos 
em honra do deus “Bormanicus“ 
cujo poder da cura se manifesta 
através das águas quentes, que 
aqui brotam. A feira promete 
recriar do ambiente em torno 
do quotidiano da civitas Oculis 
Calidarium, assim vamos 
encontrar um mercado que 
se expande por toda a Praça 
da República onde podem ser 
adquiridos vários produtos como 
metais, olaria, cestaria, vidro, 

VIZELA

FEIRA ROMANA 
DE VIZELA

09 e 10 de JUNHO

Aproveitando as influências 
célticas que os povos castrejos 
que habitaram o Noroeste 
Peninsular deixaram no Concelho 
de Boticas, a Céltica será um 
momento único para conhecer 
uma sociedade milenar, repleta 
de mistérios, com um espírito 
guerreiro que alimentou lendas 
e factos históricos. Entre 
recriações, animação de rua, 
gastronomia, oficinas de artes 
ancestrais e música, a Céltica – 
Festa Castreja, proporciona um 
cartaz de atividades para viver 
um inesquecível fim de semana 
em família ou com amigos. Serão 
recriadas vivências quotidianas 

BOTICAS

FESTA 
CASTREJA
E PACTO 
BARROSÃO

com personagens à época, 
vestidas a rigor, num espetáculo 
com muita luz, cor e música e 
com a participação dos visitantes, 
lado a lado com os recriadores.

Horário | 11h00-24h00
Local | Castro de Carvalhelhos, Boticas

Contactos
Município de Boticas
Tel. | 276 410 200
Email | municipio@cm-boticas.pt
Site | www.cm-boticas.pt

cantaria, couro, marcenaria, bem 
como uma Praça de Alimentação 
podendo ser aí degustadas várias 
receitas romanas. Pretende-se 
recriar o bulício das urbes 
romanas: atores darão corpo a 
figuras típicas como o escravo, 
o pedinte, o escriba, 
malabaristas, acrobatas e 
cuspidores de fogo. Peças de 
teatro, tiro com arco, jogos 
infantis de época, declamação 
de poemas, dança, passando 
pelas Olimpíadas de Oculis 
Calidarium onde se assiste a luta 
greco-romana, ao lançamento do 
dardo, ao lançamento da esfera 
e à corrida, são algumas das 
atrações do programa.

Horário | todo o dia
Local | Praça da República, Vizela 

Contactos
Comissão de Festas de Vizela
Tel. | 968 288 489
Email | cfvizela@gmail.com 
Site | www.festasdevizela.com
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10 de JUNHO

Recriação da feira semanal que 
se realizava no centro de Fafe nos 
finais do século XIX e primeiras 
décadas do século XX.
Feirantes trajados a rigor apelam 
aos fregueses à compra de 
produtos agrícolas, manjericos, 
louças em barro, fumeiro, doces 
tradicionais, bordados, animais, 
charcutaria, entre outros.
Uma barraca de comes e bebes 
é ponto de encontro de quem 
quer degustar a gastronomia 
local própria das feiras.
Num cenário de tendas que recria 
usos e costumes, ouvem-se 
pregões e desgarradas ao som 
de concertinas, realejos e música 
popular.

FAFE

FEIRA 
TRADICIONAL

14 a 17 de JUNHO

O centro histórico de Barcelos 
veste-se a rigor e recua à Idade 
Média. O casco antigo embeleza-
se e recupera vivências de outras 
épocas, levando os visitantes 
a uma viagem no tempo que 
conta também com explicações 
históricas e visitas guiadas à 
Terra Condal.
Serão rememorados os tempos 
medievais com artesãos de várias 
artes e ofícios, mercadores e 
taberneiros, torneios medievais 
(Justas), torneios de tiro com 
arco, diversões e jogos medievais, 
cortejo, demonstrações de 
falcoaria, cavalaria, cuspidores 
de fogo e muita música. 

De destacar o acampamento 
militar no Largo Dr. José Novais, 
o torneio medieval/justas e a 
recriação do cerco ao Castelo 
de Faria.

Horário | dia 14: 18h00-24h00; dia 15: 
12h00-04h00; dia 16: 11h00-04h00; 
dia 17: 11h00-22h00
Local | Centro Histórico

Contactos
Turismo de Barcelos
Tel. | 253 811 882
Email | turismo@cm-barcelos.pt
Site | www.cm-barcelos.pt

BARCELOS

BARCELOS 
CIDADE 
MEDIEVAL

Uma viagem ao passado, 
promovida desde há anos pelo 
Rancho Folclórico de Fafe, com o 
apoio da Câmara Municipal e da 
Junta de Freguesia.

Horário | consultar programa específico
Local | Praça 25 de Abril, Fafe

Contactos
Município de Fafe
Tel. | 253 700 400
Email | geral@cm-fafe.pt
Site | www.cm-fafe.pt
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16 de JUNHO

A Festa do Linho é considerada 
uma das mais importantes 
realizações do concelho e da 
região. Na Festa do Linho são 
demonstradas várias tarefas 
ligadas ao chamado ciclo do 
linho nomeadamente, arrancada, 
ripada, emolhada, enterro, 
moagem em moinho tradicional, 
restelagem, sedagem e fiada.
Esta festa preserva uma das 
tradições mais ricas da nossa 
região e tem como objetivo dar a 
conhecer às gerações mais novas 
como se trabalhava o linho nos 
tempos de antanho. 

15 a 18 de JUNHO

A XI Feira Medieval de Viana do 
Castelo decorre entre os dias 15 
e 18 de junho de 2018 no centro 
histórico da cidade de Viana 
do Castelo e pretende ser um 
espaço de animação e convívio, 
criado com o objetivo de dar a 
conhecer ao público residente 
e visitante, hábitos e costumes 
caraterísticos da Idade Média.
É intenção que a Feira 
retrate acontecimentos ou 
tradições de carácter local 
ou regional, fundamentados 
em documentação ou outros 
elementos da história local. 
Nestes cinco dias de Feira 
estarão presentes artesãos, 

GUIMARÃES

FESTA DO LINHO 
(LINHAL DA 
CORREDOURA)

VIANA DO CASTELO

FEIRA MEDIEVAL 
DE VIANA 
DO CASTELO

Horário | consultar em 
www.guimaraesturismo.com
Local | Parque de Lazer da Corredoura, 
Rua da Corredoura – S. Torcato 
– Guimarães

Contactos
Grupo Folclórico da Corredoura 
Tel. | 914 535 867 
Email | gfcorredoura@gmail.com  
Site | www.gfcorredoura.org

mercadores, regatões e artífices, 
vindos dos mais diversos lugares, 
que irão transformar o casco 
histórico da cidade de Viana do 
Castelo, num espaço privilegiado 
de encontro, negócio, lazer e de 
comes e bebes.

Horário | dia 15: 21h00-24h00; dias 16 
e 17: 10h00-24h00; dia 18: 10h00-20h00
Local | Centro Histórico da Cidade de 
Viana do Castelo

Contactos
VianaFestas
Tel. | 258 809 394
Email | vianafestas@vianafestas.com
Site | www.vianafestas.com
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21 a 24 de JUNHO

 
A Feira Afonsina está, há 
já vários anos, consolidada 
nos roteiros dos eventos de 
recriação histórica de Portugal, 
com a particularidade de ter 
como cenário privilegiado o 
centro histórico de Guimarães, 
classificado como Património 
Cultural da Humanidade. Durante 
os quatro intensos dias do 
evento, que ocorre entre 21 e 24 
de junho, a cidade antiga verá 
recriado o ambiente vivido na 
longínqua época da fundação 
da nacionalidade, reavivando o 
imaginário popular emanado por 
figuras e momentos marcantes 
da nossa história. 

Se escolher Guimarães como 
destino nestes dias, poderá 
encontrar uma cidade que 
oferece um conjunto de 
experiências intensas e memórias 
inesquecíveis, que ocorrerão nos 
espaços temáticos e de interação 
que serão preparados para lhe 
proporcionar a sensação de ter 
sido “transportado no tempo”. 
A “cidade berço” recua, assim, 
ao período medieval através da 
criação de conteúdos artísticos 
diferenciadores que valorizem 
a história, os usos, costumes, 
artesanato e gastronomia locais.
 
Horário | dia 21: 18h00-01h00; dias 22 
e 23: 10h30-01h00; dia 24: 10h30-22h30
Local | Centro histórico de Guimarães

Contactos
Câmara Municipal de Guimarães 
– Divisão de Cultura  
Tel. | 253 421 241
Email | cultura@cm-guimaraes.pt 
Site | www.guimaraesturismo.com

GUIMARÃES

FEIRA 
AFONSINA 
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23 de JUNHO

Homens de barbas compridas, 
mulheres de cabelo longo. 
Vestidos de branco, alguns 
com flores no cabelo e tochas 
acesas, outros tocando tambor, 
não é uma alucinação, são os 
druidas celebrando o seu sagrado 
solstício de verão.
Recriar os tempos em que o 
Castro d’A Cividade era habitado, 
com trajes a rigor, música celta, 
cavalos, luzes numa envolvência 
natural, onde os sabores, os sons, 
as imagens e as emoções se 
vão confundindo à medida que o 
Sol vai desaparecendo e a noite 
vai passando, é o objetivo deste 
evento. 

PAREDES DE COURA

SOLSTÍCIO 
DE VERÃO

Horário | 18h00-02h00
Local | Cividade, Cossourado 

Contactos
Associação A Cividade
Site | https://www.acividade.org

24 de JUNHO

Anualmente, no dia de S. João, 
na vila de Sobrado, revive-se 
uma tradição invulgar. São as 
Bugiadas e Mouriscadas que se 
alicerçam numa lenda, a qual 
nos remete para os tempos da 
ocupação da Península Ibérica 
pelos mouros. Na recriação desta 
lenda, disputa-se, entre danças 
e rituais, uma imagem milagrosa 
de S. João Batista. Entre as 
várias encenações entusiastas 
e contendedoras, encontram-se, 
por um lado, os bugios (cristãos) 
e, por outro, os mourisqueiros 
(mouriscos) que, vestidos a 
rigor, de forma exuberante, 
conferem, à festividade, colorido 
e dramatismo, expectativa e 

alegria. Em honra do santo, nas 
noites anteriores ao 24 de junho, 
há, igualmente, muita diversão, 
noitadas e espetáculos, sempre 
com muito fogo de artifício, 
atraindo milhares de visitantes.

Horário | 08h00-22h00
Local | Largo do Passal, Vila de Sobrado

Contactos
Associação Casa do Bugio 
Tel. | 939 027 748 
(António César Ferreira)
Email | info@casadobugio.pt
Site | 
https://saojoaosobrado.wordpress.com/
Centro de Documentação da Bugiada 
e Mouriscada 
Tel. | 911 062 744
Email | 
c.doc.bugiada.mouriscada@cm-valongo.pt
Site | https://www.cm-valongo.pt/

VALONGO

BUGIADA E 
MOURISCADA
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06 e 07 de JULHO

O Festival Romano resgata 
episódios da história local e 
recria cenas do que seria o 
quotidiano da vida romana, em 
Tongobriga, há 1900. O evento 
oferece diversas atividades do 
período da antiga cidade romana, 
além de uma área onde pode 
adquirir e experimentar algumas 
iguarias gastronómicas do 
concelho e da região. Há ainda 
oportunidade de participar em 
ateliers de restauro, na recriação 
histórica e de realizar trabalhos 
na pedra, bem como de visitar as 
ruínas de Tongobriga. Realiza-se 
no fórum de Tongobriga e conta 
com a participação de várias 

entidades, associações, artesãos 
e escolas do concelho.

Horário | 18h00-24h00
Local | Rua António Correio Vasconcelos, 
Marco de Canaveses

Contactos
Município do Marco de Canaveses 
Tel. | 255 538 800 
Email | turismo@cm-marco-canaveses.pt
Site | www.cm-marco-canaveses.pt 
Freguesia do Marco
Tel. | 255 522 790
Email | juntamarco@outlook.com
Site | http://www.jfmarco.pt/

MARCO DE CANAVESES 

FESTIVAL 
ROMANO

05 a 08 de JULHO

Evento organizado pela Escola 
Profissional CIOR em parceria 
com a Câmara Municipal de 
Famalicão.
Com o seu tradicional ambiente 
de festa e de feira, onde 
cirandam as típicas e múltiplas 
personagens da Idade Média, 
a Feira Medieval Quinhentista 
representa uma nova viagem no 
tempo e um reencontro com a 
história, com a realização de uma 
série de atividades e eventos da 
época, com caraterísticas viking. 
Durante os quatro dias da feira, 
os participantes poderão usufruir 
de um mercado medieval, 
jogos medievais, figurantes da 
época, exposição de animais de 

diferentes portes, exposições de 
artefactos de tortura e morte, 
recriação de vários aldeamentos 
como o real, dos templários, 
o do povo, e o dos leprosos.

Horário | dia 05: 19h00-22h00; 
dia 06: 19h00-01h00; 
dia 07: 14h00-01h00; 
dia 08: 14h00-22h30 
(horário sujeito a alterações, 
consultar programa especifico)
Local | Praça D. Maria II

Contactos
CIOR Escola Profissional 
V.N. Famalicão, C.R.L.               
Tel. | 252 301 210
Email | geral@cior.pt
Site | www.cior.pt

VILA NOVA DE FAMALICÃO 

FEIRA 
MEDIEVAL 
- VIKING

J
U

LH
O
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06 a 08 de JULHO

“Os Piratas” é um projeto 
pioneiro a nível nacional, que 
retrata a época áurea dos 
piratas e corsários que cruzavam 
os mares e impunham a lei. 
Esta iniciativa, concentrada 
no simbolismo pirata, faz as 
delícias principalmente dos 
mais pequenos. As diversas 
ações focadas nas personagens 
piratas, o movimentado mercado, 
a música, dança, as lutas e 
julgamento dos piratas, leilão 
de escravos, caça do tesouro, 
etc., são o mote perfeito para 
a recriação do ambiente de um 
porto de mar, da agitação dos 
embarques e desembarques 
dos navios.

MATOSINHOS  

RECRIAÇÃO 
OS PIRATAS

07 e 08 de JULHO

Esta recriação assume o 
ambiente de época e o cenário 
fabuloso que rodeou o Bafordo, 
ou Torneio, que em 1141 opôs os 
exércitos de Afonso Henriques 
aos de seu primo Afonso VII de 
Leão e Castela. Deste episódio 
resultou uma importante 
vitória diplomática do jovem rei 
portucalense, necessária à sua 
afirmação e à da jovem nação 
portuguesa.

O visitante descobrirá num 
espaço monumental de 
características únicas, o Paço de 
Giela, um dos mais importantes 
momentos da nossa história e da 
formação de Portugal. 
Um regresso espetacular à Idade 
Média e ao quotidiano do século 
XII. 

Horário | tarde e noite
Local | Giela, Arcos de Valdevez

Contacto
Paço de Giela
Tel. | 258 520 529/965 995 094
Email | pacodegiela@cmav.pt
Site | http://pacodegiela.cmav.pt/

ARCOS DE VALDEVEZ

RECRIAÇÃO 
HISTÓRICA 
DO RECONTRO 
DE VALDEVEZ 
(1141)

Horário | dia 06: 17h00-01h00; 
dia 07: 12h00-01h00; 
dia 08: 12h00-22h00
Local | Envolvente do Forte Nossa 
Senhora das Neves, Leça da Palmeira 
- Matosinhos

Contactos
Tel. | 229 390 900
Email | mail@cm-matosinhos.pt
Site | www.cm-matosinhos.pt
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07 a 09 de JULHO

Penedono acolhe durante este 
fim de semana, aquele que 
cada vez mais se afirma como 
momento cultural e lúdico de 
excelência.
Nestes dias a vila transforma-se. 
As tabernas e as albergarias 
enchem-se de visitantes. 
As ruas animam-se com os 
pregões das vendedeiras, o som 
das ferramentas de laboriosos 
artesãos e os sonoros anúncios 
dos arautos.
Este ano sob o tema: 
“A Libertação do Magriço – 
Carcassonne”, todas a ações 
irão girar à volta das façanhas 
do célebre Magriço nas suas 

07 e 14 de JULHO

Em 2011 o município de Viana 
do Castelo foi capital da Cultura 
do Eixo Atlântico. No âmbito 
dessas mesmas comemorações, 
a Câmara Municipal de Viana do 
Castelo e o Núcleo Promotor do 
Auto da Floripes levaram a cabo 
o Eixpressões - 1º Encontro de
Teatro Popular do Eixo Atlântico. 
Por ter sido um êxito e se ter 
revelado verdadeiramente 
pertinente no âmbito da 
preservação, valorização e 
promoção do teatro popular, a 
Câmara Municipal de Viana do 
Castelo tem renovado o interesse
desde então até à atualidade. Ao 
chegar à 8ª edição, o Eixpressões 
consolida-se e dá mostra da 
sua vitalidade e credibilidade, 

incursões por terras do Sul de 
França.
Ao cair da noite, e a fechar a 
festa, há grande entusiasmo 
com o já tradicional assalto ao 
castelo...

Horário | dia 07: 18h00-24h00; dia 08: 
11h00-01h00; dia 09: 11h00-22h00
Local | Avenida Adriano de Almeida, 
Praça 25 de Abril  

Contactos
Município de Penedono / Loja Interativa 
de Turismo
Tel. | 254 508 174/925 200 170
Email | turismo@cm-penedono.pt
Site | www.cm-penedono.pt

ao mesmo tempo que prova a 
fertilidade do teatro popular 
no noroeste peninsular e a sua 
pertinência enquanto projeto 
cultural.
Com uma riqueza e uma 
diversidade rara em termos 
de teatro popular, Viana do
Castelo não abre mão e 
assume-se como referência 
internacional do teatro popular, 
proporcionando, através do 
Eixpressões, o maior ponto de 
encontro do teatro popular
que prolifera no Norte de 
Portugal e na Galiza. Este evento, 
enquanto espaço de partilha e 
fórum de conhecimento, afirma-
se como singular na divulgação,
dinamização e conhecimento 
do teatro popular do noroeste 
peninsular, mas também no 
reforço dos laços culturais e 
do intercâmbio entre as duas 
regiões irmãs.

Horário | 21H00
Local | Jardim Público da Marginal, Viana 
do Castelo (dia 07) e Largo das Neves, 
Vila de Punhe Viana do Castelo (dia 14)

Contactos
Núcleo Promotor do Auto da Floripes 
5 de Agosto
Pedro Alexandre Barros Amorim do Rego
Tel. | 917 402 522
Email | autodafloripes@gmail.com

PENEDONO

FEIRA MEDIEVAL 
DE PENEDONO

VIANA DO CASTELO

VIII 
EIXPRESSÕES
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13 a 15 de JULHO

“Vir a Banhos” recorda a época 
áurea de Espinho, quando “vilões 
e fidalgos” faziam praia, mediante 
prescrição médica.
Reviver o passado do “Vir a 
Banhos”, é viajar no tempo, 
regressar ao passado, evocando 
o quotidiano das gentes que 
anualmente procuravam as 
nossas águas terapêuticas.
A recriação de uma praia do 
início do séc. XX conta com a 
participação de uma centena de 
figurantes onde são retratadas 
algumas das principais 
personagens: banhistas vestidos 
a preceito, vilões, fidalgos, 
teatro de robertos, fotógrafo 

“à la minuta” e vendedores 
ambulantes, marcam presença 
nesta recriação.
Será uma viagem no tempo, onde 
se poderá conhecer e desfrutar 
dos costumes das gentes que 
desfrutavam dos banhos da praia 
de Espinho e de uma estância 
turística cheia de “glamour” para 
a época.

Horário | consultar programa especifico
Local | Praia da Baía | Esplanada

Contactos
Câmara Municipal de Espinho
Tel. | 227 335 800
Email | geral@cm-espinho.pt
Site | www.espinho.pt

ESPINHO

VIR A BANHOS 
RECRIAÇÃO DE 
UMA PRAIA DO 
INÍCIO DO SÉC. XX

12 a 14 de JULHO

No Monte de Nossa Senhora 
da Consolação, acontece o 
Castro Galaico Festival de 
Nogueiró - Música e Tradição, 
que é único nos seus desígnios 
e objetivos e que se tem vindo 
a impor no panorama nacional. 
O programa conta com uma 
interessante recriação castreja, 
nomeadamente de um povoado 
dos Brácaros, aliado a um festival 
de música, assente na tradição 
popular, ligado às nossas raízes 
galaicas. Animação, boa música, 
gastronomia num local mágico, 
com vistas fantásticas sobre 
Bracara Augusta são a fórmula 
deste original festival.

BRAGA

FESTIVAL 
CASTRO 
GALAICO 
DE NOGUEIRÓ

Horário | consultar programa específico 
Local | Monte de Nossa Senhora da 
Consolação, Nogueiró

Contactos
União das Freguesias de Nogueiró 
e Tenões, Grupo Canto D’Aqui 
Tel. | 253 676 783
Email | geral@ufnogueiro-tenoes.pt
Site | www.ufnogueiro-tenoes.pt
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13 a 15 de JULHO

O “Terra Transmontana” é um 
festival que junta a ancestralidade 
e a contemporaneidade 
transmontanas na sua expressão 
cultural, decorrendo durante 
três dias no Castelo da vila de 
Mogadouro.
Trata-se de um evento que 
proporciona a vivência e a 
experiência do património 
cultural do Nordeste 
Transmontano, viajando pela 
tradição transmontana.
Com uma forte componente 
lúdica, proporciona o contacto 
com a natureza, com as 
ritualidades, a música folk, a 
gastronomia, as artes e ofícios 

e as demais expressividades 
poético-culturais que 
caracterizam esta região. 
O tema deste ano do festival é 
“Terras de Trindade Coelho”.

Horário | 14h00-03h00 
Local | Castelo de Mogadouro, 
Mogadouro

Contactos
Município de Mogadouro
Tel. | 279 340 100
Email | turismo@mogadouro.pt
Site | www.mogadouro.pt

MOGADOURO

FESTIVAL TERRA 
TRANSMONTANA 
DE MOGADOURO

13 a 15 de JULHO

O Mercado dos Judeus, em 
Leomil, abre as festas de S. 
Tiago, padroeiro da vila. O evento, 
realizado no Largo Dr. António 
de Sèves, que procura promover 
as tradições, a gastronomia e o 
artesanato local, abrilhantado 
por animação e jogos tradicionais. 
A feira de cariz popular recria 
todo um cenário característico da 
época medieval.

Horário | dia 13 inicio ás 18h00, 
nos restantes dias durante todo o dia 
Local | Largo Dr. António de Séves, Leomil

Contactos
Junta de Freguesia de Leomil 
Tel. | 925 200 245
Email | rosarius@sapo.pt

MOIMENTA DA BEIRA

MERCADO 
DOS JUDEUS
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14 e 15 de JULHO

Em comemoração à atribuição 
do foral por D. Manuel, em 13 
de julho de 1514, a freguesia de 
Pinheiros promove a recriação 
do mercado quinhentista, onde 
se revive a época do rei. Entre 
outras atividades, podemos 
assistir ao cortejo histórico, 
danças, animação de rua, 
culminando com a recriação 
da leitura do foral.

Horário | 10h00-24h00 
Local | Estrada Municipal 514 
- Pinheiros, Tabuaço 

Contactos
Amâncio Silva
Tel. | 254 789 556/937 170 110

TABUAÇO 

FEIRA 
QUINHENTISTA
COMEMORAÇÃO 
DA ATRIBUIÇÃO 
DO FORAL DE 
PINHEIROS

19 a 22 de JULHO

A Feira Medieval de Paços de 
Ferreira é um evento organizado 
pela Câmara Municipal de Paços 
de Ferreira, que tem como 
principal objetivo a promoção 
do comércio local, de negócios 
tradicionais, de artesãos, 
associações e instituições juvenis 
do concelho.
É composta por muita animação 
popular, repastos medievais e 
muitos negócios de rua. Durante 
os quatro dias de mercado 
medieval nunca faltam jogos 
tradicionais, bem como a 
curandeira medieval, 
as dançarinas e os jograis.

Horário | dia 19: 18h00-23h00; 
dias 20 e 21: 14h00-24h00; 
dia 22: 14h00-23h00
Local | Rua D. José de Lencastre 
e a Avenida Dr. Nicolau Carneiro, 
Paços de Ferreira

Contactos
Câmara Municipal de Paços de Ferreira
Tel. | 255 860 700
Email | geral@cm-pacosdeferreira.pt 
Site | http://www.cm-pacosdeferreira.pt/

PAÇOS DE FERREIRA 

FEIRA MEDIEVAL 
DE PAÇOS DE 
FERREIRA
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e algumas figuras populares 
e burguesas da época, em 
situações do quotidiano.            
Centenas de figurantes, oriundos 
das associações do concelho, dão 
vida a este regresso ao passado. 

Horário | dia 20: 21h00-24h00; dia 21: 
15h30-24h00; dia 22: 14h30-20h00
Local | Interior do Mosteiro de Arouca, 
Terreiro de Santa Mafalda, Parque 
Municipal e ruas do centro da Vila de 
Arouca

Contactos
Município de Arouca               
Tel. | 256 940 220              
Email | geral@cm-arouca.pt
Site | www.cm-arouca.pt; 
http://recriacao.cm-arouca.pt/

20 a 22 de JULHO

A porta do tempo volta a abrir-se,
no Mosteiro de Arouca, para 
mais uma viagem ao passado. 
As monjas voltam a habitar 
o espaço, e, fora, o povo vive 
e trabalha, à sombra do seu 
mosteiro. Arouca volta a abrir 
as portas para a sua recriação 
histórica, recuando até um dia do 
século XVIII, dando a conhecer 
cenas da vida monástica das suas 
freiras.
Dada a influência que o mosteiro 
exercia na população, decorre, 
em simultâneo, nos espaços 
anexos ao mesmo, a recriação 
de atividades das gentes de 
Arouca no séc. XIX, com artesãos 

AROUCA

RECRIAÇÃO 
HISTÓRICA 
DE AROUCA
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20 a 22 de JULHO

A Galaicofolia é um 
evento cultural, de lazer e 
entretenimento que procura 
recriar o ‘modus vivendi’ dos 
povos que habitaram o Castro 
de S. Lourenço há mais de 2.000 
anos. Animação, espetáculos, 
gastronomia de época, recriações 
históricas, mercado romano, 
espaço infantil e muitas outras 
ações transportar-nos-ão ao 
tempo dos nossos antepassados. 
Evento pensado para todos os 
públicos, apresenta espaços 
diferenciados e atividades 
variadas que farão a delícia 
de todos.

Horário | 11h30-02h00
Local | Castro de S. Lourenço, 
Vila Chã, Esposende

Contactos
Rui Cavalheiro
Tel. | 253 960 100/968 690 784
Email | rui.cavalheiro@cm-esposende.pt
Site | www.galaicofolia.com

ESPOSENDE

GALAICOFOLIA

PESO DA RÉGUA

IX JORNADAS 
MEDIEVAIS 
DO DOURO

20 a 22 de JULHO

As Jornadas Medievais do Douro 
retratam a passagem do rei D. 
Sancho I por Canelas e a doação 
que este terá feito a Bonamis 
e a Acompaniado, dois jograis 
a quem terá encomendado um 
arremedilho. O documento 
comprovativo desta doação é 
o testemunho mais antigo que 
se conhece de manifestações 
teatrais na Idade Média em 
Portugal. Nesta festa medieval 
encontram-se feirantes, 
malabaristas, bailarinas, jograis e 
nobres numa recriação histórica 
que inclui grande animação, 
jogos, teatro, dança, música, 
além da gastronomia e promoção 
dos produtos locais. 

Horário | todo o dia
Local | Largo 27 de Maio, Rua do Terreiro 
e Jardim do Terreiro, início das ruas de 
São Vitorino, Rua do Condado e Rua da 
Cadeia – Canelas

Contactos
Câmara Municipal do Peso da Régua 
Tel. | 254 320 230
Email | cmregua@cmpr.pt
Site | http://www.cm-pesoregua.pt/
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25 a 29 de JULHO

Estávamos em 1291 quando 
Caminha assistiu à sua primeira 
feira. Passados mais de 700 anos, 
a Feira Medieval de Caminha 
recria com rigor os mercados 
da época. A boa gastronomia, 
a música, tudo é passível de se 
presenciar, envolvidos na magia 
da máquina do tempo. Da realeza 
à taberna medieval, ninguém 
falta a esta feira.
Durante as Inquirições Gerais de 
D. Afonso III - 1258, Caminha e as 
suas paróquias viviam sob culto 
cristão, associados a um orago a 
quem o povo prestava culto. 
“Ofícios Maiores - Ofícios do 
Mar e do Rio - Caminha, entre 
a navegação alto mar, a costa e 
rios” é a temática deste ano.

Horário | dia 25: 18h00- 01h00; dias 26 
e 27: 18h00-01h00; dia 28: 11h00-01h00; 
dia 29: 11h00-24h00
Local | Praça Conselheiro Silva Torres, 
Caminha

Contactos
Município de Caminha
Tel. | 258 710 300
Email | feiramedieval@cm-caminha.pt
Site | www.cm-caminha.pt

21 de JULHO

Em tempos idos, realizava-
se quinzenalmente uma feira, 
afamada, na freguesia de 
Padornelo, mais concretamente 
no lugar dos Tojais, nos largos 
que circundam o imponente 
templo do Senhor Ecce Homo.
Há ainda quem se lembre da 
Feira, extinta na década de 50 
do século passado, mas ninguém 
se recorda da sua criação, pois 
remonta aos finais do século 
XVIII, em pleno reinado de 
D. Maria I.
Do início, sabemos que partiu 
da iniciativa do pároco António 
Pedro Alves, entre outros, para 
angariação de fundos para a 
construção da Capela do Senhor 
Ecce Homo.

Do fim, temos, entre outras 
explicações, a crença popular de 
que a feira terá sido arruinada 
pela construção da estrada, 
principalmente por ela ter 
“cortado” o adro da Igreja 
Matriz. 

Horário | 09h00-16h00 
Local | Tojais, Padornelo

Contactos
Associação Cultural Desportiva e 
Recreativa de Padornelo
Email | acdrpadornelo@hotmail.com

PAREDES DE COURA

FEIRA DE 
PADORNELO

CAMINHA

FEIRA MEDIEVAL 
DE CAMINHA
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28 de JULHO

O evento “Citânia Viva” é uma 
atividade de encenação histórica 
que tem vindo a ser realizada na 
Citânia de Briteiros, desde 2005. 
É um evento de carácter cultural 
e recreativo, que pretende 
articular o desenvolvimento das 
investigações arqueológicas no 
âmbito da denominada “cultura 
castreja”, com a assimilação 
dos conhecimentos por parte da 
comunidade local e dos visitantes 
da Citânia. A Casa do Povo de 
Briteiros organiza este evento 
anualmente, com a colaboração 
da Sociedade Martins Sarmento, 
e com o patrocínio do Município 
de Guimarães.

Na edição de 2018, a temática 
envolverá o final da Idade do 
Ferro, e os inícios da chamada 
romanização dos castros, 
contando com a encenação de 
Bruno Laborinho.

Horário | consultar programa especifico
Local | Citânia de Briteiros e Museu da 
Cultura Castreja, Monte de S. Romão 
– S. Salvador de Briteiros – Guimarães

Contactos
Museu da Cultura Castreja
Tel. | 253 478 952 
Email | citania@msarmento.org

GUIMARÃES

CITÂNIA VIVA

27 e 28 de JULHO

Como a tradição do povo é parte 
fundamental da sua história, 
Constantim ou Villa Constantini, 
como se julga na sua origem, 
tem uma história que se perde 
no tempo.
Em 1096, o Conde D. Henrique 
e D. Teresa concederam Carta 
de Foral aos “homens bons” que 
vieram povoar Constantim de 
Panóias, privilégios confirmados 
por D. Afonso Henriques, em 1128. 
Foi o centro administrativo das 
Terras de Panóias desde 1096 até 
à fundação de Vila Real, em 1289. 
Nesse tempo medieval, realizava-
se em Santa Maria de Constantim 
uma das maiores feiras do Norte.

VILA REAL

II FEIRA 
MEDIEVAL
DE CONSTANTIM

Hoje, procura-se recuperar a 
tradição desse modo de vida 
ancestral.

Horário | dia 27: 17h00-24h00; 
dia 28: 10h00-20h00
Local | Constantim, Vila Real

Contactos
Francisco Nogueira
Tel. | 917 547 938   
Email | fnogueira64 @sapo.pt; 
constantim.valenogueiras@ gmail.com
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29 de JULHO

A Lenda da Santa Marta é uma 
lenda da cultura tradicional 
portuguesa que continua 
viva na memória das gentes 
penaguienses devido à sua forte 
componente cristã. De facto, 
uma das características desta 
narrativa é testemunhar a religião 
que o povo de então professava 
e continua a praticar, bem como 
explicar o comportamento do 
Homem em relação ao sagrado. 
Nesta lenda, constatamos a 
presença de antagonismos entre 
o Bem e o Mal, o Castigo e a 
Recompensa, as Trevas e a Luz. 
Outro elemento fundamental 
para a compreensão da 
mortalidade implícita tem a ver 

SANTA MARTA DE PENAGUIÃO

REPRESENTAÇÃO 
DA LENDA DA 
SANTA MARTA

com o castigo imposto ao conde 
pela Santa: “Plantar e trabalhar 
uma vinha”.
 Em pleno século XXI, a cultura 
da vinha, cultura milenar 
nestas regiões, continua a ser o 
suporte económico das gentes 
que trabalham as paisagens 
majestosas do concelho de Santa 
Marta de Penaguião.

Horário | 22h00  
Local | Praça do Município
- Santa Marta de Penaguião

Contactos
Câmara Municipal 
de Santa Marta de Penaguião
Tel. | 254 810 130
Email | geral@cm-smpenaguiao.pt
Site | www.cm-smpenaguiao.pt
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01 a 12 de AGOSTO

Passaporte para uma viagem 
única pelas vivências da Idade 
Média, a viagem medieval 
proporciona uma completa 
aula de história viva, onde os 
visitantes também podem ser 
atores nos grandes momentos de 
animação e recriação. 
Com 11 prémios conquistados 
ao longo de uma década, 04 
deles internacionais, o evento 
cruza história, património, 
animação e gastronomia e 
apresenta produtos turísticos 
diferenciadores, como o Bilhete 
Experiência, para quem quer viver 
o evento de forma mais intensa e 
sensorial.

SANTA MARIA DA FEIRA 

VIAGEM 
MEDIEVAL 
EM TERRA DE 
SANTA MARIA

03 a 05 de AGOSTO

Feira Medieval no Mosteiro de 
Vilela, por entre cavaleiros, 
malabaristas, cuspidores de fogo 
e vendedores ambulantes, assim 
decorre esta feira medieval, que 
nos permite reviver durante estes 
três dias um período da nossa 
história rico em tradições.

Horário | 10h00-24h00
Local | Mosteiro de Vilela

Contactos
Junta de Freguesia de Vilela
Tel. | 224 111 446 
Email | secretaria@vilela.pt

PAREDES

FEIRA 
MEDIEVAL

Horário | 12h00-01h00 
Local | Centro Histórico 
de Santa Maria da Feira

Contactos
Viagem Medieval
Email | info@viagemmedieval.com
Site | www.viagemmedieval.com
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04 e 05 de AGOSTO

Esta feira, que se realiza 
em Alvite, organizada pela 
associação local “Gente da 
Nave”, tem como objetivo fazer 
transparecer as tradições, 
usos e costumes vividos pela 
povoação alvitana. O Cortejo 
Etnográfico dá a conhecer o 
artesanato típico da freguesia, 
assim como os trabalhos feitos 
pelos agricultores ao longo do 
ano, desde a sementeira até 
ao armazenamento dos bens 
alimentícios provenientes da 
terra. É no Largo da Tulha, no 
centro da típica vila de Alvite, 
que se concentram as exposições 
de trabalhos produzidos pelos 
artesãos que trabalham ao vivo, 
dão a conhecer o melhor que 

ali se produz, desde a cestaria 
às meias de lã, das mantas de 
trapos às capuchas de burel, 
dos queijos, das bolas de carne 
ao pão e a vinho. A exposição 
concentra ainda uma pequena 
amostra dos utensílios usados no 
cultivo das terras como o arado, 
carro de bois, as malhadas dos 
cereais, entre outros.
Esta festa encerra com um jantar 
típico, onde poderá degustar os 
pratos tradicionais da região, 
acompanhado pelos excecionais 
vinhos Terras do Demo. 
São dias de verdadeira animação 
e folia, sempre acompanhados 
por concertinas e cantares 
populares.

Horário | dia 04: 20h00 (inicio); 
dia 05: 15h00 (inicio)
Local | Largo da Tulha, Alvite MBR

Contactos
Rui Clemêncio  
Tel. | 936 783 572
Email | gentedanave@gmail.com

MOIMENTA DA BEIRA

FEIRA DAS 
TRADIÇÕES 
PRODUÇÃO 
DO MILHO

10 a 12 de AGOSTO

A 1 ª edição do evento “Melgaço 
Medieval” decorre de 10 a 12 de 
agosto no Centro Histórico da vila 
de Melgaço e pretende ser um 
espaço de animação e convívio, 
criado com os objetivos de dar a 
conhecer ao público residente e 
visitante os hábitos e costumes 
caraterísticos da Idade Média, 
assim como com o intuito de 
promover o vasto património 
arquitetónico da época (castelo, 
igrejas, etc.).
O evento contempla vários 
momentos de animação, com 
música ao vivo, peças de teatro, 
animadores de rua, exposição e 
espetáculos com aves (Falcoaria), 
exposição de animais de “quinta”, 

passeios de carroça, passeios 
em “burrinhas”…
Nos diversos espaços inseridos 
no centro histórico, o visitante 
poderá desfrutar de outras 
ofertas: feirinha medieval de 
produtos locais; artes e ofícios; 
tasquinhas de gastronomia; 
exposições temáticas, além da 
decoração geral de ruas, praças 
e ruelas.

Horário | 10h00-01h00
Local | Centro Histórico da Vila de Melgaço

Contactos
Abel Marques
Tel. | 926 909 799
Email | geral@cm-melgaco.pt
Site | www.cm-melgaco.pt

MELGAÇO 

I MELGAÇO 
MEDIEVAL
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10 a 12 de AGOSTO

Neste evento serão retratadas 
em forma de teatro toda a 
envolvência do encontro de D. 
João I com o Duque de Lencaster 
e, para isso, será montada toda 
uma cenografia medieval que 
envolverá diferentes contextos 
da época, como: decoração 
e ambientação medieval, 
exposição de armas de guerra 
e instrumentos de tortura, 
acampamento militar, animação, 
música e artes circenses, ceia e 
cortejo medieval, parque infantil 
e um mercado medieval com 
produtos da época.

MONÇÃO

RECRIAÇÃO 
HISTÓRICA DO 
ENCONTRO DE 
D. JOÃO I COM 
O DUQUE DE 
LENCASTRE 
EM 1386

13 a 16 de AGOSTO

Realçando a sua riqueza histórica 
e patrimonial, Bragança, faz, 
anualmente, uma viagem no 
tempo testemunhando períodos 
históricos marcantes.
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, exposição 
de armas e elementos de defesa, 
espetáculos de teatro de rua, 

concertos de música, exibição 
de falcoaria, cetraria.

Horário | dia 13: 18h00-24h00; 
dias 14 a 16: 12h00-24h00
Local | Cidadela de Bragança

Contactos
Divisão de Educação, Cultura 
e Ação Social
Tel. | 273 300 842
Email | dsc@cm-braganca.pt
Site | http://www.cm-braganca.pt

BRAGANÇA

FESTA DA 
HISTÓRIA 

Horário | consultar programa especifico 
Local | Ponto do Mouro – Barbeita, Monção

Contactos
Associação Buraca da Moura 
Tel. | 963 579 426 (Sandra Vieites)
Email | pontedemouromedieval@gmail.com
Site | www.pontedemouromedieval.com
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14 a 16 de SETEMBRO

A aldeia de Quintandona é mais 
uma belíssima aldeia preservada 
do município, constituída por um 
conjunto de habitações em pedra 
lousa e xisto.
Caminhar pelas ruas típicas de 
Quintandona é marcar o passo 
do tempo e ir, por exemplo, 
ao encontro de um miradouro 
natural ou de uma capela, 
imagem da aldeia preservada 
de Quintandona também ela 
histórica, que conta já com mais 
de 200 anos de existência.
De gente afável e dinâmica, 
Quintandona tem, nos dias 
de hoje, pouco mais de 60 
habitantes que, com dedicação, 
fazem deste lugar um polo de 
cultura e atratividade. 

Na “Festa do Caldo”, além 
da gastronomia e dos jogos 
tradicionais, haverá atuações do 
grupo de teatro  ComoDEantes, 
sedeado na aldeia. Este grupo 
assume-se especificamente na 
área da commedia dell’arte, 
género que pressupõe o uso da 
máscara e a criação de textos 
baseados nas vivências do povo. 
A não perder todos os anos em 
setembro.

Horário | dia 14: 19h00-02h00; dia 15: 
15h00-02h00; dia 16: 11h00-02h00 
Local | Lagares, Penafiel

Contactos
CasaXiné, Associação para a promoção 
e Desenvolvimento Cultural de 
Quintandona
Tel. | 917 430 111
Email | info@caldodequintandona.com
Site | www.caldodequintandona.com

PENAFIEL

FESTA DO 
CALDO DE 
QUINTANDONA

17 a 19 de AGOSTO

Ao longo da 6ª edição do 
evento galaico-romano “Festa 
dos Povos em Aqvae Flaviae” 
decorrerão as mais variadas 
atividades socioculturais, que 
nos transportarão até à época do 
Imperador Tito Flavio Vespasiano. 
Palco de iguarias gastronómicas, 
jantares galaico-romano, festim 
de bebidas, saberes ancestrais, 
simulações bélicas (luta entre 
gladiadores, luta galhofa e 
jogo com varapaus), recriações 
mitológicas, interpretações 
musicais e bailados, circus 
maximus e cortejos pelas 
artérias de Aquae Flaviae, onde 
estarão representados os povos 

galaicos, legionários, gladiadores, 
senadores, músicos, bailarinos, 
mendigos, escravos, falcoeiros 
e divindades, numa azáfama 
constante de episódios que 
retratarão o quotidiano de Aquae 
Flaviae.

Horário | dia 17: 19h00-24h00; dia 18: 
15h00-24h00; dia 19: 15h00-23h00 
Local | Alamedas do Tabolado e de 
Trajano, em Chaves

Contactos
Município de Chaves
Tel. | 276 340 500 / 1 /2
Email | municipio@chaves.pt 
Site | www.chaves.pt

CHAVES

VI FESTA 
DOS POVOS EM 
AQVAE FLAVIAE
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31 de AGOSTO a 02 de SETEMBRO

O Mercado Medieval de 
Freamunde é um evento 
organizado pela Câmara 
Municipal de Paços de Ferreira, 
que tem como principal objetivo 
a promoção do comércio 
local, de negócios tradicionais, 
de artesãos, associações e 
instituições juvenis do concelho.
É composta por muita animação 
popular, repastos medievais 
e muitos negócios de rua. 
Durante os quatro dias de 
mercado medieval nunca faltam 
jogos tradicionais, bem como 
a curandeira medieval, as 
dançarinas e os jograis!

30 de AGOSTO a 02 de SETEMBRO

A Festa da História é um evento 
cultural e de recriação histórica 
que procura de uma forma muito 
própria contar “estórias” da 
história de Esposende. No ano 
de 2018 será recordado o Rei 
D. Sebastião e as razões que 
levaram este monarca a atribuir, 
através de Carta Régia, o título 
de vila a Esposende no longínquo 
ano de 1572. Animação, 
espetáculos, gastronomia, 
recriações históricas, mercados, 
espaços para os mais novos e 
muitas outras ações transportar-
nos-ão ao tempo dos nossos 
antepassados e à nossa origem.

Horário | dia 31: das 14h00-24h00; 
dia 01: 14h00-24h00; 
dia 02: 14h00-23h00
Local | Largo 1º de Maio, Freamunde

Contactos
Câmara Municipal de Paços de Ferreira 
Tel. | 255 860 700
Email | geral@cm-pacosdeferreira.pt

Horário | 11h30-02h00
Local | Centro histórico de Esposende, 
Esposende

Contactos
Município de Esposende
Tel. | 253 960 100
Email | turismo@cm-esposende.pt
Site | www.visitesposende.com

PAÇOS DE FERREIRA 

MERCADO 
MEDIEVAL DE 
FREAMUNDE

ESPOSENDE

FESTA DA 
HISTÓRIA
D. SEBASTIÃO 
E A CARTA RÉGIA 
DE ESPOSENDE
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31 de AGOSTO a 02 de SETEMBRO

O Mercado Medieval é uma 
recriação da época de D. Mafalda 
de Sabóia, esposa do rei Afonso 
Henriques, a primeira rainha 
de Portugal. O evento resgata 
um episódio da história local, 
recriando um mercado que se 
realizava no tempo da rainha 
e que assumiu, no seu tempo, 
uma grande relevância a nível 
regional e nacional: a Feira de 
Santa Luzia. Realiza-se junto ao 
núcleo histórico de S. Nicolau, na 
margem esquerda do rio Tâmega 
e conta com a participação de 
várias associações e artesãos 
do concelho.

Horário | dia 31: 20h00-02h00; 
dia 01: 18h30-02h00; dia 02: 18h00-23h00
Local | Rua de S. Nicolau, 
Marco de Canaveses 

Contactos
Município do Marco de Canaveses 
Tel. | 255 538 800 
Email | turismo@cm-marco-canaveses.pt
Site | www.cm-marco-canaveses.pt 
Freguesia do Marco
Tel. | 255 522 790
Email | juntamarco@outlook.com
Site | http://www.jfmarco.pt/

MARCO DE CANAVESES 

MERCADO 
MEDIEVAL
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07 a 09 de SETEMBRO

A VinDouro convida o visitante 
a mergulhar na história do 
Douro e no requinte da época 
pombalina. 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 fazem parte de mais uma 
edição da VinDouro.

Horário | 10h00-24h00
Local | Anfiteatro de S. João da 
Pesqueira, S. João da Pesqueira

Contactos
Câmara Municipal 
de S. João da Pesqueira
Tel. | 254 489 999
Email | turismo@sjpesqueira.pt
Site | www.sjpesqueira.pt

S. JOÃO DA PESQUEIRA

VINDOURO 
FESTA 
POMBALINA

06 a 09 de SETEMBRO

Uma verdadeira viagem no tempo 
até à época medieval, com dança, 
música, falcoaria, torneios a 
cavalo, treino de armas, recriação 
do casamento de D. Fernando 
com D. Leonor Teles, entre 
outros, sempre com especial 
ênfase no rigor histórico e na 
aprendizagem informal dos usos, 
costumes, hábitos e tradições 
desta época e com uma tónica 
muito acentuada na divulgação e 
desenvolvimento dos Caminhos 
de Santiago. 
Visando também a promoção 
do Mosteiro de Leça do Balio, 
Monumento Nacional e durante 
séculos local importante de 

MATOSINHOS

RECRIAÇÃO 
HISTÓRICA
OS 
HOSPITALÁRIOS 
NO CAMINHO 
DE SANTIAGO

apoio e assistência aos que 
rumavam para Compostela, 
este acontecimento valoriza 
fundamentalmente as recriações 
de episódios históricos 
relacionados com este mosteiro 
da Ordem do Hospital e com as 
peregrinações.

Horário | dia 06: 17h00-01h00; dias 07 
e 08: 12h00-01h00; dia 09: 12h00-22h00 
Local | Envolvente do Mosteiro de Leça 
do Balio, Matosinhos

Contactos
Tel. | 229 390 900
Email | mail@cm-matosinhos.pt
Site | www.cm-matosinhos.pt
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19 a 23 de SETEMBRO

Braga foi o epicentro do barroco 
em Portugal, tendo como 
protagonistas os Arcebispos 
D. José de Bragança (irmão de 
D. João V) e D. Rodrigo de Moura 
Teles, e os artistas André Soares, 
Marceliano de Araújo e Frei José 
Vilaça. 
Com um vasto e diversificado 
programa, a “Braga Barroca” 
proporciona a (re)descoberta 
deste importante legado de 
Braga. Do Palácio dos Biscainhos 
ao Arco da Porta Nova, das 
igrejas e praças às ruas e jardins 
do centro histórico, trata-se de 
um convite à história, à memória 
e ao património bracarense.

Horário | consultar programa específico
Local | Ruas do Centro Histórico, Largo 
do Paço, Praça do Município, Palácio do 
Raio, Museu dos Biscainhos, Bom Jesus 
e várias Igrejas

Contactos
Município de Braga | Divisão de Cultura
Tel. | 253 203 152
Email | cultura@cm-braga.pt
Site | https://www.cm-braga.pt

BRAGA

BRAGA 
BARROCA

09 de SETEMBRO

Feira de caráter tradicional, onde 
a recriação artística será um 
dos motes da animação. Mostra 
cultural e de promoção dos usos 
e costumes do Concelho de 
Sabrosa.

Horário | 15h00-20h00
Local | Vila de Sabrosa - Rua do Loreto; 
Sabrosa

Contactos
Câmara Municipal de Sabrosa
Tel. | 259 937 120
Email | comunicacao@cm-sabrosa.pt
Site | www.sabrosa.pt

SABROSA

MERCADO 
TRADICIONAL
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22 e 23 de SETEMBRO 

Nos dias 22 e 23 de setembro, 
o município da Póvoa de 
Lanhoso realiza a III edição 
da Feira Tradicional Maria da 
Fonte, com o intuito de exaltar 
o nome da mulher que tanto 
nos orgulha e dignifica a nível 
nacional, promover a etnografia 
local, fomentar a comunicação 
intergeracional e potenciar o 
turismo e comércio local.
Durante dois dias, o centro da vila 
será palco de peças de teatro, 
exposições, folclore, música 
popular, jogos tradicionais e 
também haverá lugar para as 
vindimas, desfolhadas, matança 
do porco e o ciclo do linho. 

Não vão faltar as típicas tabernas 
para saborear a gastronomia 
e as iguarias típicas da região. 
Para tal, serão vários os 
figurantes que, a rigor, irão 
representar algumas profissões 
da época como: o pedreiro, 
padeiro, alfaiate, sapateiro, 
lavadeira, feirante, entre outros. 

Horário | 09h00-00h00 
Local | Praça Eng.º Armando Rodrigues

Contactos
Mariana Sá Pereira
Tel. | 253 639 700
Email | ci.mariadafonte@mun-planhoso.pt
Site |www.mun-planhoso.pt/

PÓVOA DE LANHOSO

FEIRA 
TRADICIONAL 
MARIA DA FONTE
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13 e 14 de OUTUBRO

No ano em que se celebram 700 
anos da fundação do Mosteiro 
de Santa Clara, Vila do Conde irá 
reviver a época medieval, com a 
realização de um mercado da
época, no qual, para além de 
vários artesãos alusivos ao 
período em questão, com os seus 
produtos e ofícios, destacando-
se, naturalmente, a doçaria
conventual, também um 
conjunto de ações de animação 
irão contribuir para o recuo no 
tempo e história, visitando-se a 
fundação de tão importante casa
monacal.

VILA DO CONDE

FEIRA 
MEDIEVAL

14 de OUTUBRO

Evento cultural de referência, 
que traduz um atraente quadro 
pitoresco da vivência rural dos 
nossos antepassados. É um 
evento a nível concelhio que 
envolve as diversas associações 
locais, procurando recriar uma 
época através da representação 
dos ofícios que faziam parte do 
quotidiano das pessoas dessa 
altura recorrendo aos trajes para 
retratar artesãos, comerciantes 
dos produtos agrícolas e animais 
domésticos. Toda a envolvência 
transporta os espetadores 
às origens, recriando uma 
verdadeira feira do séc. XIX.

CASTELO DE PAIVA

FEIRA DO 
SÉC. XIX

Horário | 09h00-20h00
Local | Parque das Tílias – Sobrado, 
Castelo de Paiva

Contactos
Associação de Estudo e Defesa do 
Património Histórico-Cultural de Castelo 
de Paiva
Tel. | 255 689 486
Email | adeppaiva@gmail.com

Horário | consultar programa específico 
Local | Mosteiro de Santa Clara, Largo 
D. Afonso Sanches, Vila do Conde

Contactos
Município de Vila do Conde
Tel. | 252 248 400
Email | geral@cm-viladoconde.pt 
Site | www.cm-viladoconde.pt
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06 a 08 de DEZEMBRO

A Associação de Amigos do Paço 
dos Duques de Bragança e do 
Castelo de Guimarães promovem, 
no período do Natal e da Páscoa, 
o «Mercadinho da Duquesa». Aos 
visitantes propõe-se uma viagem 
ao passado, imaginando-se numa 
feira realizada no tempo em que 
Dona Constança de Noronha vivia 
no Paço dos Duques. No pátio 
são dispostas bancas com venda 
de produtos de qualidade e com 
atividades que alegram o dia de 
jovens e menos jovens.

GUIMARÃES

MERCADINHO 
DA DUQUESA

08 de DEZEMBRO

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.

Horário | 09h00-18h00
Local | Avenida Conselheiro José Maria 
Alpoim 432, Mesão Frio
  
Contactos
Município de Mesão Frio
Tel. | 254 890 100
Email | geral@cm-mesaofrio.pt
Site | www.cm-mesaofrio.pt

MESÃO FRIO

MERCADO 
MEDIEVAL

Horário | 10h00-18h00
Local | Paço dos Duques de Bragança, 
Rua Conde D. Henrique – Guimarães 
(centro da cidade)

Contactos
Paço dos Duques de Bragança
Tel. | 253 105 568 
Email | pduques@culturanorte.gov.pt
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17 de DEZEMBRO 
a 21 de JANEIRO de 2019

 
Neste período, ao fim de semana 
e nos feriados, cerca de 800 
participantes dão vida a este 
presépio num espaço com mais 
de 90 cenários, aludindo às 
culturas egípcia, judaica, romana, 
assíria, grega e babilónica. 
Os visitantes podem usufruir de 
uma vasta oferta gastronómica 
nas casas das “aldeias dos judeus 
e dos romanos”, como o “pão de 
César”, o hidromel, água-pé, café 
no pote, pão romano e o pudim 
Abade de Priscos. O núcleo 
central do presépio é a gruta com 
as figuras bíblicas de Maria, José, 
Jesus, a vaca e o burro. 

BRAGA 

PRESÉPIO 
DE PRISCOS

Existem, ainda, quatro 
espetáculos: “O Casamento 
Judaico”; “O Cortejo da Luz”; 
“O Julgamento” e “O Funeral”. 

Horário | consultar programa específico 
Local | Priscos (junto à Igreja Paroquial)

Contactos
César Sousa e Mariana Silva 
Tel. | 969 507 395/968 097 845
Email | info@presepiopriscos.com; 
visitas@presepiopriscos.com
Site | www.presepiopriscos.com
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INFORMAÇÃO
TURÍSTICA

ALFÂNDEGA DA FÉ
Posto de Turismo
Largo de S. Sebastião
5350 – 013 Alfândega da Fé
Tel. 279 462 739
e-mail: turismo.alfandegafe@gmail.com
site: www.cm-alfandegadafe.pt

ALIJÓ
Posto de Turismo
Avenida 25 de Abril
5070 – 011 Alijó
Tel. 259 950 095
e-mail: turismo@cm-alijo.pt
site: http://turismo.cm-alijo.pt/

AMARANTE
Loja Interativa de Turismo
Largo Conselheiro António Cândido
4600 – 552 Amarante
Tel. 255 420 246
e-mail: turismo@cm-amarante.pt
site: www.cm-amarante.pt/turismo/

AMARES
Loja Interativa de Turismo - Caldelas
Av. Afonso Manuel Pereira de Azevedo, 211
4720 – 249 Amares
Tel. 253 368 540
e-mail: geral@municipioamares.pt
site: www.cm-amares.pt

ARCOS DE VALDEVEZ
Loja Interativa de Turismo
Rua Prof. Dr. Mário Júlio Almeida Costa
4970 – 606 Arcos de Valdevez
Tel. 258 520 530
e-mail: pit.arcosvaldevez@portoenorte.pt
site: www.cmav.pt

ARMAMAR
Loja Interativa de Turismo
Av. Dr. António Oliveira Salazar
5110 – 122 Armamar
Tel.: 254 850 807
e-mail: turismo@cm-armamar.pt
site: www.cm-armamar.pt

AROUCA
Loja Interativa de Turismo
Rua Abel Botelho, 4
4540 – 114 Arouca
Tel. 256 940 258
e-mail: turismo@aroucageopark.pt 
site: www.cm-arouca.pt

BAIÃO
Loja Interativa de Turismo
Jardim Dr. José Teixeira da Silva
4640 – 158 Baião
Tel. 255 540 562
e-mail: turismo@cm-baiao.pt
site: www.cm-baiao.pt

BARCELOS
Posto de Turismo
Largo Dr. José Novais, 27
4750 – 310 Barcelos
Tel. 253 811 882
e-mail: turismo@cm-barcelos.pt
site: www.cm-barcelos.pt

BOTICAS
Loja Interativa de Turismo
Rua Gomes Monteiro, 3
5460 – 304 Boticas
Tel. 276 410 200
e-mail: turismo@cm-boticas.pt 
site: www.cm-boticas.pt

BRAGA
Loja Interativa de Turismo
Av. da Liberdade, 1
4710 – 305 Braga
Tel. 253 262 550
e-mail: turismo@cm-braga.pt
site: www.cm-braga.pt

BRAGANÇA
Posto de Turismo Municipal
Av. Cidade de Zamora
5300-111 Bragança
Tel. 273 381 273
e-mail: turismo@cm-braganca.pt
site: www.cm-braganca.pt

BRAGANÇA
Loja Interativa de Turismo de Bragança
Rua Abílio Beça
5300 – 011 Bragança
Tel. 273 304 200
e-mail: cmb@cm-braganca.pt
site: www.cm-braganca.pt

CABECEIRAS DE BASTO
Posto de Turismo
Praça da Republica, 203
4860 – 355 Cabeceiras de Basto
Tel. 253 669 100 / 253 669 070
e-mail: pturismo@cabeceirasdebasto.pt 
site: http://cabeceirasdebasto.pt

CAMINHA
Loja Interativa de Turismo
Praça Conselheiro Silva Torres
4910 – 122 Caminha
Tel. 258 921 952
e-mail: turismo@cm-caminha.pt 
site: www.caminhaturismo.pt

CARRAZEDA DE ANSIÃES
Loja Interativa de Turismo
Praça do CITICA
5140 – 085 Carrazeda de Ansiães
Tel. 278 098 507
e-mail: lit@cmca.pt 
site: www.cmca.pt

CASTELO DE PAIVA
Loja Interativa de Turismo
Largo do Conde
4550 – 102 Castelo de Paiva
Tel. 255 689 500
e-mail: pit.castelopaiva@portoenorte.pt
site: www.cm-castelo-paiva.pt

CELORICO DE BASTO
Loja Interativa de Turismo
Praça Cardeal D. António Ribeiro
4890 – 220 Celorico de Basto
Tel. 255 323 100
e-mail: lojaturismo@cm-celoricodebasto.pt
site: www.mun-celoricodebasto.pt

CHAVES
Posto de Turismo
Terreiro de Cavalaria
5400 – 193 Chaves
Tel. 276 348 180
e-mail: municipio@chaves.pt / 
pitchaves@portoenorte.pt 
site: www.chaves.pt
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CINFÃES
Loja Interativa de Turismo
Capitão Salgueiro Maia – Quinta do Aido
4690 – 038 Cinfães
Tel.: 255 561 051
e-mail: turismo@cm-cinfaes.pt 
site: www.cm-cinfaes.pt /
www.redescobrircinfaes.pt

ESPINHO
Loja Interativa de Turismo
Alameda 8 - Centro Comercial Solverde II
4500 – 901 Espinho
Tel. 224 901 316
e-mail: turismo@cm-espinho.pt
site: www.cm-espinho.pt

ESPOSENDE
Loja Interativa de Turismo
Av. Eduardo Arantes de Oliveira, 62
4740 – 204 Esposende
Tel. 253 961 354
e-mail: cit.esposende@cm-esposende.pt
site: www.visitesposende.com/pt

FAFE
Loja Interativa de Turismo
Praça 25 de Abril
4820 - 142 Fafe
Tel. 253 504 294
e-mail: geral@cm-fafe.pt
site: www.cm-fafe.pt

FELGUEIRAS
Loja Interativa de Turismo
Casa das Torres,
Av. Dr. Magalhães Lemos, 23
4610 – 106 Felgueiras
Tel. 255 925 468
e-mail: lojadeturismo@cm-felgueiras.pt
site: www.cm-felgueiras.pt

FREIXO DE 
ESPADA À CINTA
Posto de Turismo
Praça Jorge Alvares 
– Edifício Biblioteca Municipal
5180 – 125 Freixo de Espada à Cinta
Tel. 279 653 480
e-mail: turismo@cm-fec.pt
site: www.cm-freixoespadacinta.pt

GONDOMAR
Loja Interativa de Turismo
Travessa da Convenção de Gramido, 41
4420 – 416 Gondomar
Tel. 224 664 310
e-mail: turismo@cm-gondomar.pt 
site: www.cm-gondomar.pt

GUIMARÃES
Loja Interativa de Turismo
Praça de S. Tiago
4810 – 300 Guimarães
Tel. 253 421 221
e-mail: info@guimaraesturismo.com
site: www.guimaraesturismo.com

LAMEGO
Loja Interativa de Turismo
Rua Regimento de Infantaria, 9
5100 – 147 Lamego
Tel. 254 609 600
e-mail: lojaturismo@cm-lamego.pt 
site: www.cm-lamego.pt

LOUSADA
Loja Interativa de Turismo
Praça D. António Meireles, 18
4620 – 130 Lousada
Tel. 255 820 580
e-mail: turismo@cm-lousada.pt
site: www.cm-lousada.pt

MACEDO DE CAVALEIROS
Posto de Turismo
Casa Falcão
Largo Manuel Pinto de Azevedo
5340 – 218 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 426 193
e-mail: 
turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
site: www.cm-macedodecavaleiros.pt

MAIA WELCOME CENTRE
Loja Interativa de Turismo
Parque Central da Maia - 1º Piso - Loja 19
Rua Simão Bolívar 
4470 – 214 Maia
Tel. 229 444 732
e-mail: turismo@cm-maia.pt
site: www.visitmaia.pt

MARCO DE CANAVESES
Loja Interativa de Turismo
Alameda Dr. Miranda da Rocha
4630 – 219 Marco de Canaveses
Tel. 255 538 800
e-mail: 
loja.turismo@cm-marco-canaveses.pt
site: www.marcodecanaveses.pt

MATOSINHOS
Loja Interativa de Turismo
Av. General Norton de Matos
4450 – 208 Matosinhos
Tel. 229 392 412
e-mail: turismo@cm-matosinhos.pt
site: www.cm-matosinhos.pt

MELGAÇO
Loja Interativa de Turismo
Praça da Republica, 133
4960 – 567 Melgaço
Tel. 251 402 440
e-mail: turismo@cm-melgaco.pt
site: www.cm-melgaco.pt

MESÃO FRIO
Posto de Turismo
Av. Conselheiro José Maria Alpoim, 432
5040 – 310 Mesão Frio
Tel. 933 911 043
e-mail: turismo@cm-mesaofrio.pt
site: www.cm-mesaofrio.pt

MIRANDA DOURO
Posto de Turismo
Largo do Menino Jesus da Cartolinha
5210 – 191 Miranda do Douro
Tel. 273 431 132
e-mail: turismo@cm-mdouro.pt
site: www.cm-mdouro.pt

MIRANDELA
Posto de Turismo
Rua D. Afonso III
(junto ao edifício da Estacão da CP)
5370 – 408 Mirandela 
Tel. 278 203 143
e-mail: postodeturismo@cm-mirandela.pt
site: www.cm-mirandela.pt

MOGADOURO
Loja Interativa de Turismo
Avenida dos Comandos
5200 – 206 Mogadouro
Tel. 279 340 501
e-mail: camaramogadouro@mail.telepac.pt
site: www.cm-mogadouro.pt
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MOIMENTA DA BEIRA
Loja Interativa de Turismo
Terreiro das Freiras
3620 – 304 Moimenta da Beira
Tel. 254 520 103
e-mail: posto-turismo@cm-moimenta.pt
site: www.cm-moimenta.pt

MONÇÃO
Loja Interativa de Turismo
Praça Deu-la-Deu Martins
4950 – 452 Monção
Tel. 251 649 013
e-mail: turismo@cm-moncao.pt
site: www.cm-moncao.pt

MONDIM DE BASTO
Loja Interativa de Turismo
Praça do Município
4880 – 236 Mondim de Basto
Tel. 255 389 370
e-mail: turismo@cm-mondimdebasto.pt
site: www.cm-mondimdebasto.pt 

MONTALEGRE
Loja Interativa de Turismo
Ecomuseu de Barroso 
– Espaço Padre Fontes
Terreiro do Açougue, 11
5470 – 250 Montalegre
Tel. 276 510 203
e-mail: turismo@cm-montalegre.pt
site: www.cm-montalegre.pt

MURÇA
Posto de Turismo
Alameda 8 de Maio
5090 – 142 Murça
Tel. 259 510 120
e-mail: geral@cm-murca.pt
site: www.cm-murca.pt

OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Loja Interativa de Turismo
Rua. Dr. Ernesto Soares dos Reis, 156
3720 – 256 Oliveira de Azeméis
Tel. 256 674 463
e-mail: turismo@cm-oaz.pt
site: www.cm-oaz.pt

PAÇOS DE FERREIRA
Posto de Turismo
Praça Dr. Luís
4590 – 527 Paços de Ferreira
Tel. 300 400 014
e-mail: cit@cm-pacosdeferreira.pt
site: www.cm-pacosdeferreira.pt

PAREDES
Loja Interativa de Turismo
Largo da Estacão, 227
4580 – 196 Paredes
Tel. 255 788 952
e-mail: turismo@cm-paredes.pt
site: www.cm-paredes.pt

PAREDES DE COURA
Loja Interativa de Turismo
Largo Visconde de Moselos - Ap. 6 
4940 – 909 Paredes de Coura
Tel. 251 780 100
e-mail: contacto@cm-paredes-coura.pt
site: www.cm-paredes-coura.pt

PENAFIEL
Loja Interativa de Turismo
Largo Padre Américo
4560 – 002 Penafiel
Tel. 255 710 702
e-mail: turismo.penafiel@cm-penafiel.pt
site: www.cm-penafiel.pt

PENEDONO
Loja Interativa de Turismo
Praça 25 de Abril
3630 – 246 Penedono
Tel. 254 508 174 / 925 200 170
e-mail: turismo@cm-penedono.pt
site: www.cm-penedono.pt

PESO DA RÉGUA
Loja Interativa de Turismo
Av. Douro
5050 – 061 Peso da Régua
Tel. 254 320 230
e-mail: cmregua@cmpr.pt
site: www.cm-pesoregua.pt
 

PONTE DA BARCA
Loja Interativa de Turismo
Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 9
4980 – 626 Ponte da Barca
Tel. 258 455 246
e-mail: pit.pontedabarca@portoenorte.pt
site: www.cmpb.pt

PONTE DE LIMA
Loja Interativa de Turismo
Torre da Cadeia Velha, 
Passeio 25 de Abril nº 29
4990 – 058 Ponte de Lima
Tel. 258 240 208
e-mail: lojaturismo@cm-pontedelima.pt
site: www.cm-pontedelima.pt

PORTO (CENTRO)
Posto de Turismo
Rua Clube dos Fenianos, 25
4000 – 172 Porto
Tel. 223 393 472
e-mail: visitporto@cm-porto.pt
site: www.visitporto.travel

PÓVOA DE LANHOSO
Posto de Turismo
Largo Barbosa e Castro
4830 – 517 Póvoa de Lanhoso
Tel. 253 639 708
e-mail: turismo@mun-planhoso.pt
site: www.mun-planhoso.pt

PÓVOA DE VARZIM
Posto de Turismo
Praça Marquês de Pombal
4490 – 442 Póvoa de Varzim
Tel. 252 298 120
e-mail: pturismo@cm-pvarzim.pt
site: www.cm-pvarzim.pt
 

RESENDE
Loja Interativa de Turismo
Rua José Pereira Monteiro
4660 – 228 Resende
Tel. 254 871 031
e-mail: geral@cm-resende.pt 
site: www.cm-resende.pt

RIBEIRA DE PENA
Posto de Turismo
Praça do Município
4870 – 152 Ribeira de Pena
Tel. 259 490 500
e-mail: geral@cm-rpena.pt
site: www.cm-rpena.pt

SABROSA
Loja Interativa de Turismo
Rua do Loreto
5060 – 328 Sabrosa
Tel. 259 939 575
e-mail: turismo@cm-sabrosa.pt
site: www.sabrosa.pt
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SANTA MARIA DA FEIRA
Loja Interativa de Turismo
Rua Dr. Roberto Alves nº 52
4524 – 909 Santa Maria da Feira
Tel. 256 370 802
e-mail: gab.turismo@cm-feira.pt
site: www.cm-feira.pt

SANTA MARTA 
DE PENAGUIÃO
Loja Interativa de Turismo
Rua dos Combatentes
5030 – 477 Santa Marta de Penaguião
Tel. 254 810 130
e-mail: geral@cm-smpenaguiao.pt
site: www.cm-smpenaguiao.pt

SANTO TIRSO
Loja Interativa de Turismo
Praça 25 de Abril
4780 – 373 Santo Tirso
Tel. 252 830 411
e-mail: turismo@cm-stirso.pt
site: www.cm-stirso.pt

SÃO JOÃO DA MADEIRA
Loja Interativa de Turismo
Torre da Oliva, Rua Oliveira Júnior, 591
3700 – 204 São João da Madeira
Tel. 256 200 204
e-mail: turismoindustrial@cm-sjm.pt
site: www.turismoindustrial.cm-sjm.pt

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
Loja Interativa de Turismo
Avenida Marques de Soveral, nº 79
5130 – 321 São João da Pesqueira
Tel. 300 400 996
e-mail: turismo@sjpesqueira.pt
site: www.sjpesqueira.pt

SERNANCELHE
Loja Interativa de Turismo
Av. Doutor Oliveira Serrão, 6
3640 – 240 Sernancelhe
Tel. 254 598 300
e-mail: sasc@cm-sernancelhe.pt
site: www.cm-sernancelhe.pt

TABUAÇO
Loja Interativa de Turismo
Rua Conde Ferreira
5120 – 400 Tabuaço
Tel. 254 789 049
e-mail: pturismotabuaco@iol.pt
site: www.cm-tabuaco.pt

TAROUCA
Loja Interativa de Turismo
Av. Prof. Leite Vasconcelos
3610 – 022 Tarouca
Tel. 254 781 461
e-mail: turismo@cm-tarouca.pt
site: www.tarouca.pt

TERRAS DE BOURO
Posto de Turismo
Av. Dr. Paulo Marcelino, 33
4840 – 100 Terras de Bouro
Tel. 253 351 404
e-mail: turismo@cm-terrasdebouro.pt
site: www.cm-terrasdebouro.pt

TORRE DE MONCORVO
Loja Interativa de Turismo
Rua dos Sapateiros nº 15
5160 – 278 Torre de Moncorvo
Tel. 279 252 289
e-mail: turismo@torredemoncorvo.pt
site: www.torredemoncorvo.pt

TROFA
Loja Interativa de Turismo
Parque N. Sra. das Dores e Dr. Lima 
Carneiro - Rua Padre Joaquim Augusto 
da Fonseca Pedrosa, Fórum Trofa XXI, 92
4785 – 419 Trofa
Tel. 96 586 29 71
e-mail: turismo@mun-trofa.pt
site: www.mun-trofa.pt

VALE DE CAMBRA
Loja Interativa de Turismo
Av. Camilo Tavares de Matos, 458
3730 – 901 Vale de Cambra
Tel.: 256 420 510
e-mail: geral@cm-valedecambra.pt
site: www.cm-valedecambra.pt
 

VALENÇA DO MINHO
Posto de Turismo
Paiol do Campo de Marte,
Coroada – Praça Forte de Valença
4930 – 677 Valença do Minho
Tel.: 251 823 329 / 251 823 374
e-mail: pit.valenca@portoenorte.pt
site: www.cm-valenca.pt

VALONGO
Loja Interativa de Turismo
Rua de S. Mamede s/n
4440 – 597 Valongo
Tel.: 222 426 490
e-mail: turismo@cm-valongo.pt
site: www.cm-valongo.pt

VALPAÇOS
Loja Interativa de Turismo
Av. Engº  Luís de Castro Saraiva
5430 – 472 Valpaços
Tel. 278 710 130
e-mail: turismo@valpacos.pt
site: www.valpacos.pt

VIANA DO CASTELO
Posto de Turismo
Viana Welcome Center
Praça do Eixo Atlântico
4900 – 040 Viana do Castelo
Tel. 258 098 415
email: wwc@vivexperiencia.pt
site: https://www.facebook.com/
vivexperiencia.pt

VIEIRA DO MINHO
Loja Interativa de Turismo
Praça do Bombeiro Voluntario
4850 – 526 Vieira do Minho
Tel. 253 649 240
e-mail: postodeturismo@cm-vminho.pt
site: www.cm-vminho.pt

VILA DO CONDE
Loja Interativa de Turismo
Rua Cais das Lavandeiras
4480 – 789 Vila do Conde 
Tel. 252 248 445 
e-mail: turismo@cm-viladoconde.pt
site: www.cm-viladoconde.pt
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VILA FLOR
Posto de Turismo
Largo Doutor Alexandre de Matos
5360 – 325 Vila Flor
Tel. 278 512 373
e-mail: geral@vilaflor.pt
site: www.cm-vilaflor.pt

VILA NOVA DE CERVEIRA
Loja Interativa de Turismo
P. do Município, Edif. Da Casa do Turismo
4920 – 284 Vila Nova de Cerveira
Tel. 251 708 023
e-mail: turismo@cm-vncerveira.pt
site: www.cm-vncerveira.pt

VILA NOVA 
DE FAMALICÃO
Loja Interativa de Turismo
Praça D. Maria II
4760 – 114 Vila Nova de Famalicão
Tel.: 252 320 900
e-mail: 
camaramunicipal@vilanovadefamalicao.org
site: www.vilanovadefamalicao.org

VILA NOVA DE FOZ CÔA
Centro de Informação Turística
Av. Gago Coutinho e Sacadura Cabral, 9/13
5150 – 610 Vila Nova de Foz Côa
Tel.: 279 760 329
e-mail: turismo@cm-fozcoa.pt
site: www.cm-fozcoa.pt
 

VILA NOVA DE GAIA
Loja Interativa de Turismo
Av. Diogo Leite nº 135
4400 – 111 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 758288
e-mail: turismo@cm-gaia.pt
site: www.cm-gaia.pt

VILA POUCA DE AGUIAR
Loja Interativa de Turismo
Av. Lopes Oliveira
5450 – 140 Vila Pouca de Aguiar
Tel.: 259 439 000
email: turismo@cm-vpaguiar.pt
site: www.cm-vpaguiar.pt

VILA REAL
Loja Interativa de Turismo
Av. Carvalho Araujo, 94
5000 – 657 Vila Real
Tel.: 259 308 170
e-mail: geral@cm-vilareal.pt
site: www.cm-vilareal.pt

VILA VERDE
Loja Interativa de Turismo
Praça da Republica
4730 – 733 Vila Verde
Tel.: 253 310 582
e-mail: posto.turismo@cm-vilaverde.pt
site: www.cm-vilaverde.pt

VIMIOSO
Posto de Turismo
Largo Mendo Rufino
5230 – 314 Vimioso
Tel.: 273 518 120
e-mail: gi.cmv@cm-vimioso.pt
site: www.cm-vimioso.pt

VINHAIS
Posto de Turismo
Praça do Município
5320 – 326 Vinhais
Tel.: 273 770 309
e-mail: turismo@cm-vinhais.pt
site: www.cm-vinhais.pt

VIZELA
Loja Interativa de Turismo
Rua Dr. Alfredo Pinto, 42 - Caldas
4815 – 397 Vizela
Tel. 253 489 644
e-mail: turismo@cm-vizela.pt
site: www.cm-vizela.pt

LOJA INTERATIVA DE 
TURISMO DO AEROPORTO
DE SÁ CARNEIRO
Aeroporto do Porto, Apartado 12
4470 – 995 Porto
Tel. 229 420 496
e-mail: loja.aeroporto@portoenorte.pt
site: www.portoenorte.pt

PORTO WELCOME CENTRE
Praça Almeida Garrett, 27
4000 – 069 Porto
Tel. 258 820 270
e-mail: loja.pwc@portoenorte.pt
site: www.portoenorte.pt

LOJA INTERATIVA DE 
TURISMO DE SANTIAGO 
DE COMPOSTELA
Rua do Vilar 30-32 - Baixo D
15705 Santiago de Compostela
Tel. 0034 981 565 590
e-mail: loja.santiago@portoenorte.pt
site: www.portoenorte.pt
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Turismo do Porto
e Norte de Portugal, E.R.
Castelo Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo

www.portoenorte.pt
turismo@portoenorte.pt
tel.: +351 258 820 270
edicão©tpnp ‘18


