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APRESENTAÇÃO
A conjuntura atual apresenta-se como
um desafiante itinerário delineado de
oportunidade e de inquietações; de perplexidades e de partilhas; de silêncios
e de palavras... e, sobretudo, convoca,
permanentemente, a nossa criatividade
e inovação direcionada para acutilantes
ações revestidas de muito trabalho e dedicação, que culminaram em prestigiadas
distinções nacionais e internacionais, que
nos dizem que estamos no caminho certo. Envolvidos num espírito de busca em
fazer cada vez melhor e que teve como
fio condutor uma relação de permanente
diálogo e parceria com os nossos parceiros públicos e privadas, edificada na responsabilidade, na exigência do rigor e da
compreensão.
Celebramos o mês de dezembro, indelevelmente, associado ao espírito de Natal
com tradições tão enraizadas no Porto e
Norte de Portugal.
O Porto e Norte de Portugal, oferece uma
diversificada e tão apelativa panóplia de
eventos, campanhas e celebrações que
evocam o Natal e que procuram naturalmente atrair turistas à nossa região
com tão saborosas e coloridas dádivas e
ofertas.
Esta agenda que resulta de um extraordinário trabalho em equipa com os nossos
parceiros, apresenta-se como um roteiro
repleto de cor, saber e sabor que revela
ao visitante formas tão diferenciadas e
afetivas de celebrar o espírito Natalício,
refletido na compósita unicidade das
suas tradições, da sua história e do seu
espaço geocultural.
São infindáveis e apaixonantes as interpelações de descoberta da região através do acervo turístico associado à nossa
identidade cultural, tão bem evidenciada
nas tradições natalícias que perduram,

de geração em geração, num estimulante
desafio de conduzir o turista a desvendar-se no jogo de matizes patente na
paisagem humana e cultural, capaz de
promover aquele patamar de um autêntico diálogo como raiz de convivência entre
os povos.
Continuamos JUNTOS a promover cada
vez mais e melhor o Porto e Norte de
Portugal, neste caso em específico, como
destino de eleição para os turistas vivenciarem e experienciarem o autêntico espírito de Natal.
Inovar na tradição, através da promoção de eventos apelativos que conferem
ainda mais autenticidade ao verdadeiro
espírito Natalício, revelam-se como irresistíveis convites que nos patenteiam
uma viagem de (re)descoberta da nossa
memória coletiva!
Que o espírito de Natal celebre em cada
um de nós um encontro de partilhas e
de afetos que nos permita (re)descobrir
renovados sentidos para a vida e que o
Turismo do Porto e Norte de Portugal
continue a ser uma referência e um
Destino Turístico de Excelência. Fomos,
ao longo do ano, o destino preferido, significando o maior número de hospedes.
Celebremos esta época com a máxima
responsabilidade e de acordo com a exigência das circunstâncias
Sinceros Votos que o autentico sentido
de NATAL, permaneça e irradie como
uma inesgotável fonte de inspiração, que
nos interpela a construirmos sempre dias
mais claro, que nos acrescentem valor,
sentido de grandeza!
Luis Pedro Martins
Presidente do Turismo do
Porto e Norte de Portugal

Município de Barcelos

MERCADO
DAS PRENDAS
DE NATAL

8 a 24 de DEZEMBRO
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De 8 a 24 de Dezembro, o Município
de Barcelos realizará o Mercado das
Prendas de Natal no Largo da Porta
Nova. Um mercado dedicado aos produtos tradicionais locais, fundamentalmente ao artesanato barcelense,
no qual estarão presentes artesãos
das mais variadas produções, desde
a mais tradicional ao contemporâneo.

Município de Barcelos

EXPOSIÇÃO
O PRESÉPIO –
UMA IMAGEM,
VÁRIAS
INTERPRETAÇÕES
26 de NOVEMBRO a 9 de JANEIRO ‘22
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De 8 a 24 de Dezembro, o Município
de Barcelos realizará o Mercado das
Prendas de Natal no Largo da Porta
Nova. Um mercado dedicado aos produtos tradicionais locais, fundamentalmente ao artesanato barcelense,
no qual estarão presentes artesãos
das mais variadas produções, desde
a mais tradicional ao contemporâneo.

Município de Barcelos

ARTES
E OFÍCIOS
TRADICIONAIS
WORKSHOPS
CRIATIVOS
durante o mês de DEZEMBRO
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Ao longo do mês de dezembro, na
Torre Medieval de Barcelos, vai
decorrer um conjunto de workshops
criativos de artes e ofícios tradicionais, com a participação de alguns
artesãos barcelenses, que vão levar
os participantes a colocar as mãos no
barro e usufruir da experiência única
de criar o próprio presépio.
Mais informações:
https://agenda.barcelos.pt/evento/
a-magia-do-natal-artes-e-oficiostradicionais-255

Município de Barcelos

TORRE
À NOITE

18 de DEZEMBRO
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“A Magia do Natal” continua à noite,
na Torre Medieval de Barcelos, no dia
18 de dezembro, entre as 20h30 e as
23h00, onde poderá usufruir de uma
vista panorâmica incrível, sobre a cidade e iluminação de Natal e visitar
a fantástica exposição de presépios,
dos artistas barcelenses, patente
neste Monumento Nacional.

Município de Braga

BRAGA
É NATAL!

até 9 de JANEIRO ‘22
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Até 9 de janeiro, a magia e o espírito de
Natal invadem as ruas de Braga, proporcionando o melhor das tradições
natalícias.
As ruas, praças e avenidas iluminam-se com milhares de luzes que
aquecem os corações dos Bracarenses
e de todos quantos nos visitam nesta
quadra festiva.
Venha a Braga festejar o Natal!
Em Braga, o Natal é na Rua!
Programa completo em:
https://braganatal.cm-braga.pt/

Município de Braga

TRADIÇÕES
NA @PRAÇA
MERCADO
MUNICIPAL
DE BRAGA
durante o mês de DEZEMBRO

Programa SHOWCOOKING’s
• 15 DEZ | 10h30 | “Do mar para
a Mesa: Bacalhau ou Polvo?”
• 16 DEZ | 10h30 | “Roupa Velha:
A receita típica do Natal”
• 17 DEZ | 10h30 | “O Perú ou o
cabrito: Qual o rei da mesa?”
• 20 DEZ | 10h30 | “Os doces de Natal”
• 21 DEZ | 10h30 | “Presentes de
última Hora: Faça você mesmo”
• 22 DEZ | 10h30 | “Como decorar
uma mesa de Natal”
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Braga vive intensamente o Natal e
as suas tradições. À mesa não falta
o bacalhau, o polvo e a roupa velha.
Este ano, a viagem pelos sabores
e tradições natalícias acontece na
@Praça – Mercado Municipal de
Braga com a realização de vários
showcookings, onde um chefe irá
cozinhar e ensinar alguns segredos
para uma ceia de Natal inesquecível. As iniciativas poderão ser também acompanhadas em streaming
nas redes sociais do Município de
Braga.

Município de Braga

PARADA
DE NATAL

18 de DEZEMBRO
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Em Braga, a Parada de Natal transformou-se num encontro especial. Um
momento de surpresa e ilusão. Em
2021, as notícias chegaram rápido à
Lapónia e o Pai Natal decidiu trazer
companhia.
Para além do inseparável Rudolfo,
Nicolau traz a família completa, na
certeza de celebrar em Parada, o mais
terno Natal do Mundo.
Este momento mágico, marcado para
18 de dezembro, a partir das 15h00,
contará com centenas de fazedores
de sonhos e magia.
Local: Ruas do Centro Histórico
Apoio: Corpo Nacional de Escutas
– Agrupamento N.º 1 - Sé, Braga

Município de Braga

MAIOR
PRESÉPIO VIVO
DA EUROPA

12 de DEZEMBRO a 9 JANEIRO ‘22
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Entre os dias 12 de dezembro a 9
janeiro, o maior Presépio ao Vivo da
Europa está em Braga. Esta é uma
iniciativa que conta com cerca de
600 figurantes em 90 cenários diferentes, transportando os visitantes
até aos dias de Cristo.
A verdadeira estrela deste presépio
é a gruta com as figuras bíblicas de
Maria, José e o Menino Jesus.
As construções são feitas com
paixão e experiência pelos habitantes de Priscos e por reclusos do
Estabelecimento Prisional de Braga,
que oferecem o seu tempo, habilidades e competências para reviver
o evento que mudou a história do
mundo.
Mais informações em:
www.presepiopriscos.com

Município de Braga

CORRIDA DE
S. SILVESTRE

19 de DEZEMBRO
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A 43.ª Corrida de S. Silvestre de Braga
vai para a estrada a 19 de dezembro, a
partir das 19h00.
Com partida e chegada na Praça da
República, os Bracarenses podem entrar no espírito natalício a correr (10
km) ou caminhar (5,7 km) nas principais ruas do Centro Histórico da
Cidade.
Participe e junte-se aos milhares de
participantes que fazem desta prova
uma das mais emblemáticas do atletismo nacional e um dos momentos
altos da programação natalícia de
Braga!
As inscrições podem ser efetuadas
online no portal da RunPorto
(www.runporto.com).

Município de Bragança

BRAGANÇA,
TERRA NATAL
E DE SONHOS

até 6 de JANEIRO ‘22

Mais informações:
https://turismo.cm-braganca.pt/
braganca-terra-natal-e-de-sonhos
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O Natal mais aguardado de sempre
está de regresso e Bragança concretiza os sonhos de miúdos e graúdos,
ao oferecer um programa com iniciativas pensadas para toda a família.
A magia da mais bela época do ano
contagia brigantinos e turistas durante a 7.ª edição de Bragança, Terra
Natal e de Sonhos que termina a 6
de janeiro de 2022 e regressa depois
de um interregno de um ano. A Praça
Camões e a Praça da Sé, em pleno
Centro Histórico, assumem-se como
o epicentro de Bragança, Terra Natal
e de Sonhos, onde a pista de gelo natural e a iluminação de Natal são protagonistas.

Município de Chaves

O PAI NATAL
VERDE

16 de DEZEMBRO
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“O Pai Natal Verde” é um projeto pedagógico de Educação Ambiental, com
o propósito de sensibilizar o público
infantil para os excessos cometidos na
época natalícia, com um forte impacto
negativo na preservação e sustentabilidade do Ambiente.
Centro Social Paroquial de Chaves,
10h00 às 14h30
Org.: CLDS 4G Chaves e Betweien
Apoio: Município de Chaves

Município de Chaves

MERCADINHO
DE NATAL

17 a 24 de DEZEMBRO
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O Natal está em Chaves, este ano com
um Mercadinho, com animação de
rua, chocolates e doces natalícios que
farão as delícias de miúdos e graúdos, complementado com atividades
de índole social. Do dia 17 ao 24 de
dezembro, os mais novos poderão entrar na casa do Pai Natal, escrever as
suas cartas e desfrutar de um ambiente mágico, com muita animação. E
como não poderia deixar de ser, a iluminação de algumas ruas e fachadas
e a enorme árvore de natal, no Largo
General Silveira, darão luz e cor ao
centro histórico da cidade.
Largo General Silveira
Org.: Município de Chaves

Município de Chaves

TEATRO
INFANTIL
A GRANDE
FÁBRICA
DE NATAL
18 de DEZEMBRO
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A Fábrica do Pai Natal começa a confecionar os primeiros brinquedos para
o Inverno que se aproxima, mas dois
duendes desajeitados na tentativa
de criar brinquedos com muita mais
rapidez avariam a grande máquina,
deixando o Natal por um fio sem que
o Pai Natal se aperceba do que se está
a passar. Será que os dois Duendes
vão conseguir consertar os mecanismos e produzir todos os brinquedos
a tempo da madrugada do dia 25 de
dezembro? Duração: 45 min. Género:
teatro infantil. Classificação Etária:
M/4. Bilhete: 5€.
Cineteatro Bento Martins
15h30, 18h00 e 21h30
Org: Teatro Experimental Flaviense
Apoio: Município de Chaves

Município de Chaves

CONCERTO
BIA MARIA E
CARLOS SANCHES

18 de DEZEMBRO

Auditório do Centro Cultural
de Chaves, 21h30
Org.: Indieror
Apoio: Município de Chaves, FAI

18 EVENTOS DE NATAL E FIM DE ANO ‘21

Bia Maria e Carlos Sanches juntamse especialmente para um Concerto
de Natal no Auditório do Centro
Cultural de Chaves. Nascida e criada
em terras Oureenses, Beatriz Pereira
é a voz e mente de Bia Maria, que,
após ter pisado inúmeros palcos
por todo o país, se junta agora ao
cantautor flaviense Carlos Sanches
para um espetáculo único e especial
na cidade de Chaves. Bia Maria traz na
bagagem os seus EP’s que mesclará
com as músicas de Carlos Sanches,
embrulhados em canções de Natal,
que marcam as suas memórias
enquanto artistas. Bilhetes e mais
informações em indieror.pt.
Bilhete: 5€.

Município de Chaves

ATIVIDADES DE
APRENDIZAGEM E
DESENVOLVIMENTO
DE CAPACIDADES
“NATAL’ 2021”
20 a 30 de DEZEMBRO
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Atividades desportivas e pedagógicas, sessões de expressão musical
e artística, pintura, piscina, cinema
durante a interrupção letiva de Natal.
Inscrições gratuitas e obrigatórias no
Centro Cultural de Chaves de 09 a 14
de dezembro.
Org.: Município de Chaves- Equipa
Viver a Sociedade do Plano Integrado
Inovador de Combate ao Insucesso
Escolar|
Financiamento: Norte 2020, Portugal
2020, União Europeia Fundo Social
Europeu.
Pavilhão Municipal, MACNA,
Piscina Municipal e Pavilhões
dos Agrupamentos de Escolas
De segunda a sexta, das 9h às 17h
Apoio: Agrupamentos de Escolas

Município de Espinho

FELIZ NATAL
ESPINHO

27 de NOVEMBRO a 15 de JANEIRO ‘22

Depois de um Natal tão diferente
como foi o do ano passado, o Município
de Espinho prepara nesta época do
ano, uma agenda preenchida de animação e propostas para todos os gostos e idades.
https://portal.cm-espinho.pt/pt/
noticias/feliz-natal-espinho/
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Artesanato local com artesãos espinhenses certificados e componente de
trabalho ao vivo.
Sábados | Mercado Municipal
9h às 13h — Exposição de artesanato
15h às 17h — Trabalho ao vivo
e animação
https://www.visit.espinho.pt/pt/
eventos/forjar-e-bulir-2-edicao/

Município de Felgueiras

HÁ MAGIA
EM FELGUEIRAS

todo o mês de DEZEMBRO

A cidade iluminou-se e deixou-se
invadir pelo espírito de Natal.
O espírito natalino invadiu os locais
mais emblemáticos do nosso concelho e um vasto e diversificado
comércio tradicional espera por si.
Venha explorar, saborear e SENTIR…
Felgueiras!
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Município de Lousada

LOUSADA NATAL

3 a 23 de DEZEMBRO
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A habitual animação e a magia da época natalícia não faltarão em Lousada
durante todo o mês de Dezembro. O
ponto de encontro será na Praça das
pocinhas onde as diversas atividades
agendadas irão acontecer. No mesmo
local, será colocada a Árvore de Natal
com cerca de 25 metros e a Casa do
Pai Natal, que dará um colorido especial ao Mercado de Natal, que decorrerá nos fins-de-semana de dezembro.
O Município fará uma aposta ainda mais reforçada na iluminação de
Natal, bem como no som ambiente
pelas diversas ruas do centro urbano.
Para além destas iniciativas,
irá realizar-se ainda o “Mercado de
Natal”, ao ar livre, que visa a valori-

zação e promoção do comércio tradicional, bem como as artes e ofícios
tradicionais e os produtos locais do
concelho.
Deste modo, e para dinamizar este
mercado, iremos ainda realizar os seguintes eventos:
- de 3 a 5 de dezembro será realizado
o já tradicional “VILA MARKET” (Stock
Off do comércio tradicional)
- de 10 a 12 de dezembro realizar-se-á
o primeiro “SABORES DE NATAL” um
novo conceito direcionado para os
doces e tradições alusivas ao Natal.
- de 17 a 19 e ainda 23 de dezembro
acontecerá o “MERCADO DE NATAL”
- Direcionado para os produtos locais
(Agricultura, Vinhos, licores e compotas, queijo etc.) e artesanato.
A chegada do Pai Natal a Lousada está
agendada para o dia 19 de dezembro,
domingo, distribuindo pelos mais novos brindes e guloseimas, onde os
mais pequeninos terão ainda oportunidade de tirar fotografias com a figura
histórica que na época natalícia mais
emoções lhes traz. Esta será realizada
na Casa do Pai Natal que estará em
funcionamento de 1 a 25 de dezembro.
Horário de funcionamento: semana:
18h00 às 22h00
Fim-de-semana: 10h00 às 22h00

Município de Lousada

FEIRA DAS
OITAVAS E FEIRA
DO CAVALO

26 de DEZEMBRO
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Lousada veste-se de traje de festa
para receber o mar de gente que a
visita a Feira das Oitavas. Trata-se de
uma feira que se realiza sempre no dia
26 de Dezembro. É a mais importante
feira anual, onde se fazem as últimas
compras do ano. Em paralelo, decorrerá a Feira do Cavalo. Para além da
mostra destes belos animais, os aficionados poderão realizar um passeio
equestre pelas ruas da vila, picadeiro
aberto para eleição dos melhores
trajes e assistir a um espetáculo de
Alta-Escola.
Horário: 08h30 - 20h00
Local: Feira das Oitavas
- Largo da Feira – Lousada
Feira do Cavalo: Complexo Desportivo
de Lousada

Município de Lousada

LOUSADA
BEBÉ NATAL

16 de DEZEMBRO
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O Município celebra, pelo quarto ano
consecutivo, o evento Lousada Bebé
Natal.
Esta edição irá realizar-se no dia
16 de Janeiro de 2022. A cerimónia
será realizada no edifício técnico da
Câmara Municipal de Lousada e todos os inscritos serão contactados
para marcação da hora para entrega
dos vales.
Cada bebé vai receber, para além do
diploma e de uma lembrança da iniciativa, um vale de oferta no valor de
40 euros para descontar em produtos nas farmácias do concelho que
são parceiras desta iniciativa através
da comparticipação de 10 euros por
cada vale.

Município da Maia

MERCADINHO
DE NATAL

4 a 30 de DEZEMBRO

cais. Delicie-se na Praça ou leve para
casa as divinais iguarias da época.
Compre os seus presentes, adoce a
alma e aqueça o coração com uma
bebida quente. Não faltará música e
muita animação para toda a família.
Haverá iluminação de Natal, um comboio, e uma pista de gelo.
No dia 5, às 15:00h, não perca a chegada do Pai Natal. Um momento de
grande animação que encantará os
mais pequenos.
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O Natal está a chegar! Aproxima-se
uma época especial, uma época de
amor, de afeto, de esperança.
Cumprindo a tradição, o Município da
Maia está pronto para celebrar consigo da melhor forma.
Haverá luzes, animação e muita diversão.
Acontecerá o tradicional Mercadinho
de Natal na Praça Doutor José Vieira
de Carvalho. Assista à inauguração
no dia 3 de dezembro às 17:30h.
Neste espaço poderá encontrar cerca
de 25 stands onde o artesanato e a
gastronomia serão os protagonistas.
Será o lugar ideal para comprar os
seus presentes de natal, ajudando a
apoiar o artesanato e comércio lo-

Município da Maia

EXPOSIÇÃO
DE NATAL DE
ARTESANATO
MAIATO
4 a 30 de DEZEMBRO
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De 4 a 30 de dezembro, a Loja
Interativa de Turismo da Maia recebe
mais uma vez a tradicional Exposição
de Natal de Artesanato Maiato.
Nesta mostra poderá conhecer o trabalho de diversos e talentosos artesãos maiatos.
Será uma exposição de artesanato
dedicada ao Natal: Coroas, bordados,
presépios, enfeites, serão algumas
peças que poderá encontrar.

Município da Maia

MAIA+LOCAL
EDIÇÃO NATAL

4 a 30 de DEZEMBRO
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O Município da Maia, em articulação
com a Associação Empresarial da
Maia e a Empresa Metropolitana de
Estacionamento da Maia, EM, lança
novamente a campanha de incentivo ao comércio local, designada por
“Maia+Local”, com o propósito de fomentar o comércio local e tradicional,
e assim contribuir para o aumento do
fluxo de clientes no concelho.
Considerando o sucesso da primeira edição o “Maia + Local” vai voltar
como “Maia+Local – Edição Natal”.

Município da Maia

SIGA O
CONSELHO:
COMPRE NO
CONCELHO
6 de DEZEMBRO a 9 de JANEIRO ‘22

28 EVENTOS DE NATAL E FIM DE ANO ‘21

Durante cinco semanas, de 6 de
dezembro a 9 de janeiro, serão realizados cinco sorteios. Ao registar faturas
de valor igual ou superior a 15 euros,
nos estabelecimentos de comércio, de
prestação de serviços, de restauração
e bebidas e hotelaria, do nosso concelho, os consumidores ficarão habilitados a ganhar 2 bicicletas elétricas
por semana.
“Siga o Conselho: Compre no Concelho”!

Município da Maia

FINS
DE SEMANA
GASTRONÓMICOS

4 a 30 de DEZEMBRO
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Irão realizar-se os Fins de Semana
Gastronómicos durante o mês de
dezembro, este ano, sobre a marca
“Malga à Mesa”. O objetivo será dar
continuidade ao projeto “Malga” realizado em 2021, o qual procura evidenciar o potencial gastronómico característico do território.
De 8 a 12 e de 17 a 19 de dezembro,
terá a hipótese de escolher de entre
os 11 restaurantes do concelho, para
poder deliciar-se com vários pratos
tradicionais confecionados com produtos da região.
Estão planeados momentos musicais
nos restaurantes aderentes.
Fique atento e venha celebrar este
Natal connosco!

Município da Matosinhos

NATAL EM
MATOSINHOS

até 9 de JANEIRO ‘22

Ao longo da noite, a árvore transforma-se, mudando de cor e de padrão,
ao ritmo da música, proporcionando
um espetáculo multimédia que pode
ser visto diariamente.
Até 9 de janeiro, os espetáculos
decorrerão todos os dias pelas 17h30,
18h30, 19h30 e 21h30, acrescentando-se às sextas-feiras e sábados o
horário das 22h30.
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Entre o Edifício dos Paços do Concelho
e a FAMA Natal - Feira de Artesanato,
está montada uma inovadora estrutura de iluminação natalícia, dinâmica,
que proporciona espetáculos de luz,
cor e som, com milhares de pontos
luminosos.
As luzes são sincronizadas com o
som, incluindo três telas gigantes
de pixel led, com variados efeitos visuais.
Este ano, pela primeira vez, é também possível assistir a espetáculos
de som e luz em frente ao MuMMa
– Museu da Memória de Matosinhos.
Uma árvore de Natal gigante, com
cerca de 30 metros, foi instalada nessa zona.

Município da Matosinhos

ILUMINAÇÕES
DE NATAL

durante o mês de DEZEMBRO

Espetáculos de Som e Luz – Em frente
à Câmara Municipal e ao MuMMa –
Museu da Memória de Matosinhos
Horários: Domingo a 5ª feira
- 17h30 /18h30 / 19h30 / 21h30
6ªs feiras e Sábados - 17h30 / 18h30
/ 19h30 / 21h30 / 22h30
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Município da Matosinhos

FAMA
FEIRA DE
ARTESANATO
DE MATOSINHOS
até 23 de DEZEMBRO

Mais informações:
site da CMM - www.cm-matosinhos.pt
e do Matosinhos World’s Best Fish www.matosinhoswbf.pt/
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Para além do artesanato típico e urbano e dos produtos alimentares tradicionais, vai ter também produtos de
design, livros, moda, decoração e joalharia, com a presença, pela primeira
vez, de um alfarrabista.
A FaMa funcionará até ao dia 23 de
dezembro, de domingo a quinta-feira
das 11h às 19h30 e às sextas, sábados
e vésperas de feriado das 12h às 23h.
A entrada é livre!

Município de
Miranda do Douro

FOGUEIRA
DO GALO

23 de DEZEMBRO
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Em Miranda do Douro, a tradição de Natal
leva toda a gente á rua na noite de consoada. O dia começa cedo. Os rapazes
solteiros juntam-se em volta de um ritual
muito característico do Planalto Mirandês.
Recolhem lenha em carros de bois para a
tradicional fogueira do galo que se realiza junto à Sé Catedral na noite de 24 de
dezembro.
Os foguetes pela manhã dão o sinal de
chamada para dar início aos trabalhos.
“Do dia 23 para 24, o pessoal novo da cidade faz direta e ás sete da manhã vamos
comer “caldo-verde” regado com um bom
vinho tinto “para aquecer o estômago” e
muita animação ao som da gaita-de-foles.
Prontos para combater o frio que se faz
sentir por esta altura do ano, os rapazes
partem para o meio do monte onde vão
cortar a madeira que depois carregam nos

carros de bois. Esta lenha vai, depois, servir
para acender a fogueira junto à Sé Catedral
de Miranda do Douro.
Todos participam na festa: os mais
pequenos e os mais graúdos, desde que
sejam solteiros. Mas nesta árdua tarefa,
ainda há tempo para umas brincadeiras
que ninguém sabe ao certo em que consistem, uma vez que esse segredo também, faz parte da tradição. Ainda assim,
um elemento da organização revela que
há umas praxes designadas “barrelas” em
que “tiramos as calças ao pessoal novo
que vai e ‘regamos’ bem o sítio com vinho e musgo”. No regresso, faz-se sempre
uma paragem na Cabreira “onde comemos a famosa punheta de bacalhau”. A chegada é por volta das 18:00. Nesta altura
“corremos a cidade toda com os carros de
lenha”, depois descarregada junto ao local
da fogueira que é acendida pouco antes do
início da missa do galo.
Antes disso, todos vão fazer a consoada em
família e regressam cerca das 23.00 para
acender a fogueira e assistir à eucaristia.
No final desta celebração são cantadas
as famosas “lhonas” ao Menino em jeito
de cantigas de escárnio e maldizer. “Maria
lavava e José estendia, chorava o menino
com o frio que tinha” cantam os rapazes.
Outros entoam: “Todos os pastores vão a
Belém, ver o menino que a senhora tem.
Que a senhora tem, que a senhora adora,
arrê burriquinho, vamo-nos embora.”
Esta tradição nem sempre é bem vista pela
população mais conservadora, mas ninguém arreda pé. A fogueira chega a atingir a altura da Sé Catedral de Miranda, de
uma enormidade assustadora que encanta
quem participa neste vento, tradicional e
ainda bem vivo entre as gentes das terras
do Planalto Mirandês.

Município de
Miranda do Douro

ANIMAÇÃO
DE RUA

18 a 24 de DEZEMBRO
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De forma a dar vida na época natalícia
o Município de Miranda do Douro vai
oferecer um programa natalício bem
tradicional Mirandês, assim nos dias
18, 19, 21 e 24 grupos de pauliteiros
vão animar as ruas da cidade, nos dias
20, 22, 23 e 24 grupos de gaiteiros e
bombos darão vida e alegria a todos
aqueles que nos visitem nesta quadra,
que poderão ainda disfrutar, de forma
gratuita, de um passeio de comboio
turístico.

Município de Mirandela

ATIVIDADES
DE NATAL DA
BIBLIOTECA
MUNICIPAL
SARMENTO
PIMENTEL
20 a 30 de DEZEMBRO
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Nesta quadra natalícia, a Biblioteca
Municipal preparou algumas iniciativas com os habituais objetivos de promoção da leitura e de difusão cultural.
No entanto, porque a época é de paz,
amor e partilha, a Biblioteca propõese partilhar com os seus leitores momentos, conhecimentos, livros e muito
mais através das ações: “O Natal nos
Livros e na Arte”, “Da Biblioteca para
o seu Natal” e “Promoção das edições
da Câmara”.
De 15 de dezembro a 14 de janeiro,
partilhe também o seu tempo e o seu
sorriso connosco!
Mais informações através
dos contactos: 278 201 593
e biblioteca@cm-mirandela.pt

Município de Mirandela

COMBOIO
DE NATAL

11 de DEZEMBRO a 9 de JANEIRO ‘22

O Comboio de Natal percorre a cidade de Mirandela em dois percursos
com a duração de 45 minutos. De 11
de dezembro a 09 de janeiro junte
os amigos e a família e descubra a
Cidade Jardim vestida a rigor para a
época natalícia.
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Município de Mirandela

ATELIER
DE SABÃO

até 31 de DEZEMBRO
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Atelier de Sabão “Mimo em forma
de água - Laboratório de Aromas”,
no Museu da Oliveira e do Azeite,
Mirandela
Nesta época natalícia, a Câmara
Municipal de Mirandela, através do
Museu da Oliveira e do Azeite, promove uma experiência única, desprendida e ecológica numa entusiasmante incursão pelo mundo da
saboaria artesanal.
Aos inúmeros benefícios do azeite
serão acrescentadas as excecionais
propriedades do eucalipto e uma boa
dose de criatividade, o resultado final
só poderá ser um presente de Natal
único e surpreendente!”

Chegada do Pai Natal
Horário: 15h
Local: Largo da República

Município de
Oliveira de Azeméis

NATAL

27 de NOVEMBRO a 9 de JANEIRO ‘22

A magia do Natal chega à cidade
a 27 de novembro com o Pai Natal
e permanece durante todo o mês
de dezembro com um conjunto de
iniciativas que decorrerão na cidade e
no Parque de La Salette.

Oficinas de costura criativa
pela AATSM
Horário: das 14h às 16h30
Local:Largo da República
(Mercado de Natal)
Inscrições: 967554848

03 dezembro
Programa desportivo Viver Melhor
Especial de Natal (Ação Social)
Horário: 15h
Local: Largo da República
Apresentação do livro
“Natal enCANTADO do Indy”
Horário: 18h
Local: Centro Lúdico
04 dezembro
Oficinas de costura criativa
pela AATSM
Horário: das 14h às 16h30
Local:Largo da República
(Mercado de Natal)
Inscrições: 967554848
Atuação da Academia de Música
de Oliveira de Azeméis (AMOA)
Horário: 14h30
Local: Parque La Salette (Coreto)
Aula de Ballet pela Fábrica das Artes
Horário: 22h
Local: Parque La Salette
(Túnel de Luzes - ponte sobre o lago)
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27 novembro
Street Market Especial de Natal
Horário: das 10h às 16h
Local: Ruas pedonais

28 novembro
Oficinas de Fabrico de bonecos
pela AATSM
Horário:das 14h às 16h30
Local: Parque de La Salette
(Mercado de Natal)
Inscrições: 967554848

05 dezembro
Oficinas de Fabrico de bonecos
pela AATSM
Horário:das 14h às 16h30
Local: Parque de La Salette
(Mercado de Natal)
Inscrições: 967554848
“Há Domingos Assim”
- O Rei que comia histórias
Horário:15h*
Local: Salão da Junta de Freguesia
de Loureiro
*Entrada: 3€ - grátis para crianças
até aos 10 anos de idade, desde que
acompanhadas por um adulto
08 dezembro
Atuação da Academia de Música
de Oliveira de Azeméis (AMOA)
Horário: 11h
Local: Parque La Salette (Coreto)
“Disco Party de Natal”
Horário: das 16h às 18h
Local: Parque La Salette (Coreto)
Atuação da Academia de Música
de Oliveira de Azeméis (AMOA)
Horário: 14h30
Local: Largo da República

11 dezembro
Street Market Especial de Natal
Horário: das 10h às 16h
Local: Ruas pedonais

Universidade Sénior de Oliveira
de Azeméis (USOA)
Grupo de Cavaquinhos
- Grupo “Os Madrigais”
Horário: 15h
Local: Largo da República
Prendas ao Pai Natal
- Atelier de culinária em família
Horário: das 14h30 às 14h
Local: Casa do Guarda no Parque
infantil (Parque La Salette)
Grupo de Danças Cristas & Totós
by Vanessa Saavedra
Horário: 15h30
Local: Parque La Salette
12 dezembro
Oficinas de Fabrico de bonecos
pela AATSM
Horário:das 14h às 16h30
Local: Parque de La Salette (Mercado
de Natal)
Inscrições: 967554848
17 dezembro
Programa desportivo Viver Melhor
Especial de Natal (Ação Social)
Horário: 15h
Local: Parque La Salette (Coreto)
18 dezembro
“Um continho de Natal”
Horário: 10h00 - Casa do Guarda no
Parque infantil (Parque La Salette)
14h30 - Largo da República
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10 dezembro
Programa desportivo Viver Melhor
Especial de Natal (Ação Social)
Horário: 15h
Local: Largo da República

Oficinas de costura criativa
pela AATSM
Horário: das 14h às 16h30
Local:Largo da República
(Mercado de Natal)
Inscrições: 967554848

Atuação da Academia de Música
de Oliveira de Azeméis (AMOA)
Horário: 11h
Local: Parque La Salette (Coreto)

Universidade Sénior de Oliveira
de Azeméis(USOA)
Tuna
Horário: 14h30
Local: Coreto do Parque La Salette

Oficinas de costura criativa
pela AATSM
Horário: das 14h às 16h30
Local:Largo da República
(Mercado de Natal)
Inscrições: 967554848

Pergunta ao Mágico! - Nuno Rodrigues
um espetáculo de magia
Horário: 16h
Local: O Cinema
Entrada: 5€ | M/06 anos

“Natal entre Mãos”
Atelier Lembranças de Natal
Horário: das 14h30 às 17h
Local: Casa do Guarda no Parque
infantil (Parque La Salette)

Universidade Sénior de Oliveira
de Azeméis(USOA)
Tuna
Horário: 16h
Local: Largo da República

Universidade Sénior de Oliveira
de Azeméis(USOA)
Grupo de Cavaquinhos
- Grupo “Os Madrigais”
Horário: 15h
Local: Parque de La Salette (Coreto)

“Uma história vamos contar
e as bocas adoçar”
- Conto de Natal com final saboroso
Horário: 16h30
Local: Parque La Salette (Coreto)

Espetáculo de Dança
pela Oficina D´Artes Meia Ponte
Horário: das 15h30 às 18h
Local: Largo da República

09 janeiro
Concerto de Ano Novo e Reis 2022
Orquestra Filarmonia das Beiras,
com a participação especial
do guitarrista Paulo Soares
Horário: 17h
Local: O Cinema
Entrada: 5€
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19 dezembro
Oficinas de Fabrico de bonecos
pela AATSM
Horário:das 14h às 16h30
Local: Parque de La Salette
(Mercado de Natal)
Inscrições: 967554848

28 dezembro
Arte_correio & arte_por_correio
EXPRESS
Horário: das 10h30 às 14h30
Local: Arquivo Municipal

Município de
Ponte da Barca

NATAL
SOLIDÁRIO
APOIA FAMÍLIAS
E COMÉRCIO
LOCAL
27 de NOVEMBRO a 15 de JANEIRO ‘22

Mais informação no site da Câmara
Municipal de Ponte da Barca:
www.cmpb.pt
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A Câmara Municipal de Ponte da
Barca vai atribuir a famílias carenciadas do concelho e aos funcionários do
município vales de Natal, que poderão
utilizar na aquisição de produtos no
comércio tradicional do concelho que
adira a esta iniciativa.
Para o Presidente da Câmara, Augusto
Marinho, esta ação “visa apoiar os
agregados com dificuldades económicas e dinamizar o comércio local”.

Município de
Ponte da Barca

CAMPANHA
NATAL P´RA
TODOS

27 de NOVEMBRO a 15 de JANEIRO ‘22

Mais informação no site da Câmara
Municipal de Ponte da Barca:
www.cmpb.pt
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A Câmara Municipal de Ponte da
Barca associou-se à Campanha Natal
p’ra Todos que a GNR está a promover
e que consiste na angariação de bens
alimentares para os que menos têm.
A campanha visa apelar ao espírito
solidário dos barquenses nesta época
natalícia que se avizinha, dando um
pouco de conforto a quem mais necessita.

Município
de Ponte de Lima

FEIRA DO LIVRO
LIMIANO 2021

até 31 de DEZEMBRO

43 EVENTOS DE NATAL E FIM DE ANO ‘21

O Município de Ponte de Lima está a
promover mais uma edição da Feira
do Livro Limiano, até 31 de dezembro
de 2021, na Biblioteca Municipal de
Ponte de Lima.
A feira apresenta publicações de valorização da cultura, do património,
da história da região publicadas pelo
Município de Ponte de Lima e pelos
vários escritores que, em parceria
com a autarquia, pretendem disponibilizar as suas obras neste evento.
Os livros com a chancela do Município
de Ponte de Lima apresentarão um
desconto de 40% sobre o preço de
capa.

Município
de Ponte de Lima

O NATAL
D´OUTRORA EM
PONTE DE LIMA…
A VILA MAIS
ANTIGA DE
PORTUGAL!
8 de DEZEMBRO a 2 de JANEIRO ‘22

Os Grupos de Teatro, o Grupo de
Danças e Cantares de Ponte de Lima e
a Academia de Música Fernandes Fão
asseguram a animação do evento nos
feriados e fins-de-semana, através do
seguinte programa:
- Recriação de quadros bíblicos
alusivos ao Natal
- Recriação de tradições do Natal
d´outrora
- Contadores de estórias
- Recriação de profissões
- Apontamentos musicais
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Campanha de Incentivo ao Comércio
Tradicional.
Resgatar as memórias, vivências e
cheiros da tradição do natal de outros tempos na Vila Mais Antiga de
Portugal, é a missão do slogan “Natal
d´outrora em Ponte de Lima... A Vila
Mais Antiga de Portugal!”
Ao longo da campanha, que arranca
a 8 de dezembro, prolongando-se até
2 de janeiro, serão recriadas diversas
tradições natalícias.
Não faltará a feirinha de Natal com
barracas de artesanato, o bom bacalhau do Natal, os melhores chocolates,
as iguarias de Natal, as figuras do
presépio e os produtos regionais, à sua
espera nas ruas do Centro Histórico.

Município do Porto

OFICINAS
DE NATAL
PARA DESAFIAR
A IMAGINAÇÃO
NO MEIO DA
NATUREZA
20, 21 e 22 de DEZEMBRO

A proposta do Centro de Educação
para a Sustentabilidade do Núcleo
Rural do Município do Porto é para que
as crianças deem asas à imaginação
e se divirtam aprendendo no meio da
natureza. As Oficinas de Natal decorrem nos dias 20, 21 e 22 de dezembro
e as inscrições já estão disponíveis.
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Mais informações:
https://www.porto.pt/pt/noticia/
oficinas-de-natal-para-desafiar-aimaginacao-no-meio-da-natureza

Município do Porto

DEZEMBRO CHEGA
ÀS BIBLIOTECAS
MUNICIPAIS COM
HISTÓRIAS INFANTIS
NO SAPATINHO
durante o mês de DEZEMBRO
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As bibliotecas municipais entram em
dezembro com novas propostas para
despertar o interesse das crianças
para a leitura. Este sábado arrancam as Oficinas com Estória e há a
apresentação do livro “O que é que o
crocodilo come ao meio-dia?”. Todas
as atividades são de participação
gratuita.
Mais informações:
https://www.porto.pt/pt/noticia/
dezembro-chega-as-bibliotecasmunicipais-com-historias-infantisno-sapatinho

Município do Porto

MERCADOS DE
NATAL VOLTAM
A MOSTRAR
A TRADIÇÃO
NAS RUAS
DA CIDADE
durante o mês de DEZEMBRO

Ideias para presentes, sabores típicos
da quadra festiva, ou peças de artesanato – a oferta é variada e os mercados de Natal que se realizam no Porto
convidam à visita.
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Mais informações
https://www.porto.pt/pt/noticia/
os-mercados-de-natal-voltam-atrazer-magia-a-cidade-do-porto

Município do Porto

FAZER COMPRAS
NO COMÉRCIO
DE RUA DO PORTO
DÁ DIREITO A
SACOS ALUSIVOS
AO NATAL
durante o mês de DEZEMBRO

Não faltam motivos para escolher o
comércio tradicional de rua do Porto
para fazer compras, mas a magia da
quadra natalícia traz mais um: os clientes destes estabelecimentos terão
acesso gratuito a sacos de papel alusivos ao Natal.
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Mais informações:
https://www.porto.pt/pt/noticia/
fazer-compras-no-comercio-de-ruado-porto-da-direito-a-sacos-alusivosao-natal

Município do Porto

MERCADO
DE NATAL
INSTALA-SE
NA PRAÇA DA
BATALHA ATÉ
AO FINAL DO ANO
durante o mês de DEZEMBRO

Os preparativos estão praticamente
concluídos, e a partir de sábado as
bancas do Mercado de Natal do Porto
estarão abertas para receber os visitantes.
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Mais informações
https://www.porto.pt/pt/noticia/
mercado-de-natal-instala-se-napraca-da-batalha-acolhe-ate-ao-finaldo-ano

Município do Porto

CIRCO DE NATAL
REGRESSA AO
COLISEU A
PARTIR DE 10
DE DEZEMBRO
10 de DEZEMBRO a 2 de JANEIRO ‘22

De 10 de dezembro a 2 de janeiro, a
sala de espetáculos da Baixa portuense acolhe uma das maiores tradições
desta época festiva. O Circo de Natal
promete mais uma edição cheia de animação, muita magia e diversão para
toda a família.
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Mais informações:
https://www.porto.pt/pt/noticia/
circo-de-natal-regressa-ao-coliseu-apartir-de-10-de-dezembro

Município de
Santa Maria da Feira

VAI-ME À LOJA
APOIO AO
COMÉRCIO LOCAL

6 a 31 de DEZEMBRO
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“Vai-me à Loja” é um programa de incentivo ao comércio de proximidade,
que resgata a icónica expressão
nortenha para valorizar, recomendar
e apoiar as lojas de rua, tradicionais
ou vanguardistas, que todos os dias
oferecem simpatia, atendimento personalizado, soluções à medida e uma
genuína vivência em comunidade.
www.vaimealoja.pt

Município de
Santa Maria da Feira

NATAL
PRESENTE
2021

durante o mês de DEZEMBRO

www.perlim.pt/natal-presente
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Em Santa Maria da Feira “Há Natal
Presente” em 2021
Santa Maria da Feira voltou a espalhar
150 marcos de correio muito especiais
por todo o concelho. Tudo para apoiar
o comércio local e enviar as cartas ao
Pai Natal para a Lapónia! Os estabelecimentos que aderiram ao projeto
Natal Presente receberam o marco
de correio mágico e as cartas modelo
ao Pai Natal. No final de Dezembro, da
Lapónia virá a resposta tão desejada
por todas as crianças.

Município de
Santa Maria da Feira

PERLIM
2021

durante o mês de DEZEMBRO

www.perlim.pt
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Perlim volta com o brilho de todas as
estrelas do universo!
O brilho do Natal volta a guiar o mês
de dezembro em Santa Maria da Feira.
De 1 a 30 de dezembro, os portões
de Perlim despertam o lugar onde
se inspira a magia e se multiplica
a imaginação de todas as crianças,
como quantas estrelas há no céu.
Em 2021, Perlim é uma galáxia de
histórias, de música e de alegria
com sete espetáculos originais, três
itinerantes e divertimentos repartidos
por 17 áreas temáticas.

Município de Santo Tirso

NATAL
NA PRAÇA

1 a 31 de DEZEMBRO

De 1 a 31 de dezembro, a magia do
Natal está de volta a Santo Tirso, recheada de diversas atividades na Praça
25 de Abril.
Este ano com a novidade da Roda
Gigante, a acumular à tradicional
Árvore de Natal, a Casa do Pai Natal, a
Pista de Gelo, o Comboio e o Carrocel.

24 SEX e 31 SEX : 10H00 às 13H00
25 SAB : Encerrado

Transporte Gratuito (disponibilizado
pela Câmara Municipal). Desde as
freguesias até à Praça 25 de Abril (durante os períodos da manhã e da tarde). Mais informações sobre os circuitos e os horários, consultar site desta
Câmara.
+ PROGRAMAÇÃO
DIA17SEX DEZ Concerto de Natal pela
Orquestra de Sopros da ARTAVE, no
Mosteiro de Santo Tirso
DIA11SAB
DEZ
ao
DIA09JAN
Exposição de Presépios, no Átrio dos
Paços do Concelho
A partir do DIA26DEZ Casa do Pai
Natal, acolhe a Hora do Conto e
Ateliês Criativos (com temas alusivos
à quadra festiva)

54 EVENTOS DE NATAL E FIM DE ANO ‘21

HORÁRIO DAS ATIVIDADES:
SEG A QUI : 14H00 às 19H00
SEX : 14H00 às 22H00
SAB : 10H00 às 22H00
DOM : 10H00 às 19H00.

Bilheteira:
Comboio <> cinquenta cêntimos
Carrocel <> um euro
Pista de Gelo <> dois euros
Roda Gigante <> dois euros
Roda Gigante (cabina VIP) <> 20 euros
– seis lugares

Município de Santo Tirso

BAZAR D´ARTES
& OFICIOS
MERCADO
MUNICIPAL
1 a 31 de DEZEMBRO

Objetos com assinatura, diferentes e únicos. Comprar com gosto. Conversar com os criadores.
Admirar o oficio e promover as artes
em geral. Dar corpo, alma e alento.
Obrigatório visitar…!!!!

HORÁRIO : 10H00 às 17H00
Mais informações:
www.cm-stirso.pt
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DIA08QUA FERIADO DEZ
DIA12DOM DEZ
DIA19DOM DEZ

Município de Tabuaço

BOLO-REI
DE TABUAÇO
VOLTA AO
PALÁCIO
DO GELO
11 e 12 de DEZEMBRO

comercial, estando também disponível para venda.
Ainda que ajustadas à evolução da
situação epidemiológica e às medidas da DGS, outras iniciativas estão
previstas pela Câmara Municipal
acreditando que, valorizando, promovendo e divulgando produtos
como o bolo-rei, o azeite, os vinhos
ou, entre tantos outros, os folares e
o próprio pão, se contribui de alguma
forma para o incrementar e estimular a produção, a economia e o empreendedorismo.
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O desafio remonta a 2019 e dois
anos depois é novamente lançado a
todas as pastelarias com o objetivo
de promover e incentivar a produção
do bolo-rei.
A Câmara Municipal de Tabuaço
lançou mais uma vez o desafio a todas as pastelarias do concelho para
a promoção e divulgação do Bolo-rei
de Tabuaço.
Dias 11 e 12 de Dezembro, o Palácio
do Gelo em Viseu volta, assim, a receber aquele que é um dos produtos de excelência e mais associados
ao concelho. Durante os dois dias,
provas de degustação do bolo-rei
estarão disponíveis para visitantes
e frequentadores daquele espaço

Município de Tabuaço

MERCADO
DE NATAL

18 e 19 de DEZEMBRO
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Ainda que ajustado à evolução da
situação epidemiológica e às medidas instituídas pela DGS, o fim-de-semana de 18 e 19 será dedicado à
promoção e valorização da economia
local, divulgando, através do Mercado
de Natal os produtos endógenos do
concelho. A iniciativa conta com a
parceria do CLDS – Porta Amiga.
O Mercado de Natal é uma iniciativa
que reforça os principais objectivos
do Executivo Municipal e que passam
pela valorização da economia local,
promoção dos produtos endógenos e
o aumento do turismo, divulgando o
que de melhor se faz no concelho.

Município de Tabuaço

JUNTOS
FAZEMOS
NATAL

18 e 19 de DEZEMBRO

Entre outras iniciativas, o Município
prepara também o Mercado de Natal,
uma forma de promover a venda de
artesanato e produtos tradicionais
da época. Nos eventos a organizar
pelo Município pode contar-se ainda
com a tão esperada Chegada do Pai
Natal para os mais miúdos.
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Aproximando-se a época natalícia,
a Câmara Municipal volta a lançar
o desafio para a iniciativa “Juntos
Fazemos Natal”.
A atividade, que decorre há 4 anos
consecutivos, conta com a colaboração das entidades do concelho
para decorar e iluminar vários espaços da vila.
Este ano o Município alarga a iniciativa aos comércios com “As Mais
Belas Montras de Natal”, cujos participantes devem enviar 5 fotografias
que serão, posteriormente, publicadas nas páginas oficiais da Câmara
Municipal.

Município de Tabuaço

JÁ AÍ ESTÁ MAIS
UMA CAMPANHA
É NOSSO NATAL

1 de DEZEMBRO a 6 de JANEIRO ‘22

Os vales de desconto podem, posteriormente, ser aplicados nas lojas
aderentes do concelho até 30 de
Junho de 2022.
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O Município de Tabuaço dá continuidade à campanha “É NOSSO – Este
Natal Compre no Comércio Local”,
a iniciativa de apoio ao comércio,
serviços e produtores locais. A
campanha entrou em vigor a 1 de
Dezembro de 2021 e prolonga-se até
6 de Janeiro de 2022.
A par do que aconteceu no ano anterior, por cada 50,00 € de valor acumulado de talões de compras feitas
nos estabelecimentos, serviços e
produtores no Concelho de Tabuaço,
a Câmara Municipal atribui um vale
de desconto no valor de 2,50€, até
ao montante máximo de 2000,00€
de compras por agregado familiar.

Município
de Torre de Moncorvo

FESTAS DA
BOA NOVA

3 a 31 de DEZEMBRO
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De 3 a 31 de dezembro, a Câmara
Municipal de Torre de Moncorvo organiza as Festas da Boa Nova de forma
a brindar a população local e os visitantes com alguma animação durante
a época natalícia. Além da tradicional
iluminação de Natal, o Município de
Torre de Moncorvo preparou um programa com várias atividades infantis,
culturais e solidárias.
Destaque para o mercado de natal
e para o espaço criança que nesta
edição contará com algumas novidades, além das habituais diversões,
nomeadamente um corredor de gelo
(Fun Track) e um bosque encantado.

Município de Valongo

MAIOR ÁRVORE
DE NATAL DO
PAÍS E BOLA
GIGANTE
durante o mês de DEZEMBRO

Aldeias Natal em Valongo
e Ermesinde
As características Aldeias Natal são
o lugar perfeito para passeios em
família. À espera dos mais pequenos
está a Casa Mágica do Pai Natal e
outras personagens como duendes
e palhaços, peças de teatro, música, espetáculos de dança, um carrossel familiar e ainda os ateliês
de artes Oficinas de Sonhos. Tudo
gratuito. Conte ainda com casinhas
de artesanato e especialidades gastronómicas.
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Maior árvore de Natal do país
A maior árvore de Natal do país tem
55 metros de altura e está instalada no Parque Urbano de Ermesinde,
concelho de Valongo. A estrutura
supera a altura da árvore aveirense
com 50 metros, considerada até
então a maior do país. Há também
uma bola gigante na Praça Machado
dos Santos, em pleno centro valonguense.

Município de Valongo

CONCERTOS E
EXPOSIÇÕES

durante o mês de DEZEMBRO

Exposição “Pão com Peso
e Medidas” - Oficina da Regueifa
e do Biscoito
Enquadrada no tema que dá nome
a este recente espaço cultural do
Concelho, a exposição “Pão com Peso
e Medida” pretende dar a conhecer
as diferentes formas que existiam de
pesar e medir o pão. É possível ver
esta exposição em regime de visita
livre já a partir de 4 de dezembro e
dentro do horário normal do museu
- todos os dias das 09.30 às 12.30 e
das 14.00 às 18.00.
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Concertos de Natal
nas Igrejas Matriz
Como já é habitual, as Igrejas do
concelho voltam a abrir as portas
para concertos natalícios. Tome nota
do calendário: 5 de dezembro, coro
Génesis na Igreja Matriz de Campo;
dia 12, Sérgio Sousa Martins na Igreja
Matriz de Sobrado; dia 19, Orquestra
Portuguesa de Guitarras e Bandolins
e soprano Marina Pacheco na Igreja
Matriz de Alfena.
Mais info: https://www.cm-valongo.
pt/pages/567?event_id=1965

Exposição de presépios
no Museu Municipal
No Museu Municipal de Valongo está à
sua espera a Exposição de Presépios.
De quadros bíblicos a figuras em
croché, há de tudo um pouco nesta
mostra. Quando? De domingo 5 de
dezembro e até 7 de janeiro durante o
horário normal do museu - segundafeira a sexta-feira das 09.00 às 12.30
e das 14.00 às 17.30 e aos domingos
das 10.00 às 13.00 (dias 5, 12 e 19).

Município de Valongo

PEDDY PAPER
E ATELIÊS

durante o mês de DEZEMBRO

Ateliê “E agora? Musical de Natal,
ou talvez não…”
Para aspirantes a atores ou atrizes,
há outra atividade a considerar.
O ateliê “E agora? Musical de Natal,
ou talvez não” é promovido pela associação cultural Cabeça no Ar e Pés na
Terra a pensar nas crianças até aos
10 anos. Vai acontecer nos dias 16 e
17 de dezembro, também com lugar
na Biblioteca Municipal.
#bibliotecasmunicipaisdevalongo
Inscrições: biblioteca@cm-valongo.
pt ou 224219270.
Facebook: www.facebook.com/
search/top?q=bibliotecas%20
municipais%20de%20valongo
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Peddy Paper “Do Grão Ao Pão”
Organizado pela Oficina da Regueifa
e do Biscoito, o desafio é responder
a um questionário procurando as
respostas em padarias, biscoitarias e
outros edifícios históricos da cidade.
Tudo isto no dia 11 de dezembro das
15.00 às 16.30. A atividade é gratuita
e há prémio para os três vencedores.
Inscrições através do 222 400 014.
Informação completa em:
www.oficinadaregueifaedobiscoito.pt/
pt/blog/peddy-paper-do-grao-ao-pao/

Ateliês de artes – Biblioteca
Municipal de Valongo
Fazer postais de Natal e marcadores de livros são as propostas das
Oficinas de Natal, ateliês de artes
plásticas onde os mais pequenos têm
oportunidade de dar asas à imaginação. Se tem em casa um artista, esta atividade pode ser um bom
passatempo. Tome nota na agenda:
decorre de 13 a 30 de dezembro.
#bibliotecasmunicipaisdevalongo
Inscrições:
biblioteca@cm-valongo.pt /
224219270.
Facebook: www.facebook.com/
search/top?q=bibliotecas%20
municipais%20de%20valongo

Município de
Viana do Castelo

VIANA
CORAÇÃO
DO NATAL

durante o mês de DEZEMBRO

A juntar-se à iluminação natalícia no
centro histórico, também o Edifício
da Estação Ferroviária de Viana do
Castelo vai contar com espetáculo
de luzes, integrado no Rima – Rede
Intermunicipal de Cultura e Arte.
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A cidade de Viana do Castelo, assume-se como o Coração do Natal
durante esta época festiva. Entre 29
de novembro de 2021 e 9 de janeiro
de 2022, a Praça da República volta a
transformar-se na Praça Natal, com
decoração temática, trenó, anjos,
presépio, carrossel francês e a sempre acolhedora Casa do Pai Natal.
A programação inclui propostas para
todos os gostos e idades, prometendo
valorizar o centro histórico da cidade
e dinamizar o comércio tradicional,
com o objetivo de fazer de Viana do
Castelo o espaço ideal para compras
de Natal e momentos em família.

Município de
Vila Nova de Gaia

PRAÇA
DE NATAL

durante o mês de DEZEMBRO

Mais informação:
www.facebook.com/pracadenatal
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A Praça de Natal está de regresso
ao Centro Cívico de Gaia! Porque as
crianças merecem toda esta magia,
são muitos os equipamentos a pensar nelas: a Casa do Pai Natal, o carrossel francês, a pista de gelo e, este
ano pela primeira vez, o comboio de
Natal, que promete uma mini viagem
encantada a caminho da Lapónia!
O evento, com certificação «Clean &
Safe», cumpre todas as normas estipuladas pela DGS.

Município de
Vila Pouca de Aguiar

VILA NATAL
VILA POUCA
DE AGUIAR

6 a 31 de DEZEMBRO

utilizador. Esses vouchers poderão
ser descontados na aquisição de produtos e/ou serviços em estabelecimentos comerciais locais aderentes.
A campanha decorre entre os dias 6
e 31 de dezembro de 2021 (inclusive).
Os vouchers poderão ser descontados no comércio local até 15 de janeiro de 2022.
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O Município de Vila Pouca de Aguiar
oferece-lhe apelativas atividades
natalícias inseridas na temática
“Vila Natal – Vila Pouca de Aguiar”.
A pista de gelo, animação de rua,
Carrossel Medieval, workshops infantis, Comboio pelas ruas da Vila, Sarau
de Dança, Concerto Musical, Teatro,
entre outras.
Destaque para a campanha “Este
Natal compre no comércio local” que
tem como objetivo dinamizar e apelar
à compra no comércio local. Consiste
na atribuição de um voucher no valor de 5 Euros, por cada 30 Euros de
compras, efetuadas no comércio
local, tendo como limite máximo de
10 vouchers ou 50 euros por cada

BILA NATAL
2021

até 25 de DEZEMBRO

A Bila Natal está de regresso em
2021 com um programa repleto
de atividades que proporcionarão
momentos de convívio e confraternização nesta quadra festiva. A inauguração da iluminação de Natal,
no dia 28, marcará o início das festividades. O Mercado de Natal, a
Mostra de Natal das Freguesias e
a passagem de Ano, com direito a
Madeiro de Ano Novo e Espetáculo
Musical, com a presença de Quim
Barreiros, são algumas das atividades previstas.
www.cm-vilareal.pt/index.php/
noticias/item/1545-bila-natal-2021
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Município de Vila Real

Município de Vizela

VIZELA
CIDADE NATAL
2021

4 de DEZEMBRO a 2 de JANEIRO ‘22

de Natal, uma Pista de Gelo, um
Carrossel de Natal e uma Mini Roda
de Natal na Praça da República, e
ainda uma tenda de espetáculos na
Praça do Município.
A segurança sanitária está garantida, dado que o Município elaborou
um plano de monitorização das actividades que passa pela limitação
da lotação dos espetáculos infantis
(100 crianças por espetáculo), apresentação de certificado de vacinação
para os adultos acompanhantes,
distribuição de álcool gel e máscaras e pela existência de um ponto de
testagem gratuita (testes antigénio)
no parque de estacionamento junto à
Praça do Município.
Visite Vizela! www.vizela.pt
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Depois de um ano de interrupção
devido à pandemia do COVID-19, a
Câmara Municipal retomou a dinâmica implementada na área dos eventos por este Executivo Municipal, promovendo a iniciativa “Vizela Cidade
Natal 2021 – À Reconquista dos
Sonhos de Natal”.
O objetivo é dar mais vida a Vizela,
atraindo visitantes, revitalizando o
coração da cidade e estimulando o
comércio, envolvendo as entidades
públicas e privadas e, ao mesmo
tempo, devolvendo o orgulho aos vizelenses, despertando o espírito natalício, próprio desta época festiva.
A iluminação natalícia foi reforçada e
a iniciativa inclui um Mercadinho de
Natal, a Casa do Pai Natal, o Combóio

BDR Bandeiras e Mastros

NESTE NATAL,
A BDR DÁ UM
SORRISO POR
DIA!
até 25 de DEZEMBRO
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Porque o melhor presente deste
Natal é a sua marca Sorrir!
Uma marca Feliz é aquela que é comunicada, independente do meio.
E quem ganha é o seu negócio.
Desvende o que esconde a carta do
dia. Até ao dia 25 de dezembro, são
várias as promoções que preparámos
especialmente para si.
Acredite, neste Natal um sorriso por
dia, nem sabe o bem que fará à sua
Marca.
Descubra tudo em:
www.bdr.pt/umsorrisopordia/

Condições da campanha:
Descontos aplicados sobre os valores
de tabela. Todos os dias sai prémio.
As promoções são válidas apenas
durante o próprio dia, até á meia noite, exceto a promoção do dia 25 de
dezembro.
Para ter acesso ao desconto da
campanha, tem de inserir o código
do voucher no formulário. Todas as
restantes condições de venda e pagamento mantêm-se no momento da
encomenda.
Dúvidas ou questões? Contacte-nos
através do +351 229 995 909
ou por e-mail: bdr@bdr.pt
Produtos natalícios,
100% personalizáveis:
https://bdr.pt/produtos/mais-suportesde-comunicacao/solucoes-impressaspersonalizadas-para-natal/

Beesweet

BEESWEET

durante o mês de DEZEMBRO
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A Beesweet é uma empresa 100%
portuguesa, que comercializa produtos da colmeia com Certificação
Biológica.
Temos um legado familiar do nosso
avô, que nos transmitiu os saberes e
os segredos sobre o mel e as abelhas.
Desde o primeiro momento no mercado, as Fundadoras Ana Pais e
Carla Pereira, realizam palestras em
Escolas, Infantários e Municípios, no
sentido de explicar e sensibilizar os
mais jovens, sobre a Importância das
Abelhas.
Neste Natal, ofereça tesouros da
colmeia!! Da natureza, para quem
mais AMA!
www.beesweet.pt/loja

Diverlanhoso

DIVERLANHOSO
ALOJAMENTO,
JANTAR E FESTA.
O KIT RÉVEILLON
DIVERLANHOSO
ESTÁ PRONTO!
durante o mês de DEZEMBRO

71 EVENTOS DE NATAL E FIM DE ANO ‘21

3, 2, 1… O tão esperado “Feliz
Ano Novo” é ainda mais feliz na
DiverLanhoso. Luzes, brilho, boa comida, boa bebida, boa companhia e
muita animação fará da véspera de
Ano Novo um evento memorável.
2022 merece uma entrada em grande.
E não há cenário mais brilhante que a
DiverLanhoso, localizada entre vales
e montanhas, debaixo das estrelas,
com animação noturna, para exibirem
as ilustres fatiotas e gastar a sola do
sapato, com muito bailarico.
O Parque Aventura DiverLanhoso não
deixa por menos as festividades do
Réveillon.
O programa desta passagem de ano
contempla muita diversão, aventura,

convívio e, também, alguma sofisticação para todos os que procuram
uma noite repleta de emoção.
Num cenário idílico, rodeado de natureza, a DiverLanhoso disponibiliza
packs de alojamento que contemplam a estadia em Casa de Montanha,
envolta de um ambiente rústico e
acolhedor, e o Jantar de Passagem
de Ano.
A acompanhar, até às 12 badaladas,
há o desfrutar de um vasto manjar no
Restaurante Panorâmico da Póvoa de
Lanhoso, com bom vinho e, claro, o
sabor autêntico da gastronomia tradicional. Quer em família, amigos ou
com a cara-metade, à meia-noite esperam-lhe as passas e o espumante
para o ritual do brinde de Ano Novo.
O Parque dispõe de nove casas, com
diferentes tipologias, que se adequam a famílias de todos os tamanhos. Os preços iniciam-se nos 150€
por pessoa, para quem pernoitar no
Parque, quer numa
Casa de Montanha, quer no Glamping,
e nos 112€ por pessoa para os que
quiserem desfrutar apenas da festa
e do jantar.
Uma Passagem de Ano diferente,
onde poupar energia nos festejos não
entra no programa!

Diverlanhoso

A MAIOR
AVENTURA DESTE
NATAL ACONTECE
NA DIVERLANHOSO

18 a 30 de DEZEMBRO
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O mês de dezembro é um mês especial para todos.
Uma Aventura de Natal. Este é o
nome do evento mágico natalício que
a DiverLanhoso anuncia este ano, para
que o Natal 2021 seja emblemático e
inesquecível.
O maior Parque Aventura da Península
Ibérica estará, de 18 a 30 de dezembro, “vestido” conforme a época numa
espécie de Aldeia Natal.
A DiverLanhoso tem preparadas um
conjunto de atividades e aventuras
natalícias, para que o Natal seja recheado de alegria, diversão e animação
à mistura.
Desde a tão esperada Caça ao
Presente, pelos miúdos, ao Escape

Room “Onde está o Pai Natal?”, a diversidade de atividades é muita e aliciante a reunir toda a família- pais,
filhos, netos, avós, tios, primos… -,
após o Natal atípico que se viveu o ano
passado. E, se se portaram bem este
ano, na DiverLanhoso vão ter a honra
de visitar os aposentos do Pai Natal,
assim como a Fábrica dos Brinquedos.
Não podia faltar o voo de trenó numa
viagem alucinante ao Pólo Norte, para
contemplar a Aldeia dos Gnomos e,
claro, pedir um desejo na Gruta dos
Desejos.
Embarcar nesta Aventura Natalícia
terá um custo de 10€ para as crianças e de 5€ para os adultos - valor
que não engloba as atividades para os
mais velhos. Existe também o pack de
família, para dois adultos e duas crianças, com o valor de 25€.

Diverlanhoso

DIVERLANHOSO
NATAL

18 a 30 de DEZEMBRO

Passeio TTLanhoso/DiverLanhoso
No dia 19 de Dezembro vamos vestir
a fatiota vermelha e as barbas brancas nos jipes e partimos à descoberta
dos trilhos 4x4 que circundam o nosso parque. Traga o seu jipe e juntese a nós num dia de diversão e muita
aventura.
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Aventura de Natal
Na DiverLanhoso, o Natal ganha contornos mágicos para as crianças,
com muitas opções para viver com a
família.
O maior Parque Aventura da Península
Ibérica estará, de 18 a 30 de dezembro, “vestido” conforme a época numa
espécie de Aldeia Natal. Temos preparadas um conjunto de atividades e
aventuras natalícias, para que o Natal
seja recheado de alegria, diversão e
animação à mistura.

Jantares de Natal
Para esta época tão especial, preparamos deliciosos menus para degustar
na melhor das companhias e, claro,
com animação. Assim, é com grande
entusiasmo e honra que o convidamos
a juntar-se a nós e a celebrar o seu
Jantar de Natal no nosso Restaurante
Panorâmico da Póvoa de Lanhoso.
Antes do jantar pode desafiar a sua
equipa para um final de tarde mais
aventureiro com um slide ou um jogo
de paintball para aquecer ainda mais
o serão!
Além de um banquete natalício à sua
escolha, espera-lhe também um serão
animado, com entretenimento adequado à época festiva que se avizinha.

Diverlanhoso

RÉVEILLON
DIVERLANHOSO

30 de DEZEMBRO
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O programa desta passagem de ano
contempla muita diversão, aventura,
convívio e, também, alguma sofisticação para todos os que procuram
uma noite repleta de emoção.
Num cenário idílico, rodeado de natureza, a DiverLanhoso disponibiliza packs de alojamento que contemplam a estadia em Casa de
Montanha, envolta de um ambiente
rústico e acolhedor, e o Jantar de
Passagem de Ano.

HOTEL
CRISTAL
PORTO****

durante o mês de DEZEMBRO
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Se para si marcar a Ceia ou o Almoço
de Natal em família ou com os amigos
é um problema?
Se procura um Fim de Ano inesquecível, mas continua sem ideias?
Visite o Hotel Cristal Porto**** e deixe
nas nossas mãos a organização destas datas tão memoráveis.....
Nós temos a solução perfeita!
A página do nosso website com as
ofertas é a seguinte:
www.hoteiscristal.pt/cristalporto/
natal-e-fim-de-ano

Hotel Meira

MEIRA SPA

durante o mês de DEZEMBRO
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De inspiração no mar, e com tratamentos à base de ingredientes naturais
como as algas, o MEIRA SPA é uma
viagem multissensorial de equilíbrio e
bem-estar.
Combine os tratamentos com a Sauna
e Banho Turco, para uma sensação de
relaxamento profundo.
Durante o mês de abertura (Dezembro
de 2021) oferta especial de lançamento: 20% desconto sobre qualquer
serviço no MEIRA SPA.
Neste Natal ofereça bem-estar!
VOUCHER PRESENTE MEIRA SPA
Mais informações:
www.hotelmeira.com

Hotel Meira

ROTA DA
RABANADA

1 de DEZEMBRO a 6 de JANEIRO ’22

A cada 5 carimbos, o visitante dirige-se a um dos Postos de Turismo
do Concelho e receberá um presente, que passará por ofertas.

77 EVENTOS DE NATAL E FIM DE ANO ‘21

O Hotel Meira participa com a
Rabanada “A Tradicional do Meira”
e estará disponível entre o dia
01/12/2021 e 06/01/2022
A Tradicional do Meira PVP €3,00
(ingredientes: pão, leite, ovos, açúcar, canela em pau e em pó + vinho
do porto e mel).
É importante salientar que será
elaborado um passaporte pelo
Município, com os diversos estabelecimentos aderentes e, conforme o
visitante vai provando as diferentes
especialidades, cada estabelecimento colocará o seu carimbo no referido passaporte.

Hotel Meira

CEIA E
ALMOÇO
DE NATAL

24 e 25 de DEZEMBRO

Junte a família e celebre a quadra
Natalícia num ambiente acolhedor.
Preparamos um programa com Ceia e
Almoço de Natal, onde encontrará os
pratos mais tradicionais da época.
Reserve diretamente aqui:
https://buff.ly/3wNgQpw
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Reservas / + info: 258 911 111 /
reservas@hotelmeira.com

Hotel Meira

PASSAGEM
DE ANO

31 de DEZEMBRO
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Nós temos o programa ideal para a
sua passagem de ano!
Celebre a chegada de 2022 em festa,
juntando-se a nós só para o Jantar
de Fim de Ano ou para um programa
completo de Alojamento + Jantar.
Reserve até dia 17 de dezembro e
usufrua de 10% desconto direto!
Conheça o menu especial do Jantar
e o Programa completo aqui:
https://bit.ly/3GrrUO7

Museu do Futebol
Clube do Porto

CAMPANHA DE
NATAL TOUR
FC PORTO
– 4 POR 3
até 6 JANEIRO ‘22

Nota – Utilização dos bilhetes adquiridos ao abrigo desta campanha
válida até 30 de junho de 2022;
Os Tour FC Porto estão sujeitos a
lotação máxima aplicada a todas as
visitas ao Estádio do Dragão e no âmbito das recomendações das autoridades de saúde; As visitas ao Estádio
do Dragão têm horários pré-determinados; Visitas ao Estádio não disponíveis em dias de jogo no Estádio
do Dragão.
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Natal é sempre mais especial no
Museu FC Porto, onde o espírito permanente de partilha da história azul
e branca também faz magia nesta
quadra do ano. Desde 20 de novembro de 2021 e até ao próximo Dia de
Reis, 6 de janeiro de 2022, os visitantes do Museu FC Porto beneficiam desta promoção com o pack “4
por 3”. Ao comprar 4 bilhetes para o
Tour FC Porto – Museu + Estádio, um
deles é oferta, uma vantagem que estará presente, igualmente, na Museu
& Tour APP (experiência interativa).
Além disso, se desejar levar uma
recordação para casa, pode fazer 4
fotografias no serviço de photomaton
pelo preço de 3. O “4 por 3” é o nos-

so presente para todos os que querem (re)descobrir, com a família e/ou
os amigos, o Museu e o Estádio do
Dragão, onde todos os dias bate sempre com força o Coração do Porto.
Preço: Tour FC Porto (Museu +
Estádio) - consultar tabela geral.
Bilhetes ao abrigo da campanha
AQUI.

Pedaços de Cacau

PEDAÇOS
DE CACAU
ATELIÊ

até 25 de DEZEMBRO

Magia Natalícia de Chocolate
– Caixa Especial de Natal
O Natal está cheio de magia, tal como
esta caixinha especial com um toque
artesanal em forma de azevinhos
de chocolate negro e napolitanas de
amendoim crocante.
Preço: 8,90 €, revertendo 1,50 €
a favor do IPO Porto
Os chocolates são sempre uma prenda segura para se oferecer no Natal.
Este ano porque não oferecer miminhos deliciosos e cheios de significado? Até 25 de dezembro na compra
de uma caixa de Bombons Feliz Natal
ou Magia Natalícia de Chocolate –
Caixa especial de Natal da Pedaços
de Cacau 1,50 € irá reverter a favor
do IPO do Porto, sendo que objetivo
é conseguir angariar no total 850 €.
A campanha é válida para compras
realizadas na loja situada no ateliê da
Pedaços de Cacau, em Vila Nova de
Gaia, ou na loja online:
www.pedacosdecacau.pt que permite fazer encomendas para qualquer
zona do país.
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Pedaços de Cacau juntou-se novamente ao IPO do Porto até dia 25 de
dezembro decorre a missão “chocolates de natal solidários”,
uma campanha da pedaços de cacau
que pretende ajudar o IPO do Porto.
As boas iniciativas devem ser
repetidas e como tal, neste Natal a
Pedaços de Cacau e o IPO do Porto
juntam-se pelo segundo ano consecutivo na missão “Chocolates de Natal
Solidários”, uma campanha solidária
que visa ajudar e apoiar tanto os
doentes como a investigação.
Para marcar esta missão achocolatada a Pedaços de Cacau apresenta
dois chocolates de Natal solidários:

Bombons Feliz Natal
Esta caixinha com bombons artesanais é especial não só pela mensagem solidária que transmite, como
pela sua qualidade e sabor, que estão
presentes em bombons de laranja, limão e com mensagens de Feliz
Natal.
Preço: 15,50 €, revertendo 1,50 €
a favor do IPO Porto

Ribeira Collection Hotel

RIBEIRA
COLLECTION
HOTEL
BY PIAMONTE
HOTELS
até 31 de DEZEMBRO

(um euro) são para a Cruz Vermelha
Portuguesa.
A iniciativa tem por objetivo ajudar,
mas sobretudo sensibilizar para a
importância do papel que as associações humanitárias desempenham
na sociedade.
O protocolo entre o Ribeira Collection
Hotel e a Cruz Vermelha Portuguesa
foi estabelecido nesta primeira semana de dezembro, para marcar
o arranque das festividades da época.
Paredes meias com o Parque
Nacional da Peneda Gerês, o Ribeira
Collection Hotel é um refúgio de 4 estrelas, no meio da natureza, com 37
quartos que homenageiam a história
do legendário Hotel Ribeira e da vila
raiana de Arcos de Valdevez.
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Ribeira Collection Hotel by Piamonte
Hotels lança voucher solidário.
O Ribeira Collection Hotel vai doar
uma percentagem do valor angariado por cada voucher oferta vendido
neste Natal. A associação eleita para
receber o valor arrecadado é a Cruz
Vermelha Portuguesa.
Até dia 31 de dezembro é possível
adquirir um presente que também
é solidário, basta adquirir o voucher
oferta do Ribeira Collection Hotel.
O voucher contempla estadia em
quarto Signature, com vista rio, welcome-drink, acesso ao Spa, ginásio
e estacionamento, para 2 pessoas.
A oferta é válida por 1 ano, mediante
reserva prévia com a unidade hoteleira, e tem o valor de 95€, dos quais 1€

SANTANA
HOTEL & SPA****

durante o mês de DEZEMBRO

https://www.santanahotel.pt/
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O Santana Hotel & SPA**** convida-o para uma experiência única
de conforto e elegância, num ambiente informal, onde o histórico
e o contemporâneo se encontram
lado a lado. É o hotel indicado para
negócios ou para desfrutar de uns
dias tranquilos com a sua companhia ideal.

TRIALARMES

durante o mês de DEZEMBRO
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Está aí uma época mágica, de paz,
união e experiências!
Nestas festas viva ao máximo cada
experiência com quem mais gosta
e em total segurança!
Conheça, Explore e Viva o que o
Porto e Norte de melhor têm para
oferecer! Proteja-se a si e aos
seus com Sistemas de Purificação
do Ar Interior e Sistemas de
Controlo de Acessos com Medição
de Temperatura Corporal.
Contacte a Trialarmes sobre o(s)
sistema(s) de segurança mais adequado(s) à sua necessidade!

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 ‘21
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