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GUIMARÃES
Tour recreativo Guimarães Milenar

Visitas recreativas e guiadas por personagem
histórico do sec. XVI. Numa agradável e breve
viagem no tempo, o visitante é acompanhado
por D. Constança, Duquesa de Bragança ao seu
afamado palácio o Paço dos Duques. Todo um
enredo histórico e bem-humorado que explicará
muita da vivência e factos da Idade Média,
prosseguindo a visita pela respetiva colina dourada
e centro histórico medieval. Uma surpreendente
redescoberta da “cidade berço”.
Acolhimento linguístico
PORTUGUÊS / INGLÊS / ESPANHOL
Horário | MANHÃS: 10h30 | TARDES: 14h30 |
NOITE: (MEDIANTE MARCAÇÃO PRÉVIA)
Local | Paço dos duques de Bragança, Colina
Dourada e centro histórico | GUIMARÃES
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | TOURS & TALES
Tel. | Graça Mendes 917 301 874
Marcos Miranda 961 713 832
Email | geral@toursa333ndtales.pt |
marcos@toursandtales.pt
Site | http://toursandtales.pt/
https://www.instagram.com/toursandtales/

VIANA DO CASTELO
Aulas de Surf e Stand Up Paddle

A atividade consiste na realização
de aulas diárias no que Surf diz respeito e a
organização de passeios de Stand-Up Paddle.
- As Aulas de surf têm a duração de 2 horas
- Os passeios de SUP 1h30
Acolhimento Linguístico | (Port./Ingl./Fra.)
Horário | Das 10:00 – 18:00
Local | Praia do Cabedelo – Viana do Castelo
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | VIANA BEACH CENTER
(Jornada do Vento, Lda.)
Tel. | 936 6257 222
Email | info@vianabeachcenter.com
Site | www.vianabeachcenter.com
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BRAGA
Caminhadas com Fé

1) São Bento da Porta Aberta.
2) Caminho de Santiago pela Geira Romana.
3) Sé de Braga/Mosteiro de Tibães.
Possibilidade de agendar outras datas e horários.
Inclui transferes, seguro de acidentes pessoais e
responsabilidade civil, contextualização históricocultural e religiosa, acompanhamento permanente.
Acolhimento linguístico
Português, Inglês, Espanhol, Francês
Horário | 07:00 - 18:00 / 07:00 - 18:00 / 14:00 - 18:00
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Sentido Absoluto
Tel. | 919 241 991 / 910 859 573
Email | cristiana.duarte@sentidoabsoluto.pt /
geral@sentidoabsoluto.pt
Site | www.sentidoabsoluto.pt

CABECEIRAS DE BASTO
Caminhada:
Ad Saltum, A Floresta Mágica

Salto, de origem etimológica “Ad Saltum”, ou o
“caminho entre os bosques”. Vila rica, nobre e
plena de tradições e histórias que se contam por
entre o arvoredo que esconde as aldeias, ao dobrar
de cada esquina das casas senhoriais, em cada
sussurro dos parcos habitantes. Terra de santos
condestáveis, de guerreiros valorosos, de gentes
de boa índole e forte devoção. Nesta caminhada,
percorreremos uma parte do Trilho de D. Nuno,
e ficaremos a conhecer alguns recantos únicos
desta vila.
Acolhimento linguístico | português/inglês
Horário | 09h00
Local | Parque de Lazer Torrão Da Veiga
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Projeto Raízes
Tel. | 932 950 458
Email | raizes.basto@gmail.com
Site | www.projetoraizes.com
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BRAGA
Experiência Sensorial - SENTIR Braga

Descobrir monumentos icónicos, desde a razão
da sua construção, as histórias ao longo da
sua existência até ao valor que no presente
lhes é atribuído, especialmente pelos próprios
bracarenses, vão Tocar os sentidos de quem
visita a cidade de Braga. Cheirar os aromas do
tempo passado e presente, que aparecem para
surpreender o visitante, em diferentes espaços,
acompanhados dos sons típicos da cidade. Ouvir
contar os mitos, lendas e curiosidades, Ver alguns
lugares pouco conhecidos e mensagens subtis de
monumentos, dá uma riqueza a esta experiência,
que pede a Prova de doce e bebidas regionais.
A Experiência Sensorial – Sentir Braga, é um tour
pedonal, calmo e atento, pelo centro histórico da
cidade, parando para concretizar sensações em
lugares como a mais antiga Catedral de Portugal,
Jardim de Santa Bárbara e espaços centenários,
resultando num tour histórico de valor incalculável
que se completa com a descoberta do Bom Jesus
do Monte.
Acolhimento linguístico | Espanhol e Português
Horário | Das 10 h até as 17 h – Full-Day – 7 horas
Ponto de encontro: O início e termino da
Experiência Sensorial, é na Loja Interativa do
Turismo de Braga. Avenida da Liberdade 1
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | 7 WINGS – Turismo Sensorial
Tel. | +351 914 400 609
Email | mariajoao@7wingspt.com
Site | https://www.facebook.
com/7WingsTurismoSensorial/

VIANA DO CASTELO
1ª Prova de Apuramento Nacional
da classe Optimist

Modalidade da Vela, disputada pelos mais
pequenos, com idades até os quinze anos, no
campo de regatas de Viana do Castelo. Após os
resultados das duas provas de apuramento, sendo
a 2ª Prova de Apuramento Nacional disputada
em Almada e organizada pelo CNOCA – Clube
Náutico dos Oficiais e Cadetes da Armada, será
estabelecido o Ranking Nacional que apurará os
atletas para integrar a seleção nacional que nos
representará no Mundial e Europeu da Classe
Optimist.
Acolhimento linguístico | Português e Inglês
Horário | 09h00 às 17h00
Local | Edifício Centro de Vela, Zona Portuária,
em Viana do Castelo
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Clube de Vela de Viana do Castelo
Tel. | 258 813 826
Email | cvvc@clubevelaviana.com
Site | www.facebook.com/cvvc.vianacastelo/
www.clubevelaviana.com
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VIEIRA DO MINHO
Compasso Pascal

O Compasso Pascal é uma tradição cristã
portuguesa que consiste na visita do sacerdote,
em Domingo de Páscoa, à casa de todos os
paroquianos dando o crucifixo a beijar aos seus
moradores como anúncio da ressurreição de Jesus
Cristo. No caso, a visita será na Pousadela, dando
o crucifixo a beijar a todos os nossos hóspedes e
clientes que assim o desejarem.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 09:00 às 17:00 horas
Local | Pousadela Village
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Pousadela Village, lda
Tel. | 961 669 539 ou 253 646 267
Email | cristinarodrigues@pousadela.pt
ou reservas@pousadela.pt
Site | www.pousadela.pt
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PORTO
DOUROXPERIENCE

O DouroXperience foi criado com um objetivo claro:
compartilhar o tesouro oculto do Vale do Douro
com todos os que procuram uma experiência única
em Portugal. Ao longo do rio Douro, no norte de
Portugal, você experimentará a natureza autêntica
e selvagem, juntamente com as vinhas do vinho do
Porto.
Acolhimento linguístico | (port./ingl./esp./fra.)
Horário | das 09:00 às 20:30
Local | Douro Superior
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | BARTILOTTI FAMILIA LDA
Tel. | +351 917 261 485
Email | carlos.bartilotti@gmail.com
Site | www.douroxperience.com

TAROUCA
Visitas guiadas ao Horto Monástico

A INOVTERRA realiza visitas guiadas
ao Horto Monástico.
O Horto Monástico do Mosteiro de São João de
Tarouca é um projeto que pretende devolver a
paisagem do século XVIII à cerca deste mosteiro
cisterciense, recriando o espaço agrícola outrora
cultivado pelos monges. Neste contexto, a
seleção das espécies a cultivar é criteriosamente
observada e tem por base a investigação histórica.
Acolhimento linguístico
Inglês, Francês, Português
Horário | 10:00 - 12:00 / 15:00 - 17:00
Local | S. João de Tarouca 3610-080
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Inovterra- Associação
para o Desenvolvimento Local
Tel. | 934 739 792
Email | geral.inovterra@gmail.com
Site | www.inovterra.com
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PORTO
Vintage Food Tour

Venha viver uma saborosa aventura em família,
repleta de comida, história e ótimos vinhos, na
companhia de um guia local.
> Prove comidas e bebidas clássicas portuguesas
que os turistas raramente descobrem;
> Receba uma mini masterclasse em vinho do
Porto;
> Descubra as histórias e os segredos de alguns
dos locais mais famosos do Porto;
> Na compra de cada bilhete, estará a contribuir
para uma organização local que ajuda a alimentar
os pobres do Porto.
Acolhimento linguístico | Port./ Ingl./ Esp.
Horário | A tour da manhã tem início programado
para as 10h00; a tour da tarde tem início
programado para as 16h15. A Vintage Food Tour
tem a duração total de 3 horas e meia.
Local | A Tour começa perto da estação de metro
do Bolhão (a localização exata será fornecida
no momento da compra dos bilhetes)
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Taste Porto
Tel. | +351 805 883 613 / +351 920 503 302
Email | info@tasteporto.com
Site | www.tasteporto.com

PORTO
Yoga nas Ruínas do Douro com
Comidas Orgânicas e Detox

Pratique Yoga ao pé do Rio Douro com uma
paisagem de perder o fôlego! Estaremos rodeados
de sons e cores da natureza e o cheio do rio e
do mar logo a frente, praticando em ruínas que
contam muitas histórias da cidade. Delicie-se
com comidas vegetarianas e orgânicas que vêm
diretamente do quintal de pequenos produtores
que os vendem na feira. O turista convencional
certamente não tem acesso a tais ingredientes.
Agora é só imaginar-se nesta foto e reservar a tua
experiência, sem stress...
Acolhimento linguístico | Port./Ingl./Esp.
Horário | Das 09:00 às 11h00 (manhã)
Local | Ruínas do Douro à da Ponte D. Luis I, Porto
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Trash Stress
Tel. | +351 914 659 774
Email | info@trashstress.com
Site | www.trashstress.com
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LOUSADA
Saborosas memórias em Lousada

Descubra o Centro de Interpretação do Românico,
um espaço expositivo do património históricocultural. No final visite uma quinta familiar,
produtora de Vinho Verde.
Acolhimento linguístico | Port./Ingl.
Horário | das 14.30 às 18.00 horas
Local | Centro Interpretativo do Românico
/Quinta de Lourosa - Lousada
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Paulo Luís de Castro Teixeira
– Food & Wine Mentoring
Tel. | 930 464 625
Email | paulocastroteixeira@gmail.com
Site | https://www.airbnb.pt/experiences/426682

PORTO
Tour PortoFado

Passe uma noite diferente desfrutando de uma
visita pelos monumentos mais conhecidos do
Porto, e degustando a gastronomia portuguesa.
O espetáculo de fado, a alma de Portugal, dá
o toque final. Após fazermos a pé a visita para
conhecer alguns dos monumentos da cidade (é a
melhor maneira para conhecer o verdadeiro Porto),
iremos a um restaurante típico para degustar os
melhores pratos tradicionais enquanto somos
conquistados pelo coração de Portugal, um
inesquecível espetáculo de fado.
Acolhimento linguístico | Português e Inglês
Horário | 16h00 às 19h30 (terça a domingo)
Local | Sé do Porto, Terreiro da Sé, 4050-573 Porto
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Caravana Radical
Tel. | 939 721 136
Email | uncoverportotours@gmail.com
Site | www.uncoverportotours.com
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PORTO
Passeios no rio Douro

Propomos variados programas pensados
para proporcionar momentos únicos
independentemente da sua extensão ou duração.
Desde comemorações em família, despedida de
solteiros, reuniões de empresas, refeições gourmet
durante o passeio, beneficiar das praias fluviais
com acesso apenas de barco, passeios ecológicos,
subida de eclusas, ou simplesmente um pedido de
noivado a dois, estamos sempre disponíveis para
nos adaptarmos às suas pretensões.
Acolhimento linguístico |
(Português, Inglês, Espanhol, Francês)
Horário: 16h00
Local: Marina do Freixo
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Oporto Private Yacht
Tel. 919 832 071 / 919 746 486
Email: cc.coutinho@sapo.pt
Site: https://cccoutinho3.wixsite.com/meusite-1

VILA NOVA DE GAIA
Prova de Vintage & Queijo

Celebrar a Páscoa com três décadas de Churchill’s
Vintage Port - 1997, 2007 e 2017
- numa prova especial.
Acolhimento linguístico | port./ingl./esp./fra.
Horário | de segunda a sábado das 10h00 às 17h00
(requer marcação prévia)
Local | Centro de Visitas Churchills
- Rua da Fonte Nova n.º 5
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Churchill’s
Tel. | + 351 913 106 066
Email | visitors@churchills-port.com
Site | www.churchills-port.com
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PORTO
All Around Porto – Guided TukTuk Tour

A Portuk faz passeios únicos no Porto, e vai levá-lo
a descobrir uma cidade diferente e encantadora.
Veja o rio Douro a partir dos vários fantásticos
miradouros do Porto e de Gaia, conheça a cidade
de uma forma descontraída, dê um passeio pelos
vários locais nos nossos encantadores veículos,
e ouça as histórias que a cidade tem para contar
em cada canto, e que fazem do Porto e da sua
gente únicos. Desfrute do passeio com um copo
cheio de sabor e intensidade de um bom Vinho
do Porto. Tem todas as razões e mais algumas
para conhecer o Porto como mais ninguém, para
descobrir cada recanto e cada viela, e para se
maravilhar com o brilho e esplendor de uma cidade
que está cheia de carácter e paixão.
Acolhimento linguístico
Português; Inglês; Espanhol;
Horário | 09h00; 11h00; 13h30; 15h30; 17h30.
Local | Porto, Partidas em frente da estátua
de Vimara Peres, junto da Sé do Porto.
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Portuk
Tel. | 915 502 100
Email | reservas.portuk@outlook.pt
Site | www.portuk.pt

PORTO
Semana Santa e Páscoa

Somos uma empresa com sede no Porto
especializada e dedicada para realizar o sonho de
conhecer Portugal a sua história e a sua cultura.
Organizamos viagens, transferes e atividades de
animação turística em Portugal e em algumas
regiões de Espanha. Oferecemos visitas guiadas
em veículo privado com capacidade máxima
de 8 (oito) passageiros, por roteiros históricos,
culturais, gastronómicos e de Enoturismo.
Acolhimento linguístico | PT; EN e ES
Horário |08H30 – 19H30
Local |Distrito do Porto
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | LG Porto Tours
Tel. | 919856744
Email | info@lgportotours.com
Site | www.lgportotours.com
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PORTO
Designação dos Eventos:

1 - Free Walking Tour (Durante 2:30 horas
descubra todos os encantos que a cidade do Porto
tem para lhe mostrar, conhecendo alguns dos
pontos mais importantes da cidade).
2 - Ribeira Tour (Conheça a parte medieval da
cidade do Porto, enquanto se deslumbra com as
maravilhosas e prestigiadas vistas sobre o Rio
Douro).
3 - Guimarães (Descubra durante 4 horas, o local
onde nasceu Portugal e toda a história envolvente
da cidade).
4 - Wine Tour (Desfrute de uma visita a uma
das mais conhecidas caves do vinho do Porto
“Sandemans” com 2 degustações de vinho e depois
de um local típico com mais 3 degustações de
vinho e queijos regionais).

Descrição dos Eventos:

1 - Free Walking Tour - Todos os dias, a começar
na Estátua Bispo António Ferreira Gomes, no lado
oposto da Torre dos Clérigos.
2 - Ribeira Tour - Todos os dias, a começar na
Estátua Bispo António Ferreira Gomes, no lado
oposto da Torre dos Clérigos.
3 - Guimarães - Ocorre Terça, Quinta e Sábado, a
começar na Estátua Bispo António Ferreira Gomes,
no lado oposto da Torre dos Clérigos.
4 - Wine Tour - Ocorre de Terça-feira a Domingo,
a começar em frente à Cave da “Sandemans”.
Acolhimento linguístico | Inglês e Espanhol
Horários:
1 - Free Tour: Todos os dias às 10:00, 11:00, 14:00
e 15:00, Sexta-feira/Sábado também ocorre ao
12:00; A Partir de dia 06-04-2020 a Tour das 15:00
passa para às 16:00 horas.
2 - Ribeira Tour: Todos os dias às 14:30.
3 - Guimarães: Todas as Terças-feiras,
Quintas-feiras e Sextas-feiras às 09:30.
4 - Wine Tour: Todos os dias às 16:30.
Local | Estátua Bispo Ferreira António Ferreira
e Cave da “Sandemans”

AROUCA
Escalada na Serra da Freita

Um lugar mágico para quem gosta de escalar
rodeado de belas paisagens e no centro do Arouca
Geopark. Existem vários setores para todas as
preferências, com graus de dificuldade acessíveis.
É uma boa escolha para iniciantes, mas todos os
escaladores mais experientes podem desfrutar
de uma boa sessão na rocha da Freita.

Contactos do promotor dos Eventos:
Empresa | SANDEMANs New Europe Tours Porto
Tel. | Raquel +351 933 017 778 / Susana - +351 201 055
Email | Raquel - raquel@neweuropetours.eu
Susana - susana.perez@neweuropetours.eu
Site | www.neweuropetours.eu/porto-walking-tours/

Acolhimento linguístico | Português e Inglês
Horário | das 10:00 às 15:00 Horas
Local | Albergaria da Serra
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Mente Desportiva
Tel. | 936 991 650
Email | info@mentedesportiva.pt
Site | www.mentedesportiva.pt
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PORTO
LENDAS E HISTÓRIAS ANTIGAS DO PORTO
– roteiro pedonal para famílias
No fim de semana de comemoração dos Centros
Históricos e a um passo das férias da Páscoa,
vamos percorrer algumas ruas da cidade do Porto
ouvindo Lendas e Histórias antigas da cidade,
identificando monumentos emblemáticos.
Num trajeto cultural que deambula pelas ruas
mais bonitas da Baixa do Porto - dos Clérigos,
passando pela rua das Flores e rua Santa Catarina
- faremos pequenas paragens para adoçar a boca...
afinal é quase Páscoa! Venha apreciar o melhor da
cidade do Porto com os seus filhos!

INCLUI Percurso guiado e roteiro para as crianças Especialidades de chocolate
Duração aproximada: 2h30 | Idades recomendadas:
A partir dos 6 anos
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 10h; 15h
Local | Avenida dos Aliados - Porto
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | LINCE IBÉRICO VIAGENS (GNOMOS E
DUENDES UNIP LDA)
Tel. |933406344
Email | info@linceibericoviagens.com
Site | www.linceibericoviagens.com

PORTO
Campos de férias de Páscoa

Temos preparadas inúmeras atividades com
animação garantida! Tais como Surf, Skate,
Futebol, Volley, Cama-elástica, Jogos sem
fronteiras, Estafetas e muitas outras surpresas.
Acolhimento linguístico | Port/Ing/Esp/Fra.
Horário | 09h00 – 18h00
Local | Avenida general Norton de Matos,
equipamento A, 4450-295 Matosinhos
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Water Roots Unipessoal Lda
– Onda Pura Surf Center
Tel. | 967 347 697
Email | info@ondapura.com
Site | www.ondapura.com
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PORTO
CAÇA AOS OVOS DA PÁSCOA
foto-peddy-paper para famílias

Este divertido desafio de orientação em formato de
foto-peddy-paper une pais e filhos em busca de um
tesouro perdido, enquanto recolhem os preciosos
ovos. Uma alegre atividade para famílias num dos
mais bonitos parques da cidade do Porto, com um
final muito docinho!
INCLUI: Foto-peddy-paper e noções
de orientação no Parque de S. Roque
Docinhos da Páscoa
Duração aproximada: 2h30 | Idades recomendadas:
Entre os 5 e os 12 anos
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 15:00 / 10:00 e 15:00
Local |Parque de São Roque - Porto
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | LINCE IBÉRICO VIAGENS
(GNOMOS E DUENDES UNIP LDA)
Tel. | 933 406 344
Email | info@linceibericoviagens.com
Site | www.linceibericoviagens.com

PORTO
Hike & Picnic in Porto Mountains
– Especial Páscoa

Durante este período da Páscoa, reserve um
momento para desfrutar da natureza. Deixe a
cidade para trás e irá descobrir as Serras do
Porto, percorrer trilhos, visitar minhas romanas,
caminhar junto ao rio, admirar cabras e visitar
uma aldeia escondida. Aqui descansamos e
desfrutamos de um saboroso piquenique com
produtos desta região.
Acolhimento linguístico
Português, Inglês, Francês
Horário | Manhã: 08h30 / Tarde: 14h00
Local | Montanhas do Porto
– Com início em Estação de São Bento
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Gottalocal
Tel. | +351 910 482 574
Email | info@gottalocal.com
Site | www.gottalocal.com
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MACEDO DE CAVALEIROS
“Cruzeiro Típico”

Cruzeiro realizado numa embarcação movida
a energia solar 0% poluente e 100% silenciosa.
Serão percorridos os principais braços da Albufeira
do Azibo para observação do património da
biodiversidade, histórico-cultural e geológico.
Ao longo do passeio será servido um lanche
que inclui bebidas e produtos regionais,
nomeadamente o folar transmontano.
Preço: Adulto: 15 € / Criança (4-12anos) -8 € /
Criança (0-3 anos) - gratuito
Acolhimento linguístico | Port.,Ing., Esp., Fra.
Horário | 15:00 / 16:30
Local | Albufeira do Azibo, Santa Combinha
- Podence, Macedo de Cavaleiros
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Silvestramanhecer-Atividades Turísticas,
Recreativas e Desportivas Lda.
Tel. | 917 738 892
Email | sunazibocruzeiros@gmail.com

MACEDO DE CAVALEIROS
Comemoração do Dia Internacional
dos Monumentos e Sítios

O Geopark Terras de Cavaleiros, mais uma vez
promove atividades para a comemoração do Dia
Internacional dos Monumentos e Sítios.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | a definir
Local | Macedo de Cavaleiros
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Associação Geoparque Terras de Cavaleiros
Tel. | 278 099 166
Email | turismo@geoparkterrasdecavaleiros.com
Site | http://geoparkterrasdecavaleiros.net/
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VIEIRA DO MINHO
POUSADELA VILLAGE, LDA

Compasso Pascal

O Compasso Pascal é uma tradição cristã
portuguesa que consiste na visita do sacerdote,
em Domingo de Páscoa, à casa de todos os
paroquianos dando o crucifixo a beijar aos seus
moradores como anúncio da ressurreição de Jesus
Cristo. No caso, a visita será na Pousadela, dando
o crucifixo a beijar a todos os nossos hóspedes e
clientes que assim o desejarem.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 09:00 às 17:00 horas
Local | Pousadela Village
Contactos do promotor do evento
Tel. | 961 669 539 ou 253 646 267
Email | cristinarodrigues@pousadela.pt ou reservas@
pousadela.pt
Site |www.pousadela.pt

__
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VILA NOVA DE GAIA
FRIENDS KITCHEN – HOLIDAY INN PORTO GAIA

Brunch entre Padrinhos e Afilhados

No fim de semana de Domingo de Ramos, o Friends
Kitchen recebe padrinhos e afilhados para um
brunch que lhes é dedicado
Inclui iogurte com fruta e granola; Uma tosta
fria de abacate ou tosta quente de ovos mexidos;
Uma limonada, chá frio do dia ou sumo de laranja
natural; Café americano, chá ou cappuccino;
Uma edição especial de panqueca de chocolate
e alfarroba coberta de ovos-moles e amêndoa
laminada.
O “Brunch entre Padrinhos e Afilhados” está
disponível, entre as 10h30 e as 17h00, por 18€
por pessoa. As crianças entre os 3 e os 12 anos
de idade usufruem de um desconto de 50%.
Horário | 10h30 – 17h00
Local | Friends Kitchen
no hotel Holiday Inn Porto Gaia
Contactos do promotor do evento
Tel. | 223 747 500
Email | friendskitchen@hiportogaia.com
Site | www.hiportogaia.com

VILA NOVA DE GAIA
FRIENDS KITCHEN – HOLIDAY INN PORTO GAIA

Buffet de Páscoa

O almoço de Páscoa no Friends Kitchen, disponível
por 32€ por pessoa (sem bebidas incluídas), conta
com um buffet de frios que inclui saladas variadas,
tábua de enchidos e queijos, salgados diversos,
pastéis de Chaves, bola de carne entre outros.
Para pratos principais teremos um lascado de
bacalhau com grelos e batata a murro e uma vitela
arouquesa de comer à colher.
No final não há como não se perder no buffet
de sobremesas com o Pão-de-ló de Ovar, bolo
de chocolate recheado com mousse de lima e
frutos vermelhos, pudim francês, tarte de limão
merengada, cheesecake de maracujá, semifrio de
manga, mousse de chocolate, entre muitas outras
perdições.
Horário |12h00 – 16h00
Local | Friends Kitchen
no hotel Holiday Inn Porto Gaia
Contactos do promotor do evento
Tel. | 223 747 500
Email | friendskitchen@hiportogaia.com
Site | www.hiportogaia.com
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AMARANTE
HOTEL MONVERDE

ALMOÇO BUFFET DE PÁSCOA

Seja numa escapadinha de alguns dias ou num
Almoço Especial onde a tradição se encontra
à mesa, a Páscoa encaixa com uma visita ao
Monverde! O lado mais aventureiro dos pequenos
exploradores vai-se revelar na Caça aos Ovos.
Whether it‘s a short break for a few days or a
Special Lunch where tradition is at the table,
Easter is perfect for a visit to the Monverde! The
most adventurous side of small explorers will
reveal itself in the Egg Hunt.
Preço por pessoa: 42,50€
Condições especiais: Crianças: Dos 0 aos 3 anos
– grátis dos 4 aos 11 anos – Desconto de 50%
Grupos com mais de 10 adultos – Desconto de 10%
não acumuláveis.
Acolhimento linguístico | Português / Inglês
/ Espanhol / Francês
Horário | 12:00h às 15:00h
Local | Restaurante Monverde
Contactos do promotor do evento
Tel. | 255 143 100
Email | geral@monverde.pt
Site | www.monverde.pt

PORTO
DOURO HOTEL PORTO ANTIGO

JANTAR VÍNICO COM GASTRONOMIA
TRADICIONAL NO DOURO

O Programa de jantar com degustação de vinhos
inicia-se ao final da tarde, na esplanada com uma
varanda exclusiva sobre o Rio Douro, oferta de
degustação de vinhos rosé, branco maduro, tinto
maduro. O Jantar, decorre com música ambiente
ao vivo, com pratos de gastronomia tradicional, no
Restaurante Serpa Pinto, com vista panorâmica
sobre o espelho de águas proporcionada pelos Rios
Douro e Bestança, em Cinfães.
Acolhimento linguístico| Port./Ingl./Esp./Fra
Horário | 18h / 23h
Local | Esplanada e Restaurante Panorâmico sobre
os Rios Douro e Bestança
Contactos do promotor do evento
Tel. | 255 560 150/913 021 734
Email | geral@dourohotelportoantigo.com
Site | https://www.dourohotelportoantigo.com
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ESPINHO
HOTEL MONTE LIRIO ****

PÁSCOA

Temos um programa especial de Páscoa, com
alojamento e Buffet de Pascoa com atividades
infantis no sábado dia 11 de abril.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
We have a special Easter program, with
accommodation and Easter Buffet with children’s
activities on Saturday, April 11th.
Tenemos un programa especial de Pascua, con
alojamiento y Buffet de Pascua con actividades
para niños el sábado 11 de abril.
Nous avons un programme spécial de Pâques, avec
hébergement et buffet de Pâques avec activités
pour enfants le sam edi 11 avril.
Horário |24h00
Local |ESPINHO
Contactos do promotor do evento
Tel. | 227 327 300
Email | reservas@monteliriohotel.pt
Site | www.monteliriohotel.pt

___
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VILA REAL
VIDAGO PALACE HOTEL

PÁSCOA NO PALÁCIO

Celebre connosco esta data festiva na companhia
da família e amigos, desfrute e deixe-se imbuir
pelo espírito confraternizador e de ressurreição
que paira no ar...
Para reservas: Tel.: +351 276 990 920 / email:
reservations@vidagopalace.com.
Acolhimento linguístico | port./ingl./esp./fra.
Horário | Diário
Local | Vidago Palace Hotel
Contactos do promotor do evento
Tel. | 932 640 085
Email | lucia.galo@vidagopalace.com
Site | www.vidagopalace.com
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CHAVES
HOTEL CASINO CHAVES

JANTAR-CONCERTO

O Hotel Casino Chaves apresenta a banda Os
Quatro e Meia com um Jantar-Concerto imperdível.
Atualmente com seis elementos, Os Quatro e Meia
procuram, de uma forma descontraída e bemdisposta, conferir novos olhares e sonoridades
na composição de canções feitas na língua de
Camões.
Jantar Concerto: €45/pessoa
Acolhimento linguístico | Para consulta do
programa noutras línguas por favor visitar o site:
www.solverde.pt
Horário | 20h00
Local | Sala Península (Casino)
Contactos do promotor do evento
Tel. | 276 309 600
Email | hotelcasinochaves@solverde.pt
Site | www.solverde.pt

MACEDO DE CAVALEIROS
ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE
TERRAS DE CAVALEIROS

CABRITO À MESA

Pode visitar um dos restaurantes aderentes e
comprovar a autenticidade gastronómica deste
território.
O cabrito é uma grande referência da riquíssima
cozinha transmontana sendo uma das receitas
tradicionais de Páscoa.
Acolhimento linguístico| Português
Local |Restaurantes aderentes
Contactos do promotor do evento
Tel. | 278 099 166
Email | turismo@geoparkterrasdecavaleiros.com
Site | http://geoparkterrasdecavaleiros.net/
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VIANA DO CASTELO
FIM-DE-SEMANA GASTRONÓMICO
DE VIANA DO CASTELO
Aproveite este fim-de-semana para saborear em
Viana do Castelo, o “Bacalhau à Viana”, prato em
destaque, cujos sabores identificam a cidade e as
suas gentes, servido em todos os restaurantes do
concelho aderentes a esta iniciativa. De entrada
sugerem-se as “Pataniscas de Bacalhau” e
para a sobremesa, a “Torta de Viana”, um ótimo
complemento para a sua refeição, assim como
o Vinho Verde da região. Mais informações em:
http://www.cm-viana-castelo.pt/
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) |
Horário | Atividades a desenvolver durante o dia.
Mais informações em: www.cm-viana-castelo.pt/
Local | Concelho de Viana do Castelo
Contactos do promotor do evento
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Tel. | 258 809 300
Email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt

VIANA DO CASTELO
FEIRÃO DA PATANISCA
Neste feirão poderão ser saboreadas, como
aperitivo, as tradicionais especialidades vianenses,
à base do “fiel amigo”: pataniscas, bolinhos de
bacalhau, bacalhau frito, sonhos e, também, os
tradicionais enchidos de tempero caseiro e os
docinhos à moda de Viana, estando a animação
garantida pelos Animação pelos Grupos
Folclóricos: Grupo de Danças e Cantares de Perre,
Grupo Folclórico de Danças e Cantares de Carreço.
Org.: Câmara Municipal de Viana do Castelo.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) |
Horário | 10h00 às 17h00
Local | Praça da República (Viana do Castelo)
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Viana do Castelo
Tel. | 258 809 300
Email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt
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VIANA DO CASTELO
CONCERTO DE PÁSCOA
Requiem for the living de Dan Forrest (n. 1978)
|Arte Sinfónica | Orquestra ARTEAM
Coro VianaVocale
Javier Viceiro, maestro
Este concerto pretende assinalar os importantes
momentos do calendário litúrgico e divulgar o
reportório Sacro da Paixão. Enquadram-se também
numa perspetiva de promoção do património e do
turismo religioso. A organização é da Fundação
Átrio da Música | ARTEAM - Escola Profissional
Artística do Alto Minho e Academia de Música
de Viana do Castelo - Conservatório Regional do
Alto Minho, com o apoio da Câmara Municipal de
Viana do Castelo, Paróquia de Nossa Senhora de
Monserrate e Diocese de Viana do Castelo.
Organização da Escola Profissional Artística do
Alto Minho | ARTEAM, Academia de Música de
Viana do Castelo – conservatório regional do alto
Minho, com apoio da Diocese de Viana do Castelo,
Paróquia de Nossa Senhora de Monserrate e
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) |
Horário | 15:30 horas
Local | Igreja de S. Domingos (Viana do Castelo)
Contactos do promotor do evento
Nome | Escola Profissional Artística do Alto Minho |
ARTEAM e Academia de Música de Viana do Castelo conservatório regional alto Minho
Tel. | 258 806 120/30
Email | fam.org.pt | fam.pt e secretaria@amv.pt
Site | www.famarteam.pt e www.amv.pt

VIANA DO CASTELO
DOCES DO MINHO
JORNADAS GASTRONÓMICAS
O evento DOCES DO MINHO é o primeiro
evento das Jornadas Gastronómicas do Minho,
promovidas pela CIM Alto Minho, CIM Cávado
e CIM Ave, e incide sobre a doçaria dos 24
municípios convidados, conjugando a tradição, o
glamour, a variedade e a qualidade dos doces do
Minho.
Acolhimento linguístico
português, inglês e castelhano
Horário | 3 abril: 18h00 – 24h00
		
4 abril: 11h00 – 24h00
		
5 abril: 11h00 – 17h00
Local | Centro Cultural de Viana do Castelo
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Viana do Castelo
Tel. | 258 809 300
Email | marketing@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt
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VIANA DO CASTELO
PÁSCOA DOCE
Quem visitar Viana do Castelo, pode contar com
um conjunto de atividades que visam celebrar a
época pascal. Para além do programa religioso, a
Câmara Municipal de Viana do Castelo promove
o Programa “Páscoa Doce” que inclui diversas
iniciativas, como exposições, workshops, mostras
e feiras, espetáculos culturais, conferências,
eventos desportivos, eventos gastronómicos, a
que se juntam as antigas tradições como as visitas
às capelas na quinta-feira à noite (dia 9/04), uma
tradição única que traz milhares para um roteiro
pelas capelas e igrejas de Viana do Castelo.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | Durante todo o dia.
Consultar programa específico.
Local | Cidade de Viana do Castelo
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Viana do Castelo
Tel. | 258 809 300
Email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt

VIANA DO CASTELO
VISITA NOTURNA ÀS IGREJAS E
CAPELAS – QUINTA-FEIRA SANTA
Vinte e cinco igrejas e capelas da cidade de Viana
do Castelo abrem portas na quinta-feira à noite
para as seculares visitas da Páscoa, um “roteiro”
que movimenta milhares de pessoas. Entre estes
templos, engalanados de flores e de portas
abertas até à meia-noite, estão as capelas do
Senhor do Calvário e das Malheiras, mas também a
Capela da Casa da Carreira, construída no início do
século XVIII, propriedade da Câmara e que apenas
nesta altura do ano pode ser visitada. A capela
do antigo navio-hospital Gil Eannes, na última
década é uma das mais visitadas. Inaugurada em
2012, a Igreja da Sagrada Família é o mais recente
templo a integrar este “roteiro” de visitas, que
volta a contar com as portas abertas da capelaoratório existente no Museu de Artes Decorativas
(municipal), datada do século XVIII. Entre as que
abrem portas nesta noite contam-se ainda a Sé de
Viana do Castelo e a Capela das Almas, que foi a
primeira Matriz de Viana do Castelo e que coloca a
presença cristã na localidade no século IX.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) |
Horário | 20h30 às 24h00
Local | Cidade de Viana do Castelo
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Viana do Castelo
Tel. | 258 809 300
Email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt
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VIANA DO CASTELO
PÁSCOA - MESA DOS 3 ABADES
Mesa dos 3 Abades - Encontro no Largo das Neves
das três cruzes das Paróquias de Barroselas,
Mujães e Vila de Punhe - celebram a união destas
três freguesias do concelho de Viana do Castelo
brindando com a população na mítica Mesa
dos Três Abades, enquanto a bandeira, símbolo
inequívoco da Festa da Nossa Senhora das Neves,
é hasteada ao som da contradança, oficializando
assim, o início das Festas.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | 13h00
Local | Largo das Neves (41652938 / -8.720487)
Contactos do promotor do evento
Nome | Comissão de Festas das Neves
Tel. | 963 464 936 (Presidente: Carlos Alberto Silva)
Email | comissaodefestasdasneves2020@hotmail.com

MACEDO DE CAVALEIROS
ASSOCIAÇÃO GEOPARQUE
TERRAS DE CAVALEIROS
CABRITO À MESA
Pode visitar um dos restaurantes aderentes e
comprovar a autenticidade gastronómica deste
território.
O cabrito é uma grande referência da riquíssima
cozinha transmontana sendo uma das receitas
tradicionais de Páscoa.
Acolhimento linguístico| Português
Local |Restaurantes aderentes
Contactos do promotor do evento
Tel. | 278 099 166
Email | turismo@geoparkterrasdecavaleiros.com
Site | http://geoparkterrasdecavaleiros.net/
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ARCOS DE VALDEVEZ
SEMANA SANTA DE ARCOS DE
VALDEVEZ
Em 2020 Arcos de Valdevez comemorará, mais
uma vez, com toda a emoção e devoção, a sua
Semana Santa.
Incluirá no dia 9 de Abril, a partir das 21h30, a
Procissão Ecce Homo, organizada desde tempos
antigos pela Irmandade da Misericórdia, evocando
o julgamento de Jesus, ao mesmo tempo que
celebra a misericórdia por Ele ensinada; dia 10
será celebrada a Via-Sacra, o mais apreciado
exercício de piedade em louvor da Paixão de Jesus
Cristo, acompanhando espiritualmente o trajeto de
Jesus desde a agonia no Jardim das Oliveiras.
As comemorações religiosas terão início no dia 5
de Abril com a Bênção dos Ramos e Eucaristia. No
âmbito cultural, o Concerto da Paixão, pela Banda
da Sociedade Musical de Arcos de Valdevez, na
Igreja da misericórdia, terá lugar no dia 4 de abril,
o Concerto de Páscoa, terá lugar no dia 11 de Abril,
no Centro Interpretativo do Barroco, e a exibição
do filme religioso no dia 12 de Abril no Auditório da
Casa das Artes.
Local |Arcos de Valdevez - Vila
GPS | 41º 50’ 47’’ N| 8º 25’ 5’’ W
Contactos do promotor do evento
Tel. 258 522 311
Email|parocoarcosdevaldevez@diocesedeviana.pt

ARCOS DE VALDEVEZ
MOTOCROSS / QUADCROSS
Esta é uma mítica prova, uma das grandes
da modalidade no norte do país, atrai sempre
milhares de pessoas a Arcos de Valdevez,
nomeadamente à pista do Souto / Tabaçô.
A prova tem uma participação de
aproximadamente 100 pilotos, distribuídos pelas
modalidades de motocross e quadcross, sendo que
a fama da prova, organizada pelo Moto Clube dos
Arcos de Valdevez, Câmara dos Arcos de Valdevez
e a União de Freguesias de Souto e Tabaçô, passa
além-fronteiras, com pilotos da Galiza
a marcarem presença na prova.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | 10h00 / 18h00
Local | Pista de Motocross de Souto
– Arcos de Valdevez
Contactos do promotor do evento
Moto Clube de Arcos de Valdevez
Tel. | 962 640 039
Email | motoclubeavv@gmail.com
Site | www.mcavv.pt
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ARCOS DE VALDEVEZ
12 MESES 12 EXPERIÊNCIAS
- PÉS NA FLORESTA E MÃOS NA MASSA
Pequena caminhada e confeção
de biscoitos de milho.
Acolhimento linguístico | português
Horário | 9h00 – 13h00
Local | Porta do Mezio
Contactos do promotor do evento
ARDAL – Associação Regional de Desenvolvimento do
Alto Lima
Tel. | 258 510 100
Email | portadomezio@ardal.pt
Site | www.portadomezio.pt

ARCOS DE VALDEVEZ
FEIRA DOS DOCES DA PÁSCOA
A “Feira dos Doces da Páscoa”, é um momento
único para conhecer e degustar os mais doces
produtos ligados à época, envolvendo a melhor
doçaria tradicional nas mãos das doceiras
arcuenses.
Horário | 8h00-20h00
Local | Rua Dr. António José Pimenta
4970-455 Arcos de Valdevez
GPS. 41°50’47.9”N | 8°25’13.9”N
Contactos do promotor do evento
Município de Arcos de Valdevez
Praça Municipal
4974-003 Arcos de Valdevez
Tel. 258 520 500
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ARCOS DE VALDEVEZ
SAI DA CASCA E VEM AO PAÇO
A zona envolvente a este fantástico Monumento vai
estar decorada a rigor para receber todos aqueles
que queiram “sair da casca” e divertir-se no Paço.
Desde pinturas faciais, esculturas de balões, caças
ao ovo escondido, não vai faltar animação
e brincadeira para todos.
Acolhimento linguístico | Português, inglês,
espanhol e francês.
Horário | 10h30 – 12h30 | 14H30 - 17H00
Local | Paço de Giela, Arcos de Valdevez
Contactos do promotor do evento
Paço de Giela
Tel. | 258 520 529
Email | pacodegiela@cmav.pt
Site | http://pacodegiela.cmav.pt/

ARCOS DE VALDEVEZ
PROGRAMA ESPECIAL DE PÁSCOA
Aproveite os feriados de Páscoa e faça umas
mini-férias fora de época. Desde a gastronomia ao
desporto e natureza muitos são os motivos para
nos visitar.
Acolhimento linguístico | português
Horário | 9h00 – 18h00
Local | Porta do Mezio
Contactos do promotor do evento
ARDAL – Associação Regional
de Desenvolvimento do Alto Lima
Tel. | 258 510 100
Email | portadomezio@ardal.pt
Site | www.portadomezio.pt
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ARCOS DE VALDEVEZ
VI AUTO SALÃO DO VEZ
A VI edição do Auto Salão do Vez irá mostrar
algumas raridades e excentricidades do mundo
automóvel, desde clássicos com mais de 50 anos
a automóveis de competição ou altas gamas.
O Centro de Exposições de Arcos de Valdevez vai
acolher na edição deste ano diversos veículos
de alta gama de marcas referenciais e de luxo
como Ferrari, Lamborghini ou Aston Martin,
interpretados de forma única.
Nesta edição irão integrar ainda preciosidades
únicas de proprietários arcuenses, como por
exemplo um Ford Rs Lemans preto, único
exemplar mundial.
A área dedicada aos clássicos de sonho com mais
de 50 anos, bem como uma extensa área expositiva
de veículos transformados e de automóveis de
competição é outra das atrações da exposição, que
se assume como um dos mais importantes eventos
do género a nível nacional.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | 14h00 / 23h59
Local | Centro de Exposições de Arcos de Valdevez
Contactos do promotor do evento
Associação Cultural e Recreativa Amadora Prozelense
Tel. | 937 733 222
Email | autosalaodovez@gmail.com

ARCOS DE VALDEVEZ
DESCOBRE(TE) NO PATRIMÓNIO
Para assinalar o Dia Internacional do Monumentos
e Sítios, o Paço de Giela oferece visitas guiadas
ao património arcuense. Nesta atividade, os
participantes terão a oportunidade de conhecer
cantos e recantos da memória material e imaterial
do concelho de Arcos de Valdevez.
Acolhimento linguístico | Português, inglês,
espanhol e francês.
Horário |10H30 - 15H00
Local | Paço de Giela, Arcos de Valdevez
Contactos do promotor do evento
Paço de Giela
Tel. | 258 520 529
Email | pacodegiela@cmav.pt
Site | http://pacodegiela.cmav.pt/
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ARCOS DE VALDEVEZ
18º CAMPEONATO MUNDIAL PESCA
À TRUTA COM ISCO ARTIFICIAL
O Rio Vez está localizado em Arcos de Valdevez
e é parte do Parque Natural da Peneda Gerês,
considerado pela UNESCO como Reserva Mundial
da biosfera.
Nasce na Serra do Soajo a cerca de 1300 metros
de altitude. Depois de cruzar e delimitar várias
freguesias ao longo do seu longo curso, desagua
no Rio Lima no lugar de Milhundos.
De águas límpidas e cristalinas, tem uma rica
fauna, mas a espécie que mais abunda e é mais
conhecida é a truta, que atrai muitos pescadores e,
é por isso, um local privilegiado para a organização
de Campeonatos Nacionais e Internacionais.
Nestas fantásticas margens irá realizar-se, no mês
de Abril de 2020, o Campeonato Mundial de Pesca
à Truta com Isco Artificial. No percurso entre a
freguesia de Sistelo e a Vila de Arcos de Valdevez,
decorrerá esta competição, que traz até nós os
melhores pescadores mundiais desta categoria.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário |07h00 / 19h00
Local | Rio Vez - Arcos de Valdevez
Contactos do promotor do evento
Federação Portuguesa de Pesca Desportiva
Tel. | 936 525 852
Email | presidente@fppd.pt
Site | www.fppd.pt

PONTE DE LIMA
FIM-DE-SEMANA GASTRONÓMICO
DA LAMPREIA
O ciclo de fins-de-semana gastronómicos do
projeto “Em Época Baixa, Ponte de Lima em Alta”,
é encerrado pela Lampreia nestes dias.
Quando delineou este projeto, o Município de
Ponte de Lima fê-lo por sentir que existia um
espaço por ocupar, e uma subjacente necessidade
de se caminhar para a valorização dos recursos
enogastronómicos da Vila, enquanto produtos
diferenciadores da região.
Este é pretexto para que, em pleno mês de
Lampreia, a restauração limiana apresente iguarias
tais como o Arroz de Lampreia e a Lampreia à
Bordalesa. Confecionada na sua forma tradicional,
esta iguaria consta do cardápio de grande parte
dos restaurantes do Concelho, e reaviva gostos e
aromas tipicamente portugueses.
Acolhimento linguístico (port/esp)
Horário | 10h às 23h
Local | Centro Histórico de Ponte de Lima
Contactos do promotor do evento
Município de Ponte de Lima
Tel. | 258 900 400
Email | terra@cm-pontedelima.pt
Site | www.visitepontedelima.pt
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PONTE DE LIMA
FIM-DE-SEMANA GASTRONÓMICO
DO BACALHAU DE CEBOLADA
De ponto em ponto, pela Vila mais antiga
de Portugal, o Fim de Semana Gastronómico
do Bacalhau de Cebolada convida a degustar
este prato típico de Ponte de Lima.
O evento que reedita a tradição, reforça a cultura
gastronómica da região, por intermédio desta
iguaria outrora muito comum nas feiras quinzenais,
que continua, hoje em dia, a alimentar os que
aqui vêm feirar.
A ação divide-se não só pelos restaurantes
aderentes, mas também pelo Centro Histórico
da Vila mais antiga de Portugal, que conta
com programa recreativo “ao ar livre”.
Acolhimento linguístico (port/esp/)
Horário | 10h – 23h
Local | Centro Histórico de Ponte de Lima
Contactos do promotor do evento
Município de Ponte de Lima
Tel. | 258 900 400
Email | terra@cm-pontedelima.pt
Site | www.visitepontedelima.pt

VILA NOVA DE CERVEIRA
ATELIER DOS JUDINHAS
Com o objetivo de envolver os mais pequenos nas
atividades culturais da Semana Santa, as tardes
de terça, quarta e quinta-feira são reservadas
para os ateliers de construção de ‘judinhas’, a
emblemática figura do espetáculo comunitário
‘Queima de Judas’. Com recurso a materiais
reciclados, vários grupos de crianças e jovens de
Vila Nova de Cerveira são desafiadas a dar asas
à imaginação e à criatividade, recriando centenas
de pequenos bonecos que, no Sábado de Aleluia,
são distribuídos à população para que se cumpra
o ritual de brandir os “judinhas” ao mesmo tempo
que Judas é queimado.
Acolhimento linguístico| português, inglês,
espanhol e francês
Horário | 14h00 - 17h00
Local | Cineteatro de Cerveira
Contactos do promotor do evento
Comédias do Minho
Tel. | 251 780 125
E-mail | geral@comediasdominho.com
Site | www.comediasdominho.com
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VILA NOVA DE CERVEIRA
PROCISSÃO DO SENHOR ECCE-HOMO
Na noite de Quinta-feira Santa, Vila Nova de
Cerveira acolhe um dos pontos altos da celebração
da Semana Santa: a Procissão dos Passos de
Cristo que percorre as ruas do centro histórico,
visitando os sete nichos que ostentam as imagens
do sofrimento de Cristo, “Via Sacra”, ao som do
cântico d’ “A Verónica”, ladainha entoada em
latim e que representa um tempo de reflexão. A
Procissão do Senhor Ecce-Homo culmina com um
sermão alusivo ao digníssimo ato do encontro de
Jesus com a sua Mãe. Trata-se de uma devoção
secular no concelho, podendo ler-se no Acórdão de
10 de fevereiro de 1636, que a imagem do Senhor
Ecce-Homo já ia na procissão de Quinta-Feira
Santa.
Acolhimento linguístico | português, inglês,
espanhol e francês
Horário | 21h00
Local | Centro Histórico de Cerveira
Contactos do promotor do evento
Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Cerveira
Tel. | 251 795 370
Email | scm.vn.cerveira@sapo.pt

VILA NOVA DE CERVEIRA
ESPETÁCULO DE TEATRO COMUNITÁRIO:
QUEIMA DE JUDAS
A Queima de Judas é uma das tradições mais
profundas de sátira e crítica popular e de
pendor judaico cristão que acontece no Sábado
de Aleluia, onde se condena Judas, o traidor e
se festeja a ressurreição de Jesus Cristo. Por
ser um espetáculo de teatro comunitário, o
envolvimento das comunidades não é pensado
de forma instrumental ou simbólica, é antes
o ponto de partida para o desenvolvimento de
uma ação artística e performativa exigente do
ponto de vista estético, e aberta e inclusiva do
ponto de vista social. O trabalho traduz-se numa
performance com cruzamentos multidisciplinares,
nomeadamente teatro, música, cenografia e
figurinos pensados em comunidade.
Acolhimento linguístico | português, inglês,
espanhol e francês
Horário | 23h30
Local | Terreiro
Contactos do promotor do evento
Comédias do Minho
Tel. | 251 780 125
Email | geral@comediasdominho.com
Site | www.comediasdominho.com
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AMARES
TRAVESSIA DO RIO HOMEM
PELO COMPASSO
(NA FREGUESIA DE FISCAL)
Numa tradição única, este é um dos momentos
altos da freguesia de Fiscal, em Amares. Um
orgulho local, que atrai milhares de pessoas às
margens do rio Homem. O entusiasmo instala-se
bem cedo. Para que as pessoas possam beijar
a cruz em suas casas, o Compasso tem que
atravessar o rio de barco. Nos barcos seguem
os mordomos com a cruz, o pároco, a banda de
música e também um barco com os fogueteiros.
Horário | 10h00 – 12h00
Local | Rua S. Bento das Pedras - Rio Homem
(Junto ao rio)
Contactos do promotor do evento
Junta de Freguesia de Fiscal
Tel. | 966 179 209
Email | jf-fiscal@iol.pt

MONDIM DE BASTO
DOMINGO DE RAMOS
A celebração da missa do Domingo de Ramos
decorre na Igreja Matriz onde estão presentes
todas as representações dos movimentos
apostólicos, muitos jovens e uma enorme franja de
devotos que erguem nas mãos os ramos de oliveira
acabados de benzer.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 12h00
Local | Igreja Matriz
Contactos do promotor do evento
Paróquia de Mondim de Basto
Tel. | 934 889 670
Email | columbapaxis@gmail.com
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MONDIM DE BASTO
EUCARISTIA DA ÚLTIMA CEIA
DO SENHOR COM LAVA PÉS
ADORAÇÃO AO SANTÍISSIMO
Pela tardinha o povo reúne-se para recordar a
ceia da despedida, a Instituição da Eucaristia,
o Sacerdócio e a grande lição de humildade
deixada por Cristo no gesto do Lava-Pés dos seus
apóstolos e guarda da Sagrada Reserva. Mondim
conserva a tradição antiga de adoração do Senhor
exposto ao longo do silêncio da noite.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 19h00
Local | Igreja Matriz
Contactos do promotor do evento
Paróquia de Mondim de Basto
Tel. | 934 889 670
Email | columbapaxis@gmail.com

MONDIM DE BASTO
VIGÍLIA PASCAL
A Vigília da Luz é um dos principais momentos do
calendário litúrgico. Missa solene cantada pelo
Grupo Coral de São Cristóvão, Bênção do Fogo,
Bênção da Água e, normalmente, uma série de
batizados a reforçar a alegria da celebração. Os
sinos da torre de Mondim repicam no Aleluia
Pascal a proclamar a boa nova aos quatro ventos.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 22h00
Local | Igreja Matriz
Contactos do promotor do evento
Paróquia de Mondim de Basto
Tel. | 934 889 670
Email | columbapaxis@gmail.com
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MONDIM DE BASTO
VISITA PASCAL | PROCISSÃO
DAS CRUZES | EUCARISTIA
DA RESSURREIÇÃO DO SENHOR

Cumprindo os ritos da tradição, os grupos da Visita
Pascal percorrem os caminhos da nossa geografia,
levando o Senhor a beijar a todos os lares da
comunidade. Uma tradição que permanece viva.
Ao final do dia, a Procissão das Cruzes, parte da
Capela do Senhor e dirige-se para a Igreja Matriz
onde será celebrada a efusiva celebração, para
encerrar o Domingo da Ressurreição.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | Visita Pascal durante todo o dia
Eucaristia 18h30
Local | Igreja Matriz
Contactos do promotor do evento
Paróquia de Mondim de Basto
Tel. | 934 889 670
Email | columbapaxis@gmail.com

PÓVOA DE LANHOSO

SEMANA
SANTA

SEMANA SANTA PÓVOA DE LANHOSO
PAIXÃO DE CRISTO / QUEIMA DE JUDAS
Com o Domingo de Ramos começa a Semana Santa,
a mais importante celebração Católica, que recorda
a Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus
Cristo. Este ano, o município da Póvoa de Lanhoso
promove a Recriação da Paixão de Cristo no Monte
do Pilar, numa parceria com o Arciprestado da
Póvoa de Lanhoso e a Confraria de Nossa Senhora
do Pilar, e a recriação da tradição pascal da Queima
do Judas que envolve toda a comunidade. É um
espetáculo de luz e de fogo, que tem sido atração
marcante na Semana Santa do Minho.

05, 10 E 12 ABRIL 2020

PÓVOA DE LANHOSO

Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | SIM
Horário | 20h30
10 ABRIL – Paixão de Cristo
Local | Capela Sr. do Horto
Horário |21h30
12 Abril – Queima de Judas
Local | Paços do Concelho

05 ABRIL

12 ABRIL

10H00 · PROCISSÃO DE RAMOS

19H30 · RECOLHA DAS CRUZES

CAPELA SR. AFLITOS

LARGO ANTÓNIO LOPES

10H30 · BENÇÃO DOS RAMOS

20H00 · EUCARISTIA DE PÁSCOA

PRAÇA ENG.º ARMANDO RODRIGUES

IGREJA NOSSA SENHORA DO AMPARO

21H30 · QUEIMA DE JUDAS
PAÇOS DO CONCELHO

10 ABRIL
20H30 · PAIXÃO DE CRISTO
CAPELA SR. DO HORTO

Contactos do promotor do evento
Câmara Municipal Póvoa de Lanhoso
Tel. | 253 639 700
Email | geral@mun-planhoso.pt
Site | https://www.povoadelanhoso.pt/

ORGANIZAÇÃO
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APOIO

GUIMARÃES
PROCISSÃO DO SENHOR DOS PASSOS
com Sermão do Encontro, pelo Rev.do Padre
Henrique Ribeiro.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 17H00
Local | Inicio na Igreja Nossa Senhora
da Consolação e Santos Passos,
percorre as ruas da cidade
Contactos do promotor do evento
Nome | Real Irmandade de Nossa Senhora
da Consolação e dos Santos Passos
Tel. | 253 420 120
Email | cnsconceicao@mail.telepac.pt

GUIMARÃES
VIA SACRA

Via Sacra pelas ruas do centro histórico
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 21H30
Local | Ruas do Centro Histórico
Contactos do promotor do evento
Nome | Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira
Tel. | 253 416 144
Email | senhoradaoliveira@arquidiocese-braga.pt
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GUIMARÃES
1,2,3...AQUI VAI OVO!
O que acontece a um ovo se o atirarmos de um
primeiro andar? Resposta: esborracha-se no chão,
claro! E se o ovo for acondicionado numa cápsula?
É este o desafio desta oficina do Curtir Ciência
que explora a área científica da Física e das leis de
Newton. Cada participante é desafiado a criar uma
cápsula para proteger o ovo e evitar que ele se
parta ao ser lançado do varandim do Curtir Ciência.
Uma oficina lúdica e com forte componente de
imaginação e engenho.
Acolhimento linguístico | Português, Espanhol,
Inglês e Francês
Horário | 10H00-18H00 (segunda a sexta)
Local | Centro Ciência Viva de Guimarães
Rua da Ramada, 166
Contactos do promotor do evento
Nome | Centro Ciência Viva de Guimarães
Tel. | 253 510 830
Email | geral@ccvguimaraes.pt
Site | www.ccvguimaraes.pt

GUIMARÃES
CAÇA AO OVO
“Caça ao Ovo” é um desafio (género “escape
game”) cheio de enigmas científicos que os
participantes têm de ultrapassar em menos de
meia hora para conseguirem obter o maior número
possível de ovos de Páscoa. Estará disponível para
grupos de 1 a 3 e de 6 a 10 de abril (segunda a
sexta), da parte da tarde e com sessões a cada 30
minutos, e aos sábados, da parte da tarde,
para famílias.
público alvo: grupos e famílias
horário:
grupos: segunda a sexta, a partir das 14h00
famílias: sábado todo o dia.
Acolhimento linguístico| Português, Espanhol,
Inglês e Francês
Horário | 10H00-18H00 (segunda a sábado)
Local | Centro Ciência Viva de Guimarães
Rua da Ramada,166
Contactos do promotor do evento
Nome | Centro Ciência Viva de Guimarães
Tel. | 253 510 830
Email | geral@ccvguimaraes.pt
Site | www.ccvguimaraes.pt
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GUIMARÃES
FOLAR DA PÁSCOA
O folar é um símbolo da Páscoa. Cada região
tem a sua versão desta iguaria que simboliza a
fartura depois do período de jejum na Quaresma,
para quem segue a tradição católica. Nesta
oficina os participantes exploram a ciência que
está presente na confeção do tradicional folar de
Páscoa. A atividade tem uma duração aproximada
de 1h30 e termina com a degustação dos folares
confecionados.
Acolhimento linguístico | Português, Espanhol,
Inglês e Francês
Horário | 10H00-18H00 (segunda a sexta)
Local | Centro Ciência Viva de Guimarães
Rua da Ramada,166
Contactos do promotor do evento
Nome | Centro Ciência Viva de Guimarães
Tel. | 253 510 830
Email | geral@ccvguimaraes.pt
Site | www.ccvguimaraes.pt

GUIMARÃES
FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
RELIGIOSA DE GUIMARÃES
Festivais expressamente dedicados a esta grande
música religiosa, que não rigorosamente sacra e
litúrgica, são escassos no mundo e praticamente
inexistentes em Portugal. Face a esta evidência,
a Câmara Municipal de Guimarães, concebeu
o FESTIVAL INTERNACIONAL DE MÚSICA
RELIGIOSA DE GUIMARÃES, programado para
este período, em Guimarães, que vai para a sua
quinta edição. Beneficiando do tempo de lazer e
de um declarado clima de espiritualidade, latente
na sociedade ocidental, este festival pretende
alimentar na cidade, e no distrito, a já conhecida
vitalidade cultural que lhe é peculiar, capitalizando
a movimentação de pessoas dentro do território.
Acolhimento linguístico | Português, Espanhol,
Inglês e Francês
Horário | Consultar programa
Local | O evento decorre maioritariamente no
interior das igrejas, localizadas no perímetro
urbano.
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Guimarães – Divisão de
Cultura
Tel. | 253 421 241
Email | cultura@cm-guimaraes.pt
Site |www.cm-guimaraes.pt
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GUIMARÃES
PROCISSÃO DE ENDOENÇAS
A Procissão das Endoenças (ou Indulgências)
é uma manifestação de penitência, de
arrependimento e de pedido de perdão,
tradicionalmente organizada pelas Santas Casas
da Misericórdia para celebrar a Misericórdia
ensinada por Jesus. As indulgências são
concedidas aos pecadores chamados a
arrepender-se pelo ruído das matracas dos
farricocos. Evoca-se o julgamento de Jesus,
apresentado por Pilatos à multidão dizendo
“Eis o Homem”, pelo que esta Procissão do Senhor
da Cana Verde advém da narrativa do Evangelho
do momento em que Cristo é ridicularizado pelo
governador romano que lhe põe uma cana verde na
mão simulando o cetro d’Aquele que se dizia Rei.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 21H00
Local | Igreja da Misericórdia
Rua da Rainha D. Maria II
Contactos do promotor do evento
Nome | Santa Casa da Misericórdia de Guimarães
Tel. | 253 415 457
Email | geral@scmguimaraes.com
Site | www.scmguimaraes.com

GUIMARÃES
CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO DO SENHOR
Celebração da Paixão, Adoração da Cruz e
Comunhão Eucarística.
“Adoramos, Senhor, a Vossa Cruz, louvamos e
bendizemos a Vossa Ressurreição Gloriosa: pela
Cruz veio a alegria ao mundo inteiro” (Adoração da
Cruz)
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 15h00
Local | Igreja Nossa Senhora da Oliveira
Contactos do promotor do evento
Nome | Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira
Tel. | 253 416 144
Email | senhoradaoliveira@arquidiocese-braga.pt

52

GUIMARÃES
PROCISSÃO DO ENTERRO DO SENHOR
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 22H00
Local | Ruas do centro da cidade
Contactos do promotor do evento
Nome | Real Irmandade de Nossa Senhora
da Consolação e dos Santos Passos
Tel. | 253 420 120
Email | cnsconceicao@mail.telepac.pt

GUIMARÃES
DOMINGO DE PÁSCOA
“Este é o dia que o Senhor fez: exultemos e
cantemos de alegria”. – Salmo 117,24
Acolhimento linguístico | Português
Horário |
08H30 - Celebração de envio dos Compassos
Pascais
09H00 - Visita Pascal
12H00 - Celebração da Eucaristia
19H00 - Celebração da Eucaristia
Local |Igreja Nossa Senhora da Oliveira
Contactos do promotor do evento
Nome | Paróquia de Nossa Senhora da Oliveira
Tel. | 253 416 144
Email | senhoradaoliveira@arquidiocese-braga.pt
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GUIMARÃES
VISITA PASCAL
Bênção das Cruzes e saída do Compasso para
VISITA PASCAL à freguesia de S. Sebastião.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 8H00
Local | Igreja Nossa Senhora da Consolação
e dos Santos Passos
Contactos do promotor do evento
Nome | Real Irmandade de Nossa Senhora
da Consolação e dos Santos Passos
Tel. | 253 420 120
Email | cnsconceicao@mail.telepac.pt

__
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VILA NOVA DE GAIA
FESTAS EM HONRA DO SENHOR
RESSUSCITADO E DA NOSSA SENHORA
DOS REMÉDIOS
Inserida no período Pascal, esta é considerada a
maior romaria da Freguesia de Arcozelo. Realiza-se todos os anos no dia de Páscoa e na segunda-feira seguinte, no Centro Cívico de Arcozelo.
Face à diversidade de entretenimentos e da oferta
musical esta apresenta-se como um ícone para a
população local e vizinha. A decoração do espaço
religioso e o espetáculo de pirotecnia apresentam-se como o momento alto da festa religiosa.
O último dia, segunda-feira, é assinalado com
a missa e procissão solene.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 06h00 / 23h30		
Local | Av. João Paulo II, 901
4410-406 Arcozelo
Contactos do promotor do evento
Junta de Freguesia de Arcozelo
Tel. | 227 536 600
Email | secretaria@jf-arcozelo.pt
Site | jf-arcozelo.pt

VILA NOVA DE GAIA
QUEIMA DO JUDAS
A Queima do Judas realiza-se na Afurada,
no sábado de aleluia.
É uma tradição centenária que valoriza a
preservação das raízes populares, associando o
sagrado ao profano.
A imagem do Judas percorre as principais
artérias da Afurada, seguida pelo povo, que repete
sistematicamente “Ó Judas, tu vais ser morto, pelo
Povo d’Afurada. Traíste Nosso Senhor com a tua
alma malvada….”
A queima realiza-se após o cortejo, em frente da
estátua de S. Pedro.
Acolhimento linguístico | português
Horário | 21h00
Local | Freguesia da Afurada
Contactos do promotor do evento
Associação de Pais da Escola EB1/J.I. Afurada de Baixo
Email | paisafuradadebaixo@gmail.com
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VILA NOVA DE GAIA
VIA SACRA, CELEBRAÇÃO DA
ADORAÇÃO DA CRUZ, VIGÍLIA PASCAL
E VISITA PASCAL (COMPASSO)
As celebrações relativas à Semana Santa, na
Paróquia de Vilar do Paraíso, iniciam-se na Quinta-feira, dia 09, com celebrações na Igreja Paroquial,
pelas 21h30. Na Sexta-feira Santa, às 15h00,
decorre a Via Sacra, no Parque de S. Caetano
e Celebração da Adoração da Cruz, às 19h00,
na Capela de S. Martinho. No sábado realiza-se
a Vigília Pascal, às 22h00, na Igreja Paroquial.
No Domingo de Páscoa o compasso percorre
as casas da freguesia.
Acolhimento linguístico | português
Horário | 15h00 às 22h00
Local | Rua Major Teixeira Pinto, 423
445 - Vilar do Paraíso
Contactos do promotor do evento
Tel. | 227 110 132
Email | paroquiavilardoparaiso@gmail

PAREDES
PROCISSÃO DO SR. DOS PASSOS
EM DUAS IGREJAS
Esta procissão de carater religioso realiza-se
na freguesia de Duas Igrejas como forma
de assinalar este período Pascal.
A população é convidada a conviver e interagir
num momento criado para se reviver este episódio
litúrgico cristão que alude ao sentido da Páscoa,
enquanto celebração mais antiga e importante
festa cristã que celebra a ressurreição de Jesus
ocorrida três dias depois da sua crucificação
no Calvário.
A procissão tem início na Igreja Matriz, percorre
várias ruas da freguesia, sendo o seu momento
alto no Calvário, onde se faz uma paragem para a
realização do sermão do encontro, regressando no
final do percurso à Igreja.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 16h00
Local | Duas Igrejas – Saída da Igreja Matriz em
direção ao Calvário
Contactos do promotor do evento
Paróquia de Duas Igrejas
Tel. | 255 871 217
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PAREDES
PROCISSÃO DO Sr. DOS PASSOS
EM VILELA
Esta procissão de carater religioso realiza-se na
freguesia de Vilela como forma de assinalar este
período Pascal.
A população é convidada a conviver e interagir
num momento criado para se reviver este episódio
litúrgico cristão que alude ao sentido da Páscoa,
enquanto celebração mais antiga e importante
festa cristã que celebra a ressurreição de Jesus
ocorrida três dias depois da sua crucificação no
Calvário.
A procissão tem início na Igreja Matriz com uma
pequena celebração, dando-se depois início à
procissão, percorre várias ruas da freguesia, sendo
o seu momento alto no Calvário, onde se faz uma
paragem para a realização do sermão do encontro,
regressando no final do percurso à Igreja.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 15h00
Local | Vilela – Saída da Igreja Matriz
em direção ao Calvário
Contactos do promotor do evento
Paróquia de Vilela
Tel. | 255 872 873

PAREDES
COMPASSO PASCAL
Trata-se de uma tradição cristã que se mantém em
todas as freguesias do concelho de Paredes.
Esta tradição de cariz religioso consiste na
visita do Crucifixo de Cristo casa a casa de cada
paróquia, para se celebrar a Ressurreição de Jesus
Cristo. Como forma de manifestar interesse em
receber a visita de Jesus Cristo ressuscitado, as
portas da casa estão abertas e as entradas estão
ornamentadas com tapetes de flores. Após uma
bênção inicial, os habitantes da casa visitada
beijam a Cruz de Cristo em sinal da sua adoração.
Este ritual prolonga-se ao longo de todo o dia,
iniciando com a bênção das Cruzes que cumprirão
a sua missão de levar Cristo Ressuscitado e
termina ao final do dia com o recolher de todas
as Cruzes na Igreja, onde se celebra a Eucaristia
finalizando as celebrações pascais.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 8h00-19h00
Local | Todos o concelho de Paredes
Contactos do promotor do evento
Várias Paróquias do concelho
Tel. | 255 788 952
Email | turismo@cm-paredes.pt
Site | www.cm-paredes.pt
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TROFA
VIA SACRA
Grande celebração encenada da Via-Sacra, com
a participação dos grupos de Jovens da Paróquia
de Bougado (Santiago), onde participa uma
multidão de pessoas provenientes das localidades
circunvizinhas. Este evento tem-se afirmado como
um grande evento que caracteriza o início da
Semana Santa nesta terra de Bougado.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | 19h00
Local | Monte de São Gens de Cidai
Contactos do promotor do evento
Paróquia de Bougado (Santiago), Grupo de Jovens
de Santiago de Bougado, Apostolado da Oração
de Santiago de Bougado
Tel. |252 100 701
Email | paroquiadesenatiagodebougado@gmail.com
Site | www.paroquiadebougado.pt

TROFA
FESTA DA PÁSCOA DE CIDAI
Grande celebração de encerramento da Visita
Pascal, com todos os membros do compasso, com
sermão, lanche, procissão das cruzes em tapetes
de flores ao som de fogo-de-artifício.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | 19h00
Local | Largo de Nossa Senhora de Cidai
Contactos do promotor do evento
Paróquia de Bougado (Santiago), Comissão de Festas da
Páscoa de Cidai.
Tel. | 252 100 701
Email | paroquiadesenatiagodebougado@gmail.com
Site | www.paroquiadebougado.pt
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TROFA
COMPASSO PASCAL
Sai a visita Pascal que percorre todas as casas
das freguesias do concelho. É tradição encher
as ruas com flores e “verdes”, sinal de que estão
disponíveis para receber o compasso pascal.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | 9h00 às 19h00
Local | Ruas do Concelho da Trofa
Contactos do promotor do evento
Casa da Cultura da Trofa
Tel. | 252 409 290
Email | turismo@mun-trofa.pt
Site | www.mun-trofa.pt

MARCO DE CANAVESES
ENDOENÇAS
Celebração religiosa da Semana Santa.
A Procissão das Endoenças realiza-se há mais de
300 anos, ligando as duas margens do rio Tâmega,
na confluência com o Douro, entre o Torrão (Marco de
Canaveses) e Entre-os-Rios (Penafiel), num percurso que
inclui a Ponte Duarte Pacheco. Antes da inauguração
desta infraestrutura, em 1941, a procissão atravessava
o Tâmega em barcos rabelos iluminados com lanternas,
seguido do sermão das Endoenças e o percurso da ViaSacra até ao Calvário, na Capela de S. Sebastião.
Programa das procissões: quinta-feira: 20h30 Missa
da Ceia do Senhor na Igreja Paroquial do Torrão; 21h30
Procissão do Senhor dos Passos da Igreja Paroquial do
Torrão para Entre-os-Rios; sexta-feira: 15h00 Procissão
(Enterro do Senhor) da Capela de S. Sebastião para a
Igreja Paroquial do Torrão e Celebração da Paixão do
Senhor com celebração da Palavra.

Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário
Dia 29 de Março: 20h30 / Dia 30 de Março: 15h00
Local
Rua Padre Augusto Carlos Fidalgo, Cruzeiro
Contactos do promotor do evento
Nome | Paróquia de Santa Clara do Torrão
Junta de Freguesia de Alpendorada Várzea e Torrão
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
Tel. | Paróquia de Santa Clara do Torrão: 255 614 221
Junta de Freguesia de Alpendorada Várzea e
Torrão: +351 255 619 189
Câmara Municipal do Marco de Canaveses: 255 538 800
Email | paroquiadotorrao.mcm@gmail.com
jfalpendorada@sapo.pt
turismo@cm-marco-canaveses.pt
Site | www-cm-marco-canaveses.pt / www.jf-alpendorada.pt/
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SANTA MARIA DA FEIRA
SEMANA SANTA
EM SANTA MARIA DA FEIRA
A Semana Santa regressa às ruas de Santa
Maria da Feira. A Semana da Paixão em Santa
Maria da Feira utiliza toda a cidade como palco
dos episódios bíblicos, encenados neste período,
assumindo uma forte componente cultural e social.
O programa inclui a Exposição da Réplica
do Sudário de Turim, o Concerto Oração da Banda
Missio, a recriação da Entrada Triunfal de Jesus
em Jerusalém “na Cidade Humana”, a
representação de “A Última Ceia, Getsémani e
Sinédrio” que terá lugar no Europarque, a Via Sacra
ao Vivo, a Procissão do Triunfo das Endoenças e
Visitas Guiadas Noturnas. Estes são alguns dos
momentos de destaque da Semana Santa de 2020
em Santa Maria da Feira.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | Consultar programa em
www.semanasanta.pt
Local | Santa Maria da Feira
Contactos do promotor do evento
Feira Viva, Cultura e Desporto e.m.
Câmara Municipal Santa Maria da Feira
Grupo de Expressão Passionista – Gólgota
Tel. | (00351) 256 330 900
Email | info@semanasanta.pt
Site | http://www.semanasanta.pt/

VILA DO CONDE
QUEIMA DO JUDAS
A Queima do Judas de Vila do Conde celebra a sua
15ª edição, sábado que antecede o dia de Páscoa.
O tema da Queima do Judas 2020 será o olhar
retrospetivo perante todas as edições passadas,
homenageando desta forma todos aqueles
que contribuíram para este evento, desde o já
longínquo ano de 1999.
Acolhimento linguístico | Port./Esp.
Horário | 22h30
Local | Largo da Alfândega, Vila do Conde
Contactos do promotor do evento
Nuvem Voadora – Associação Cultural
Tel. | 918 167 895 / 252 619 067
Email | nuvemvoadora@nuvemvoadora.com
Site | https://www.nuvemvoadora.com/queima-do-judas/
https://pt-pt.facebook.com/queimadojudasviladoconde/
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PÓVOA DE VARZIM
TRADICIONAL VISITA ÀS CAPELAS
E IGREJAS DA PÓVOA DE VARZIM
Este costume surgiu na sequência da extinção da
antiga Procissão das Endoenças ou das Lanternas.
Tal como ela, decorre à noite e tem como
característica marcante a visita às várias igrejas
que, para esta celebração, são especialmente
decoradas e iluminadas. É grande o número de
pessoas que fazem a visita aos diversos templos
da cidade. Num espírito de fé, mas também
movidas pela curiosidade da descoberta do
trabalho desenvolvido, fazem um périplo que
integra ao todo nove igrejas.
Acolhimento linguístico | port.
Horário | 20h30 às 24h00
Local | Igreja Matriz de N.ª S.ª da Conceição; Igreja
da Misericórdia; Capela de S. Roque; Capela de N.ª
S.ª das Dores; Igreja Paroquial de N.ª S.ª da Lapa;
Capela de N.ª S.ª do Desterro; Capela do Senhor do
Bonfim; Igreja Paroquial de S. José de Ribamar
Contactos do promotor do evento
Nome | Paróquia da Matriz
Tel. | 252 627 015 (Cartório Paroquial)
Email | cartorio@paroquiadamatrizpvz.pt
Site | www.cm-pvarzim.pt

PÓVOA DE VARZIM
PROCISSÃO DO ENTERRO DO SENHOR
Até à década de 30 do séc. XX, esta procissão
realizava-se durante a tarde passando, a partir
dessa altura, a realizar-se à noite. Inicia e termina
na Igreja Matriz e vai fazendo paragens para se
ouvirem os cânticos da Verónica e outras santas
mulheres, entoados por grupos corais da cidade.
É um cortejo marcado pela dor do luto e que impõe
à sua passagem um ambiente de respeito e pesar
que toca todos os presentes, independentemente
do peso da sua crença.
Acolhimento linguístico | port.
Horário | 22h00
Local | Igreja Matriz, Rua da Igreja, Rua do
Visconde de Azevedo, Praça do Almada, Praça da
República, Rua Manuel Silva, Rua Cidade do Porto,
Largo das Dores, Rua de S. Pedro
e recolhe à Igreja Matriz.
Contactos do promotor do evento
Nome | Paróquia da Matriz
Tel. | 252 627 015 (Cartório Paroquial)
Email | cartorio@paroquiadamatrizpvz.pt
Site | www.cm-pvarzim.pt
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PÓVOA DE VARZIM
PROCISSÃO DA RESSURREIÇÃO
É uma procissão eucarística, de carácter
alegre e colorido, já contagiada pelo espírito da
ressurreição. Nela se reúne um figurado muito
rico, de onde se poderão destacar os anjinhos
pequenos que se incorporam pela primeira vez
nestes cortejos. Conta também com a presença
de todas as cruzes do compasso que, no final da
procissão, partem em grupos alegres, anunciados
por campainhas, levando a cruz enfeitada com
flores às casas católicas.
Acolhimento linguístico | port.
Horário | 11h00
Local | Igreja Matriz, Rua da Igreja, Rua do
Visconde de Azevedo, Praça do Almada, Praça da
República, Rua Manuel Silva, Rua Cidade do Porto,
Largo das Dores, Rua de S. Pedro
e recolhe à Igreja Matriz.
Contactos do promotor do evento
Nome | Paróquia da Matriz
Tel. | 252 627 015 (Cartório Paroquial)
Email | cartorio@paroquiadamatrizpvz.pt
Site | www.cm-pvarzim.pt

LOUSADA
VISITA PASCAL
Apesar de em todas as paróquias de Lousada
decorrer a Visita Pascal, a referência mais peculiar
é em Cristelos, uma vez que é acompanhada
pela Banda de Música. No final do dia, cerca das
18h00, os Compassos de Cristelos e de Silvares,
freguesias-sede do concelho, desfilam juntos
na Rua Visconde de Alentém e concentram-se
em frente ao
Quartel dos Bombeiros, tocando a Banda de
Música e sendo queimado muito fogo.
Horário | 07H00 às 19H00
Local | Freguesias do concelho, com maior
animação em Cristelos
GPS | 41.277209; -8.282112
Contactos
Nome | Município de Lousada
Tel. | 255 820 500
Email |cm-lousada@cm-lousada.pt
Site | www.cm-lousada.pt
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OLIVEIRA DE AZEMÉIS
ARRAIAL DA PÁSCOA “SALTAR O REGO”
O Arraial da Páscoa ou “Saltar o rego” é uma
tradição centenária que traz milhares de pessoas
à freguesia de Loureiro, em Oliveira de Azeméis,
na segunda-feira de Páscoa. Se esta prática tem
hoje este nome, tal deve-se ao facto de, até há
cerca de 60 anos, ter existido um “rego” de água
que atravessava o Largo de Alumieira, que servia
para o regadio dos campos. Nesse largo, na grande
feira anual da Páscoa, havia venda de animais,
sobretudo burros e cavalos.
Os vendedores, para evidenciar as qualidades dos
animais, galopavam alguns metros e obrigavamnos a saltar esse rego. Os cavalos, as mulas e
os burros só eram vendidos depois de testados
nesse salto. Com o tempo, o “saltar o rego” foi-se
incorporando na grande feira da Páscoa, dando-lhe
uma identidade única e peculiar.
Hoje, “saltar o rego” é uma corrida de cavalos,
realizada numa rua lateral ao Largo de Alumieira,
com cerca de 200 metros, com concorrentes,
eliminatórias, finais e prémios. Corre-se pela
vitória, já não se salta para mostrar e vender
os animais.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | Todo o dia
Local | Largo de Alumieira, freguesia de Loureiro
Contactos do promotor do evento
Nome | Junta de Freguesia de Loureiro
Tel. | 256 692 000
Email | junta.freg.loureiro@sapo.pt
Site | www.junta-freg-loureiro.com

___
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FREIXO DE ESPADA À CINTA
SETE PASSOS
A tradição dos Sete Passos, prática associada
ao encomendar das almas, realiza-se todas as
Sextas-feiras da Quaresma, com início nas 12
badaladas da meia-noite.
Com partida da Igreja Matriz, o grupo de fiéis,
encabeçado por figurantes que envergam hábitos
negros com capuz, levam consigo lares de ferro
que rastejam pelo chão em compasso de sete
vezes, entoando cânticos em Latim e Português.
Segue-se outro figurante que, curvado e apoiado
numa vara, caminha pesarosamente transportando
uma lamparina e uma bota de vinho que dá a beber
a quem se lhe aproxima e se ajoelhar.
Acolhimento linguístico | Apenas em português
Data início e fim | Todas as sextas-feiras
da Quaresma até à sexta-feira Santa.
Horário | 00h00
Local | Freixo de Espada à Cinta
Contactos do promotor do evento
Posto de Turismo
Tel. | 279 658 160
Email | turismo@cm-fec.pt
Site | www.freixoespadacinta.pt

ARMAMAR
PROCISSÃO A SÃO LÁZARO
COM BÊNÇÃO DAS ROSCAS
Missa na Igreja Matriz de São Miguel de Armamar
e procissão até à Capela de São Lázaro com
bênção das roscas. É tradição os padrinhos
oferecerem a rosca aos afilhados.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) |
Horário | 10 horas
Local | Igreja Matriz de São Miguel e
Capela de São Lázaro em Armamar
		
Contactos do promotor do evento
Tel. | 255 850 807
Email | turismo@cm-armamar.pt
Site | www.cm-armamar.pt
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ARMAMAR
DOMINGO DE RAMOS
Bênção dos Ramos no Salão Paroquial seguindo
em procissão para celebração de Missa na Igreja
Matriz de São Miguel de Armamar. Depois do ramo
benzido é tradição os afilhados oferecerem o ramo
à madrinha.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | 10 horas
Local | Salão Paroquial
e Igreja Matriz de São Miguel de Armamar
Contactos do promotor do evento
Tel. | 255 850 807
Email | turismo@cm-armamar.pt
Site | www.cm-armamar.pt

ARMAMAR
“PROCISSÃO DO ENCONTRO”
“Procissão do Encontro” em Travanca e segue
em procissão até à Igreja Matriz de São Miguel de
Armamar para a realização da “Ceia do Senhor”.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | 19:30 horas
Local | Travanca e Armamar
Contactos do promotor do evento
Tel. | 254 850 807
Email | turismo@cm-armamar.pt
Site | www.cm-armamar.pt
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ARMAMAR
ROMARIA A NOSSA SENHORA DA GUIA
A capela da Sra. da Guia foi construída por voto
antigo das populações de Aldeias e Tões. Há, no
entanto, referências de que em 1606 estaria em
ruínas. Posteriormente foi reconstruída pelas
mesmas povoações em 1676, e com a iniciativa de
Manuel Cardoso Leitão e sua mulher, D. Serafina
Teixeira de Lucena, as mesmas pessoas que
mandaram fazer a capela da Senhora das Neves
em Travanca. A romaria a esta capela, na segunda-feira de Páscoa, foi sempre muito concorrida
e ainda hoje se mantém.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | 10 horas
Local | Capela de Nossa Senhora da Guia em Tões

RESENDE
FESTA DAS CAVACAS
O Município de Resende realiza a Festa das
Cavacas, no Largo da Feira, na Vila de Resende.
O programa inicia-se com a habitual visita aos
postos de venda, onde mais de 20 produtores
disponibilizam o delicioso doce.
Mas, não só de provas de cavacas se faz a festa,
durante os dois dias terá oportunidade de apreciar
os licores e vinhos da região, bem como diverso
artesanato.
Os grupos tradicionais do concelho animarão o
espaço, aliando o doce tão afamado do
Concelho à animação musical.
Acolhimento linguístico| Português
Horário | Sábado: 11h00/20h00;
Domingo: 10h30/18h00
Local | Largo da Feira, Vila de Resende
Contactos do promotor do evento
Câmara Municipal de Resende
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SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
PROCISSÃO DOS PENITENTES
“O ENCONTRO”
Esta procissão reconstitui a caminhada de Cristo
até ao Calvário numa tentativa de evocar a
narrativa bíblica da Paixão e do Encontro de Jesus
com Sua Mãe na Via-Sacra. A procissão parte
com o andor de Santa Maria, da Igreja Matriz,
acompanhada pelo padre, acólitos, escuteiros
e fiéis. Sobe pela rua da Igreja até o Largo do
Cerrado. Ao mesmo tempo, parte o andor com
o Senhor dos Passos, da capela e dá-se por fim
o encontro entre Santa Maria e seu filho, Jesus,
no Largo do Cerrado. A particularidade é que
os dois andores se encaixam para representar
o verdadeiro encontro entre mãe e filho. Depois
de uma pequena oração, a procissão segue para
a Igreja Matriz (onde existem os dois altares Santa Maria e Jesus). Ali faz-se a oração final e
encerramento da Procissão do Encontro.
Horário | 15h00
Local | Sanhoane
GPS | 41.230.153 7.801.474		
Contactos
Associação Cultural e Religiosa do Encontro
Tel. | 964 533 085
Email | https://www.facebook.com/ACRESanhoane-102904081274495/
Site | www.cm-smpenaguiao.pt

VILA REAL
PROCISSÃO DO ENCONTRO
“A Procissão do Encontro” retrata um momento
de suma importância da quadra da Quaresma.
É a representação do Encontro da Senhora das
Dores com Jesus Cristo, quando este seguia para
o calvário. Na Procissão seguem os andores com
as imagens da Senhora das Dores e do Senhor dos
Passos, acompanhados por duas Bandas de Música
do Concelho de Vila Real e com a participação de
muitos fiéis, uma vez que muito representa para
estes.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 21h00
Local | Paróquia Nossa Senhora da Conceição
- Vila Real
Contactos do promotor do evento
Nome | Os Serviços Municipais da Cultura
Tel. | 259 308 100
Email | geral@cm-vilareal.pt
Site | www.cm-vilareal.pt
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VILA REAL
PROCISSÃO DO ENTERRO DO SENHOR
Esta procissão retrata cenas bíblicas da Paixão
e morte de Cristo e é uma das procissões mais
antigas da Cidade. Nela participam diversos
sacerdotes, várias personalidades representativas
das instituições locais, militares, elementos de
diversos Agrupamentos do Corpo Nacional de
Escutas (CNE), corpos de Bombeiros Voluntários,
Bandas Filarmónicas, elementos trajados à
época em que Jesus viveu na Terra Santa. Para
além de inúmeros fiéis que, com a sua presença,
manifestam publicamente a sua fé no Senhor
Jesus.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 17h30
Local | Ruas da Cidade de Vila Real
Contactos do promotor do evento
Nome | Santa Casa da Misericórdia
Tel. | 259 308 100
Email | geral@cm-vilareal.pt
Site | www.cm-vilareal.pt

VILA REAL
VIA DOLOROSA
A Via Dolorosa percorre as ruas do Centro
Histórico da cidade de Vila Real, passando pelas
igrejas/capelas da Sé, S. Dinis, Misericórdia,
Capela Nova, S. Pedro e Calvário, procurando
retratar um dos momentos mais emocionantes
da Vida de Cristo, desde a sua condenação ao seu
sepultamento.
A I edição lançada em 2017 foi extraordinariamente
bem acolhida pelos vila-realenses e demais
turistas vindos do norte de Portugal e Espanha,
visivelmente emocionados durante todo o longo
percurso percorrido.
Acolhimento linguístico | port./ingl./esp./fra.
Horário | 21h30
Local | Ruas do Centro histórico de Vila Real

__

Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Vila Real
Tel. | 259 308 100
Email | geral@cm-vilareal.pt
Site | www.cm-vilareal.pt
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BRAGANÇA
DRAMATIZAÇÃO
“OS PASSOS DE CRISTO”
Alunos da Escola 1º ciclos Dr. Diogo Albino Sá
Vargas irão apresentar “Os passos de Cristo”,
relembrando, através de dramatização, os últimos
passos da vida, paixão e morte de Jesus Cristo.
Acolhimento linguístico | PT
Horário | 21h00
Local | Jardim do Museu do Abade de Baçal
Contactos do promotor do evento
Santa Casa da Misericórdia de Bragança
Tel. | 273 322 143 / 273 322 567
Email | santa-braganca@sapo.pt
Site | www.scm-braganca.pt

BRAGANÇA
CONCERTO MÚSICA SACRA
Momento musical pelo grupo Quarteto de cordas
Gil Teixeira Lopes. Fundado em 2019 na cidade
de Mirandela é constituído por 4 professores da
Escola Profissional de Arte de Mirandela que
reproduzem música erudita e clássica com objetivo
de contribuir para a diversidade na oferta cultural
da região.
Acolhimento linguístico | PT
Horário | 21h00
Local | Catedral de Bragança
Contactos do promotor do evento
Santa Casa da Misericórdia de Bragança
Tel. | 273 322 143 / 273 322 567
Email | santa-braganca@sapo.pt
Site | www.scm-braganca.pt
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BRAGANÇA
VIA SACRA E PROCISSÃO
DO ENTERRO DO SENHOR
Ao iniciar a Semana Santa, o povo de Deus, que
celebrou durante toda a Quaresma a “Via Crucis”,
reúne-se para recordar aquela caminhada dolorosa
de amor de Cristo Jesus.
No seguimento da Via Sacra continua uma
procissão penitencial onde se pede a misericórdia
de Deus para as nossas faltas. Não se trata tanto
de tornar presente a morte do Senhor em cortejo
fúnebre, mas mais um chamar de atenção aos
cristãos para as causas dessa mesma morte: os
nossos pecados.
Acolhimento linguístico| PT
Horário | 21h00
Local | Centro Histórico de Bragança
Contactos do promotor do evento
Santa Casa da Misericórdia de Bragança
Tel. | 273 322 143 / 273 322 567
Email | santa-braganca@sapo.pt
Site | www.scm-braganca.pt

BRAGANÇA
VIGÍLIA PASCAL
É a grande noite da esperança, toldada com
a crucificação de Cristo. Os cristãos reúnemse nesta noite na esperança da alvorada da
Ressurreição. É a nova vida que surge e por
isso os sinos, tal como na noite de Natal, tocam
solenemente pelo novo mundo que ressurge da
Cruz. Aleluia. A cor roxa da Semana Santa dá lugar
ao branco celestial da Luz Pascal.
Acolhimento linguístico | PT
Horário | 21h00
Local | Catedral de Bragança
Contactos do promotor do evento
Santa Casa da Misericórdia de Bragança
Tel. | 273 322 143 / 273 322 567
Email | santa-braganca@sapo.pt
Site | www.scm-braganca.pt
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BRAGANÇA
DOMINGO DE PÁSCOA
DA RESSUREIÇÃO
Com o Cântico de Vésperas termina o Triduo
Pascal.
Em todas as paróquias da cidade, durante todo o
dia, tocam os sinos e celebram-se as Eucaristias
de Páscoa. Nalgumas comunidades faz-se a Visita
Pascal.
Às 18h00, o Bispo Diocesano preside à Eucaristia
na Catedral e dá a bênção à cidade e à Diocese.
Acolhimento linguístico | PT
Horário | 18h00
Local | Cidade de Bragança
Contactos do promotor do evento
Santa Casa da Misericórdia de Bragança
Tel. | 273 322 143 / 273 322 567
Email | santa-braganca@sapo.pt
Site | www.scm-braganca.pt

MIRANDELA
VIA SACRA AO VIVO
A Unidade Pastoral Senhora do Amparo em
Mirandela, vai recriar a Via Sacra tradicional, pelas
ruas da cidade de Mirandela.
É um momento forte sobre a Paixão e morte de
Jesus, que atrai centenas de pessoas dos mais
variados lugares do concelho e de concelhos
vizinhos. É um momento de reavivar a fé no ritmo
dos passos de Jesus até ao calvário
Esta celebração realiza-se à noite, a partir das
21:00 horas.
Horário | 21h00 às 24h00
Local | Inicio em S. João Bosco e termina no
Santuário de Nossa Senhora da Assunção.
Contactos do promotor do evento
Unidade Pastoral Senhora do Amparo
Tel. | 926 264 720
Email | cartoriounidade.mirandela@gmail.com
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CHAVES
FESTIVIDADES EM HONRA
DE NOSSA SENHORA DAS BROTAS
Mantém-se assim viva uma tradição religiosa
secular que perdura na memória dos flavienses
e que é tão acarinhada pela população e pelo
Regimento de Infantaria nº 19. A população
do concelho presta homenagem à santa, num
autêntico exemplo de regionalismo na iconografia
mariana, simbolizando o brotar da vida e da
esperança para todo o ano, no início da primavera.
Acolhimento linguístico | PT /ES
Horário |
18/03/2020- 15:00 h (Bairro dos Fortes)
19/03/2020 – 11:15 h (Bairro dos Fortes)
20/03/2020 – 10:30h (Forte de S. Neutel)
Local | Bairro dos Fortes | Forte de S. Neutel
Contactos do promotor do evento
Câmara Municipal de Chaves
Tel. | 276 340 500
Email | municipio@chaves.pt
Site | www.chaves.pt

MIRANDA DO DOURO
PASSOS – PAIXÃO DE CRISTO
A Procissão dos Passos faz parte da celebração
da Semana Santa na aldeia de Cércio, concelho
de Miranda do Douro. A Procissão dos Passos
realiza-se na tarde de Domingo de Ramos e retrata
o percurso de Cristo até à crucificação. Durante
a procissão visitam-se cinco Passos que são
benzidos pelo padre que acompanha a imagem
do Senhor e assiste-se, em cada um dos passos,
ao cântico da Verónica. Enquanto canta, Verónica
vai desenrolando um pano onde está gravada a
imagem do Senhor. Os cinco Passos são metáforas
das chagas de Cristo e a representação de 5 dos 14
Passos da Paixão de Cristo ao longo da Via Sacra.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) |
Horário | 14h30 – 18h00
Local | Cércio
GPS | 41 28`33``N 6 18`35``W
Contactos do promotor do evento
Mordomos de N. Sr. Do Amparo
Tel. | 933 464 818
Email |fatima.dominguesil@hotmail.com
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MIRANDA DO DOURO
FESTA DA BOLA DOCE
E DOS PRODUTOS DA TERRA
A Bola Doce Mirandesa é um doce genuíno e um
dos ícones gastronómicos de Miranda do Douro,
tradicionalmente associado à Páscoa, é também o
mote para a realização da Feira que vai decorrer,
no largo do Castelo, em Miranda do Douro. A esta
finas doçaria associam-se outros produtos da
terra: Pão, fumeiro, licores e vinhos, entre outros.
O saber ancestral está garantido em todos os
produtos característicos desta altura do ano, como
é o folar de carne, confecionado com o melhor
fumeiro caseiro.
O que não vai também faltar é a animação musical,
sempre presente em qualquer festa mirandesa,
gaiteiros e pauliteiros, que são, também eles,
imagem de marca deste município.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | 10h00 – 20h00
Local | Largo do Castelo
GPS | 41.4964411 / -6.2752004
Contactos do promotor do evento
Município de Miranda do Douro
Tel. | 273 430 020
Email | geral@cm-mdouro.pt
Site | www.cm-mdouro.pt

MIRANDA DO DOURO
VIA SACRA
ADORAÇÃO DA SANTA CRUZ
A Adoração da Santa Cruz, acontece durante a
Celebração da Paixão do Senhor na Sexta-Feira
Santa. Realiza-se no Santuário Mariano de Nossa
Senhora do Nazo e reúne anualmente centenas
de pessoas oriundas das freguesias e concelhos
limítrofes. Na Igreja paroquial da Póvoa (aldeia a
cerca de 4Km), inicia-se a via sacra, às 13h, em
direção ao referido santuário.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | 13h00 – 15h00 – via sacra
Horário | 15h – Adoração da Santa Cruz
Local | Igreja Paroquial da Póvoa – percurso Póvoa/
Santuário de Nossa senhora do Nazo - Santuário de
Nossa senhora do Nazo
GPS | 41 35`15``N 6 21`10``W
Contactos do promotor do evento
Nome | Fábrica da Igreja da Póvoa, Junta de Freguesia
da Póvoa e Confraria de Nossa Senhora do Nazo e Picão
Tel. | 966 805 614
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MIRANDA DO DOURO
DOMINGO DE RAMOS
Bênção dos Ramos na Igreja da Misericórdia
seguida da procissão para a Sé, onde terá lugar
a Celebração da Paixão do Senhor.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | 11h00 – 12h00
GPS | 41 29`39``N 6 16`24``W
Contactos do promotor do evento
Paróquia de Miranda do Douro

MIRANDA DO DOURO
SEXTA-FEIRA SANTA
Eucaristia na Sé com Procissão do Enterro do
Senhor para Igreja da Misericórdia.
Horário | 21h
Local | Miranda do Douro
GPS | 41 29`39``N 6 16`24``W
Contactos
Paróquia de Miranda do Douro

VILA POUCA DE AGUIAR
AUTO DA PAIXÃO
Apresentação sénica dos principais quadros
da paixão de cristo, com o envolvimentos da
Universidade Sénior, Orfeão e da comunidade
em geral.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) |
Horário | 21H00
Local | Praça João Paulo II – Vila Pouca de Aguiar
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Vila Pouca de Aguiar
Tel. | 259 419 100
Email | geral@cm-vpaguiar.pt
Site | https://cm-vpaguiar.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 ‘20
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