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VILA NOVA DE CERVEIRA

GONDOMAR

III O CROCHET
SAI À RUA …
EM CERVEIRA

EI MARIONETAS
’2018
FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MARIONETAS

01 de JULHO a 30 de SETEMBRO

05 a 08 de JULHO

A 3ª edição de “O crochet sai à rua
… em Cerveira “, vai decorrer nos
meses de verão de 2018. O evento,
que prima pela originalidade, é
da responsabilidade da Câmara
Municipal de Vila Nova de Cerveira,
em parceria com os comerciantes,
juntas de freguesia, IPSS`s do
concelho e da comunidade local.
Da arte secular do crochet realizam-se autênticas obras de arte, que
espalhadas pelo centro histórico
da vila, lhe conferem um elemento
diferenciador onde se conjuga a
tradição e a contemporaneidade,
numa demonstração da paixão das
gentes de Cerveira em dignificar o
nome da Vila das Artes.

Horário | consultar programa especifico
Local | Centro Histórico
		
Contactos
Município de Vila Nova de Cerveira
Tel. | 251 708 020
Email | cultura@cm-vncerveira.pt
Site | www.cm-vncerveira.pt

O Encontro Internacional de
Marionetas “EI!” conta com dezenas
de espetáculos, exposições e
performances distribuídas por vários
espaços. Com uma programação
“contemporânea, inovadora e
alternativa” é uma atividade realizada
em parceria com a Companhia de
Teatro Marionetas de Mandrágora.

Horário | 16h00-21h30
Local | Auditório Municipal de Gondomar
e Biblioteca Municipal de Gondomar,
Av. 25 de Abril, Gondomar
Contactos
Câmara Municipal de Gondomar
Tel. | 224 660 500
Email | cultura@cm-gondomar.pt
Site | www.cm-gondomar.pt
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ARCOS DE VALDEVEZ

RECRIAÇÃO
HISTÓRICA
DO RECONTRO
DE VALDEVEZ
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06 a 08 de JULHO

O evento recriará mais uma vez
o ambiente de época e o cenário
fabuloso que rodeou a contenda
que, em 1141, opôs os exércitos de
Afonso Henriques aos de seu primo
Afonso VII de Leão e Castela. Deste
episódio resultou uma importante
vitória diplomática do jovem rei
portucalense, necessária à sua
afirmação e à da jovem nação que
construía. O visitante descobrirá,
num espaço monumental de
características únicas, o Paço de
Giela, um dos mais importantes
momentos da nossa história e de
toda a Idade Média portuguesa.

Horário | todo o dia		
Local | Paço de Giela, Arcos de Valdevez
Contactos
Câmara Municipal de Arcos de Valdevez
Tel. | 258 520 529/965 995 094
Email | pacodegiela@cmav.pt
Site | http://pacodegiela.cmav.pt/
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MATOSINHOS
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RECRIAÇÃO
OS PIRATAS

Horário | consultar programa especifico
Local | Envolvente do Forte Nossa
Senhora das Neves, Leça da Palmeira
- Matosinhos
Contactos
Câmara Municipal de Matosinhos
Tel. | 229 390 900
Email | mail@cm-matosinhos.pt
Site | www.cm-matosinhos.pt

SANTO TIRSO

FESTAS
DE S. BENTO

06 a 08 de JULHO

06 a 11 de JULHO

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

Entre os dias 06 e 11 de julho,
S. Bento, patrono da europa, é a figura
em destaque nas festas do concelho,
através de uma programação que
interliga o sagrado e o profano.
Anualmente, milhares de peregrinos
deslocam-se a Santo Tirso para
oferecer ovos, sal e cravos brancos
a S. Bento para “pagar” as suas
promessas.

Horário | 07h30-02h00
Local | Praça do Município, Largo Abade
Pedrosa e Praça Conde S. Bento
Contactos
Câmara Municipal de Santo Tirso
Tel. | 252 830 400
Email | santotirso@cm-stirso.pt;
festasdesaobento@cm-stirso.pt
Site | www.cm-stirso.pt
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Horário | 21h45 (concertos)
Local | Cine-Teatro Garrett; Auditório
Municipal; Igreja Matriz; Igreja Românica
S. Pedro de Rates
Contactos
Associação Pró-Música
Tel. | 252 614 145
Email | festivalmusica@cm-pvarzim.pt
Site | www.cm-pvarzim.pt

POVOA DE VARZIM

VILA REAL

XL FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE MÚSICA
DA PÓVOA
DE VARZIM

ARRUADA
CICLO DE
ARTES DE RUA
DE VILA REAL

06 a 28 de JULHO

06, 13, 20 e 27 JULHO/
03, 10, 17 e 24 de AGOSTO

A 40ª edição do festival apresentará
16 recitais e concertos da
responsabilidade de alguns dos mais
destacados solistas e agrupamentos
nacionais e internacionais, abarcando
um largo espectro histórico, da Idade
Média ao século XXI.
Este é um dos festivais de música
de verão mais prestigiados do país.

Terceira edição do Ciclo Arruada,
constituída por espetáculos de teatro
de rua, novo circo e dança, a realizar
à sexta à noite na Praça do Município,
com entrada gratuita. Participam no
Arruada as melhores companhias
portuguesas no género e várias
internacionais.

Horário | 22h00
Local | Praça do Município, Vila Real
Contactos
Teatro Municipal de Vila Real
Tel. | 259 320 000
Email | geral@teatrodevilareal.com
Site | www.teatrodevilareal.com
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SANTA MARTA
DE PENAGUIÃO

PENEDONO

FEIRA MEDIEVAL
DE PENEDONO

V CAMINHADA
NOTURNA
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07 e 08 de JULHO

Organizada mais uma vez pelo
Município de Santa Marta de
Penaguião a caminhada noturna
“Do Douro ao Marão” proporciona
aos caminhantes amantes da
natureza, um momento inesquecível.
A 4ª edição daquela que já tem
vindo a ser uma referência nas
caminhadas da região voltou
a marcar quem a realizou e
surpreendeu mais uma vez com
mais de mil participantes.
Junto ao Santuário do Viso, e em
ambiente de pura festa inicia-se a
noite. Desfrute de uma paisagem
que se transforma ao nascer do sol,

07 a 09 de JULHO

desça a serra, e termine a jornada
com um pequeno-almoço que é
servido no pote.
Horário | 19h00-10h00
Local | Santuário de Nossa Sra. do Viso
- Fontes
Contactos
Câmara Municipal
de Santa Marta de Penaguião
Tel. | 254 810 130
Email | geral@cm-smpenaguiao.pt
Site |www.cm-smpenaguiao.pt

Penedono acolhe durante o primeiro
fim de semana (completo) de julho de
cada ano, aquele que cada vez mais
se afirma como momento cultural
e lúdico de excelência. Nesta altura
a vila transforma-se. As tabernas
e as albergarias enchem-se de
visitantes. As ruas animam-se com os
pregões das vendedeiras, o som das
ferramentas de laboriosos artesãos
e os sonoros anúncios dos arautos.
Ao cair da noite, e a fechar a festa,
há grande entusiasmo com o já
tradicional assalto ao castelo...

Horário | dia 07: 18h00-24h00;
dia 08: 11h00-01h00;
dia 09: 11h00-22h00
Local | Avenida Adriano de Almeida
e Praça 25 de Abril, Penedono
Contactos
Câmara Municipal de Penedono
Tel. | 254 508 174/925 200 170
Email | turismo@cm-penedono.pt
Site | www.cm-penedono.pt
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Horário | consultar programa especifico
Local | Miranda do Douro
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Contactos
Município de Miranda do Douro
Tel. | 273 430 020
Email | cultura@cm-mdouro.pt
Site | www.cm-mdouro.pt

MIRANDA DO DOURO

TROFA

SEMANA
DA CULTURA
MIRANDESA

EXPOTROFA

07 a 15 de JULHO

07 a 15 de JULHO

A Semana da Cultura Mirandesa
realiza-se de forma a comemorar o
dia da cidade, 10 de julho. O evento
e composto de varias atividades
entre elas, as Comemorações
do Dia da Cidade, Festival da
Canção Mirandesa, as Olimpíadas
Desportivas, Festival de Pauliteiros,
concertos e exposições, tudo
“ambuolto” de cultura mirandesa.

A Feira da ExpoTrofa realiza-se
anualmente na 1.ª semana integral do
mês de julho. Trata-se de uma feira
que tem como objetivos primordiais
divulgar o tecido económico e
empresarial do concelho bem como
promover o artesanato local e
dinamizar o movimento associativo.
Conta com a participação de cerca de
200 expositores e de 10 tasquinhas
e restaurantes dinamizados pelas
associações do concelho que durante
os nove dias de feira mostram o
que de melhor se faz na Trofa.
A animação diária presente na
ExpoTrofa abrange várias áreas,

desde a música popular portuguesa
(ranchos folclóricos), às bandas
filarmónicas, à animação de rua,
ao teatro, a atividades desportivas,
entre outros espetáculos.
Horário | 17h00-24h00
Local | Zona Envolvente à Estação
Ferroviária da Trofa, Av. 19 de novembro,
S. Martinho de Bougado, Trofa
Contactos
Câmara Municipal da Trofa
Tel. | 252 409 290
Email | turismo@mun-trofa.pt
Site | www.mun-trofa.pt
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PAREDES DE COURA

MURÇA

LEGO®
FAN EVENT

FESTAS DA VILA

08 e 10 de JULHO

09 a 15 de JULHO

O Município de Paredes de Coura e
a Comunidade 0937, com o apoio
da The Lego Company, organizam
anualmente em junho, a exposição
Arte em Peças - 0937 LEGO - Fan
Event. Esta realizar-se-á no Centro
Cultural de Paredes de Coura,
aberto ao público em geral.
São 68 expositores e representantes
de sete países. Com o
deslumbramento que as esculturas
feitas em peças de LEGO® sempre
provocam, os visitantes terão
oportunidade de interagir com os
expositores e as mais diversas
temáticas permitindo apreciar a

conceção de criações originais, bem
como experimentar e mexer em
alguns modelos.
Horário | 10h00-18h00
Local | Centro Cultural,
Avenida Cónego Bernardo Chouzal
Contactos
Câmara Municipal de Paredes de Coura
Tel. | 251 780 100
Email | contacto@cm-paredes-coura.pt
Site | www.paredesdecoura.pt

A festa de Murça de cariz
manifestamente popular realiza-se
na segunda semana de julho. É uma
semana preenchida com mil e uma
propostas. O espaço público da vila
é marcado por muita animação; a
música está presente todos os dias,
desde concertos de bandas marciais
a grupos musicais. Pela avenida da
alameda fora é comum encontrar-se
desde rulotes de bifanas cachorros,
farturas a barraquinhas de bebidas e
algum artesanato. O Largo do Paço
é reservado para baile e também ali
existem umas barraquinhas onde se
podem adquirir bebidas.
No sábado, a festa tem lugar em São
Domingos, com a procissão saída da

igreja matriz que segue em direção
ao alto de São Domingos, seguida de
concertos de várias bandas marciais
até as 24h00 horas e depois atuação
de um grupo musical. No ultimo dia,
o programa encerra com a majestosa
procissão a sair da Igreja de Nossa
Senhora dos Aflitos, assim como
concertos de bandas musicais e uma
grandiosa sessão de fogo de artifício.
Horário | consultar programa especifico
Local | Avenida da alameda Murça
Contactos
Comissão de Festas de Murça
Email | comissaofestas1516@outlook.com
Site | FB/cfmurca18
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Horário | consultar programa especifico
Local | Jardim Municipal, Av. Dr. Francisco
Sá Carneiro, Marco de Canaveses
Contactos
Câmara Municipal de Marco de Canaveses
Tel. | 255 538 800
Email | turismo@cm-marco-canaveses.pt
Site | www-cm-marco-canaveses.pt

MARCO DE CANAVESES

VIZELA

FESTAS
DO MARCO

FESTA
DE S. BENTO
DAS PERAS

11 a 15 de JULHO

11 e 15 de JULHO

As Festas do Marco são o principal
evento cultural do concelho,
decorrem, anualmente, no mês
de julho e conjuga um conjunto de
atividades de cariz cultural, religioso,
eno gastronómico e social. A câmara
municipal promove um conjunto de
atividades de animação que criam
oportunidades de lazer e diversão,
numa perspetiva intergeracional e
para todos os gostos. A promoção
e divulgação das potencialidades
do concelho assente nas raízes
locais tem sido uma aposta
contínua, valorizando, desta forma,
o património, as paisagens naturais,
a hospitalidade e a simpatia dos
marcuenses.

A Festa em honra de S. Bento
das Peras, ou “S. Bentinho”, como
carinhosamente é conhecido, realiza-se a 11 de julho, acontecendo a
grande peregrinação no domingo a
seguir. Na véspera, a imagem do Santo
desce, num ano, para a Igreja de
S. Miguel e outro para Tagilde,
saindo das mesmas no domingo
em peregrinação até ao alto da
montanha, associando-se milhares de
peregrinos que, a pé, rezam e cantam,
ou simplesmente vão em silêncio,
levando cravos vermelhos ou brancos
na boca. É também frequente verem-se sobretudo mães com os seus
filhos ao colo, agradecendo assim
a S. Bento as graças concedidas.

No final da caminhada celebra-se uma
missa campal. Nas noites de sexta e
sábado, há alguma animação musical,
proporcionando o convívio de muitas
famílias, fazendo-se os tradicionais
piqueniques e jogos tradicionais.
Horário | todo o dia
Local | Santuário de S. Bento das Peras
- Rua Monte de S. Bento, Vizela
Contactos
Confraria de S. Bento das Peras
Tel. | 965 756 214
Email | confrariasbento1@sapo.pt
Site | http://saobento-vizela.blogspot.pt/
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Horário | 11h00-24h00
Local | Centro Histórico
da Vila de Caminha
Contactos
Tel. | 258 710 300
Email | artbeerfest@gmail.com
Site | http://artbeerfes0.wixsite.com/
artbeerfest

CAMINHA

FAFE

ARTBEERFEST

FESTAS
DO CONCELHO

12 a 15 de JULHO

12 a 15 de JULHO

Evento dedicado à cultura da cerveja,
onde visitantes e consumidores,
profissionais, empresas,
empreendedores e agentes de
inovação, experimentam o mundo
fabuloso desta bebida secular, em
constante evolução.
Harmonizações gastronómicas,
brewer shows, provas comentadas,
mostra e venda de produtos, oficinas,
master classes e “labshops” de
empreendedorismo cervejeiro de
todo o mundo, são algumas das
ofertas que comprovam que a cerveja
artesanal é a bebida mais procurada
por todos os públicos.

As Festas da Cidade realizam-se,
anualmente, em honra de Nossa
Senhora de Antime e Nossa Senhora
das Dores, no segundo fim de semana
de julho, sendo as maiores festas do
concelho.
Horário | consultar programa específico
Local | Praça 25 de Abril, Fafe
Contactos
Câmara Municipal de Fafe
Tel. | 253 700 400
Email | geral@cm-fafe.pt
Site | www.cm-fafe.pt

FESTIVAL
TERRA

TRANSMONTANA

DE MOGADOURO
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13 a 15 de JULHO

O “Terra Transmontana” é um
festival que junta a ancestralidade e
contemporaneidade transmontanas
na sua expressão cultural,
decorrendo durante três dias no
castelo da vila de Mogadouro.
Trata-se de um evento que
proporciona a vivência e a
experiência do património cultural
do Nordeste Transmontano, viajando
pela nossa tradição transmontana.
Com uma forte componente lúdica,
proporciona o contacto com a
natureza, com as ritualidades, a
música folk, a gastronomia, as artes
e ofícios e as demais expressividades
poético-culturais que caracterizam
esta região.
Horário | 10h00-03h00
Local | Zona Histórica de Mogadouro
Contactos
Loja Interativa de Turismo de Mogadouro
Tel. | 279 340 100
Email | turismo@mogadouro.pt
Site | www.mogadouro.pt
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MOGADOURO
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Horário | consultar programa especifico
Local | Rua S. José - Parque da Cidade
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Contactos
Câmara Municipal de Paredes
Tel. | 255 788 800
Email | cmparedes@cm-paredes.pt
Site | www.cm-paredes.pt

PAREDES

VILA DO CONDE

FESTAS
DA CIDADE

XXVI CURTAS
VILA DO CONDE
FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINEMA

13 a 16 de JULHO

14 a 22 de JULHO

À semelhança de anos anteriores,
as festividades em honra do Divino
Salvador representam um ponto
alto das atividades concelhias, na
medida em se tratam das festas que
representam todas as freguesias e
nesse sentido são também as festas
do concelho. Contam com um vasto
programa religioso, cultural e lúdico
que atrai milhares de visitantes a
Paredes e promete dar um colorido
diferente a toda a cidade no terceiro
fim de semana do mês de julho.

O Curtas Vila do Conde - Festival
Internacional de Cinema é hoje
um dos principais acontecimentos
culturais e cinematográficos do
país. Desde 1993 que o festival
tem consolidado a sua posição
como divulgador das mais
recentes tendências no cinema
contemporâneo. Pretende-se
que o Curtas continue a ser um
espaço de descoberta de novas
linguagens e expressões artísticas,
mantendo a diversidade de géneros
e de abordagens que o caracteriza,
mostrando o cinema em todos os
seus aspetos.

Horário | consultar programa específico
Local | Teatro Municipal (Avenida Dr. João
Canavarro, Vila do Conde), Solar – Galeria
de Arte Cinemática (Rua do Lidador,
Vila do Conde) e Auditório Municipal
(Praça da República, Vila do Conde)
Contactos
Curtas Metragens CRL
Tel. | 252 638 027/252 646 516
Email | info@curtas.pt
Site | www.festival.curtas.pt
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VIANA DO CASTELO

XXXVIII
FEIRA DO LIVRO
DE VIANA DO
CASTELO
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14 a 29 de JULHO

De 14 a 29 de julho, realiza-se a 38ª
edição da Feira do Livro de Viana
do Castelo, no Jardim Público da
cidade. Durante as duas semanas de
duração, a Feira do Livro contempla
cerca de 70 eventos, dirigidos aos
mais diversos públicos. Do programa,
para além da presença dos diversos
editores que proporcionarão ao
público vianense o contacto com
as mais recentes edições, destaque
para a animação infantil, exposições,
música, teatro e dança, workshops e
oficinas, as habituais apresentações
de livros e sessões de autógrafos.
Uma organização da Câmara
Municipal de Viana do Castelo e
do Centro Cultural do Alto Minho.

Consultar programa em:
www.cm-viana-castelo.pt
Horário | 17h00-24h00
Local | Jardim Público de Viana do Castelo
Contactos
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Tel. | 258 809 300
Email | cmviana@cm-viana-castelo.pt;
rpbiblioteca@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt

BRAGANÇA

BRAGANÇA
GRANFONDO

15 de JULHO

Bragança Granfondo apresenta
três distâncias, Minifondo (65 km),
Mediofondo (102 km) e Granfondo
(154 km), com percursos de cortar
a respiração, em plena natureza,
percorrendo grande parte do concelho
de Bragança, entrando em Puebla
de Sanábria pelo Parque Natural de
Montesinho, passando por Rio de
Onor e outras aldeias carregadas de
história e tradições.
O Bragança Granfondo terá essa
inegável mais-valia que é a marca
Parque Natural de Montesinho, a
ímpar gastronomia brigantina e a
forma singular de bem-receber dos
transmontanos.

Horário | 08h00-17h00
Local | Av. D. Sancho I
Contactos
Câmara Municipal de Bragança
Tel. | 273 304 200
Email | turismo@cm-braganca.pt
Site | www.cm-braganca.pt
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VIANA DO CASTELO

CINFÃES

XXII FESTIVAL
DE FOLCLORE
INTERNACIONAL
ALTO MINHO

EXPO
MONTEMURO

16 a 22 de JULHO

18 a 22 de JULHO

O FFIAM - Festival de Folclore
Internacional Alto Minho é organizado
em colaboração entre a Viana Festas
e uma Comissão Executiva que
integra diversos grupos folclóricos
do concelho, com o apoio da Câmara
Municipal de Viana do Castelo e o do
CIOFF® (Conselho Internacional das
Organizações de Festivais de Folclore
e Artes Tradicionais). O festival que
conta este ano a sua 22ª edição, teve
início em 1996, trazendo aos palcos de
Viana do Castelo grupos prestigiados
de todo o mundo. O sucesso da sua
organização conta com a colaboração
fundamental de voluntários dos
grupos folclóricos, amigos e ainda

das instituições, associações e
empresas, que são incansáveis.
Mais uma vez Viana do Castelo vai ser
o palco de um dos melhores festivais
de folclore da Europa.
Horário | 22h00
Local | As Galas decorrerão na Praça
da República e o Centro Cultural
de Viana do Castelo.
Contactos
Viana Festas
Tel. | 258 809 394
Email | vianafestas@vianafestas.com
Site | http://vianafestas.com
www.facebook.com/FFIAltoMinho

Criada pelo potencial destas terras,
a Expo Montemuro é uma mostra
de tudo o que de bom se faz nesta
serra. Com uma oferta variada nos
campos da gastronomia e vinhos,
artesanato, turismo e indústria local,
de 18 a 22 de julho, o Montemuro
desce à vila para mostrar todo o
potencial que tem. De organização e
responsabilidade do município, a Expo
Montemuro conquista também pela
variedade musical e cultural, com um
cartaz repleto dos melhores artistas
nacionais e locais.

Horário | 12h00-04h00
Local | Largo da Feira, Cinfães
Contactos
Loja Interativa de Turismo de Cinfães
Tel. | 255 560 560
Email | turismo@cm-cinfaes.pt;
geral@cm-cinfaes.pt
Site | www.cm-cinfaes.pt

30 AGENDA DE EVENTOS 18’

31 AGENDA DE EVENTOS 18’

LOUSADA
		

TROFA

LOUSADA
FESTIVAL
TRADICIONAL

BE LIVE

19 a 22 de JULHO

19 a 22 de JULHO

O Lousada, Festival Tradicional tem
como principal objetivo promover
as artes e ofícios tradicionais, a
gastronomia e os produtos locais
do concelho, da região e do país,
bem como dinamizar cultural e
turisticamente o Município de
Lousada.
Pretende proporcionar àqueles que
nos visitam uma viagem pela cultura
popular, pelas tradições ancestrais,
num esforço de impulsionar
estas atividades como vertentes
económicas essenciais para o
desenvolvimento turístico
de Lousada.

O evento será constituído por 04
vertentes: artesanato, produtos
locais, praça das tasquinhas e
animação de cariz tradicional para
as quatro noites do festival.
Horário | dias 19 e 20: 18h00-24h00;
dias 21 e 22: 15h00-24h00
Local | Avenida Sr. dos Aflitos, Lousada
Contactos
Câmara Municipal de Lousada
Tel. | 255 820 580
Email | turismo@cm-lousada.pt
Site | ww.cm-lousada.pt

Com a intenção de dinamizar a faixa
etária mais jovem do concelho, a
Câmara Municipal da Trofa leva a
cabo, uma vez mais, a iniciativa BE
LIVE, como um evento inovador que
encerra em si o conceito de fruição de
todas as potencialidades que a Trofa
tem para oferecer, surgindo como “BE
LIVE”, “ Ser, Viver - Acreditar”, numa
proposta que tem trazido à Trofa
grandes nomes do panorama musical
atual, mas que se propõe sobretudo, a
cativar os jovens para que aproveitem
a sua terra e todas as suas iniciativas.
O BE LIVE vai contar com a presença
de vários bares do concelho, bem
como com um programa vasto e
variado de iniciativas ligadas ao
Orçamento Participativo Jovem,

ao voluntariado jovem, ao
associativismo e de forma geral
aos grupos e coletividades de jovens
do concelho, com música, teatro,
animação de rua, danças urbanas,
ballet, desportos radicais, entre
muitas outras propostas.
Serão quatro dias de verão, repletos
de aventura, diversão, ao som
de boa música e de experiências
inesquecíveis.
Horário | 19h00-03h00
Local | Zona Envolvente à Estação
Ferroviária da Trofa, Av. 19 de novembro,
S. Martinho de Bougado, Trofa
Contactos
Câmara Municipal da Trofa
Tel. | 252 409 290
Email | ddj@mun-trofa.pt
Site | www.mun-trofa.pt
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AMARANTE

AROUCA

MIMO
FESTIVAL
AMARANTE

RECRIAÇÃO
HISTÓRICA

20 a 22 de JULHO

20 a 22 de JULHO

O MIMO Festival surgiu no interior das
igrejas de Olinda, em 2004. O evento
apresenta concertos de artistas de
primeira grandeza, ao lado de uma
programação paralela de cinema, em
que a música é a protagonista. Com
a proposta de celebrar a música do
mundo e recebido calorosamente
pelo público e pela crítica ano após
ano, ganhou uma consistente etapa
educativa e, posteriormente, lançou a
Chuva de Poesias e os bem-sucedidos
editais de música e cinema.
O MIMO expandiu-se para outras
cidades: inicialmente, Recife e João
Pessoa, e em seguida, Ouro Preto,
Tiradentes, Paraty, até desembarcar

no Rio de Janeiro em 2015, quando
ultrapassou a marca de um milhão
de público. Em 2016, teve a primeira
edição na Europa e em particular
Amarante, com grande sucesso com
adesão de mais 20 mil pessoas e em
2017, na segunda edição, contou com
cerca de 60 mil pessoas.
Horário | consultar programa especifico
Local | Centro Histórico de Amarante
Contactos
Mimo Festival
Tel. | 212 508 5565/212 508 5381
Email | curadoria@mimo.art.br;
producao@mimo.art.br
Site | mimofestival.com

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

Centenas de figurantes oriundos das
associações do concelho dão vida a
este regresso ao passado.
Horário | dia 27: 21h00-24h00;
dia 28: 15h30-24h00;
dia 29: 14h30-20h00
Local | Município de Arouca
Contactos
Câmara Municipal de Arouca
Tel. | 256 940 220
Email | geral@cm-arouca.pt
Site | www.cm-arouca.pt
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Horário | 09h00-17h00
Local | Centro Hípico de Pedras Salgadas;
Rua Bairro das Romanas, Bornes de
Aguiar, Vila Pouca de Aguiar
Contactos
Centro Hípico de Pedras Salgadas
Tel. | 259 433 139
Email |
hipicopedrassalgadas@cm-vpaguiar.pt
Site | http://hipicopedrassalgadas.pt

VILA POUCA DE AGUIAR

ESPOSENDE

CONCURSO
INTERNACIONAL
DE SALTOS

GALAICOFOLIA
2000 ANOS
DE FESTA

20 a 22 de JULHO

21 a 23 de JULHO

Resgatando a forte tradição equestre
da Vila Termal de Pedras Salgadas,
onde desde 1929 se realizam
afamadas competições de saltos de
obstáculos, o renovado Centro Hípico
de Pedras Salgadas acolhe nova
edição do Concurso Internacional
de Saltos, no qual centenas de
cavaleiros da elite mundial discutem
um dos mais antigos pódios nacionais
da modalidade.

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

Horário | 11h30-02h00
Local | Castro de S. Lourenço,
Vila Chã, Esposende
Contactos
Câmara Municipal de Esposende
Tel. | 253 960 100/968 690 784
Email | rui.cavalheiro@cm-esposende.pt
Site | www.galaicofolia.com
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NOITES
DE FADO

Horário | consultar programa especifico
Local | Auditório Municipal
Contactos
Município de Vila Nova de Cerveira
Tel. | 251 708 020
Email | cultura@cm-vncerveira.pt
Site | www.cm-vncerveira.pt

VILA DO CONDE

XLI FEIRA
NACIONAL DE
ARTESANATO

21 e 28 de JULHO

21 de JULHO a 05 de AGOSTO

O fado, classificado como Património
Imaterial da Humanidade, é o género
musical mais peculiar da música
portuguesa e que mais evoca o
espírito português.
No palco das Noites de Fado de
Cerveira já passaram conceituados
fadistas de renome nacional e
internacional. Com o intuito de se
continuar a divulgar grandes nomes
e a promover as novas vozes do fado,
em 2018, o Município de Vila Nova de
Cerveira, continua a promover o Fado,
enquanto defensor da identidade e
alma portuguesa

De todos os cantos do país, incluindo
Açores e Madeira, centenas de
artesãos escolhem a Feira Nacional
de Artesanato como ponto de
encontro para exporem as suas
artes. E se é certo que os mais de
200 artesãos, muitos dos quais a
trabalhar ao vivo, são os cabeças de
cartaz do evento, não menos verdade
é que os olhos também comem e as
palavras não enchem barriga! Por
isso, são igualmente imperdíveis
as Jornadas Gastronómicas, com
o melhor da cozinha tradicional
portuguesa, percorrendo todo o país
sem sair do recinto.

Horário | segunda a quinta: 17h00-24h00;
sexta e sábado: 15h00-00h30;
domingo: 15h00-24h00
Local | Jardim Júlio Graça, Vila do Conde
Contactos
Associação para Defesa do Artesanato
e Património de Vila do Conde
Tel. | 252 627 700
Email | geral@adapvc.pt
Site | www.adapvc.pt
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Horário | 21h00: desfile dos grupos
de romeiros; bailarico até de madrugada
Local | Núcleo Histórico de Mondim
de Basto
Contactos
Câmara Municipal de Mondim de Basto
Tel. | 255 389 370
Email | turismol@cm-mondimdebasto.pt
Site | http://municipio.mondimdebasto.pt

MONDIM DE BASTO

CELORICO DE BASTO

NOITE
DE ROMEIROS
DE SANTIAGO

FESTAS
DO CONCELHO

24 de JULHO

25 a 29 de JULHO

A noite de 24 de julho, noite de
Romeiros e evocação das antigas
romarias de Santiago, revela-se
como o principal cartaz das festas
do concelho. Lindas moçoilas de
lenço, de arrecadas de ouro e de
gigas da merenda à cabeça, homens
de colete, correntes de cavalinho e
chapéu de três bicos com a estampa
de Santiago. Esturdias, tocatas
e ranchadas. Partilham-se os
merendeiros na rua e há bailarico
até altas horas da madrugada.
Vista-se a rigor e venha.

Horário | atividade permanente
Local | Ruas de Celorico de Basto
Contactos
Câmara Municipal de Celorico de Basto
Tel. | 255 320 300
Email | geral@mun-celoricodebasto.pt
Site | www.mun-celoricodebasto.pt

As Festas do Concelho em honra de
S. Tiago decorrem em Celorico
de Basto de 25 a 29 de julho, e
apresentam vários concertos
musicais, fogo de artifício, o tradicional
e sempre muito participativo desfile
etnográfico, que mostra as traições
da ruralidade local, nomeadamente
o ciclo do vinho, do pão, do azeite, as
tradições pagãs e religiosas, e muito
mais. Decorrem ainda despiques
de bombos, o festival de folclore, a
merenda de S. Tiago e no próximo
ano irá ser promovido um festival de
música alternativa que tornará as
festividades ainda mais atrativas.
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MIRANDELA

PONTE DA BARCA

FESTAS
DA CIDADE
E DE NOSSA
SENHORA
DO AMPARO

FESTIVAL
FOLK CELTA

25 de JULHO a 05 de AGOSTO

27 e 28 de JULHO

As Festas da Cidade de Mirandela
em Honra da Nossa Senhora do
Amparo realizam-se anualmente
entre o dia 25 de julho e o primeiro
fim de semana de agosto. É uma
festa de caráter religioso e popular
que concentra na cidade milhares
de pessoas. A animação passa por
variados espetáculos musicais, uma
marcha luminosa, entre outros.
Destacam-se a procissão em honra
de Nossa Senhora do Amparo, o fogo
de artifício e a noite dos bombos.

Horário | Todo o dia
Local | Mirandela
Contactos
Câmara Municipal de Mirandela
Tel. | 278 203 143
Email | postodeturismo@cm-mirandela.pt
Site | www.cm-mirandela.pt

Este ano atingimos a 11ª edição
do Festival, que anualmente tem
trazido ao concelho barquense
artistas nacionais e estrangeiros de
elevada qualidade, num cruzamento
de sonoridades musicais folk e
celtas. O festival é uma das apostas
da autarquia, procurando assim a
atração de um público diversificado e
a divulgação do património tradicional
e cultural do concelho, que tem fortes
ligações à cultura celta. Passaram já
pelo Festival Folk Celta de Ponte da
Barca nomes como: Uxia, Diabo na
Cruz, Susana Seivane, Berrogueto,
Toques do Caramulo, Galandum

Galundaina, Luar na Lubre, Brigada
Victor Jara, Xarnege, Mu, Gaiteiros
de Lisboa, Pé na Terra, Judith Mateo,
Cristina Pato entre muitos outros.
Horário | 21h30
Local | Ponte da Barca
Contactos
Câmara Municipal de Ponte da Barca
Tel. | 258 480 180
Email | festival.folk.celta@gmail.com
Site | http://folkcelta.pt/
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Horário | dia 27: 18h00-00h00;
dias 28 e 29: 10h00-00h00
Local | Feira do Tijelinho, Baião
Contactos
Câmara Municipal de Baião
Loja Interativa de Turismo de Baião
Tel. | 255 540 500/255 540 562
Email | turismo@cm-baiao.pt
Site | www.visitbaiao.pt

BAIÃO

MESÃO FRIO

FESTIVAL DO
ANHO ASSADO
E DO ARROZ
DE FORNO

FEIRA DO
PETISCO,
DO VINHO
E DOS
PRODUTOS
REGIONAIS

27 a 29 de JULHO

27 a 29 de JULHO

Resultante do cruzamento entre
o carneiro e a ovelha, o anho é um
dos elementos mais distintivos da
gastronomia regional. Acompanhado
pelo saboroso arroz de forno, o anho
- prato principal, mas não único neste
evento -, é servido com os vinhos
verdes de Baião. Podemos ainda
apreciar o artesanato tradicional, a
broa de milho, os doces regionais,
o biscoito da Teixeira, os licores, as
compotas de Baião ou o sumo de
laranja da Pala. A animação musical
durante o evento é garantida pelos
grupos de música tradicional do
concelho de Baião. Entrada livre.

Mesão Frio promove no último fim
de semana de julho, na Avenida
Conselheiro José Maria Alpoim, uma
feira dedicada ao petisco, vinho e
produtos regionais. Em tempos em
que o apelo ao consumo de produtos
portugueses aumenta a cada dia,
a Porta do Douro dedica o fim de
semana à temática, promovendo
os petiscos, o vinho e os produtos
regionais de Mesão Frio e da Região
Demarcada do Douro.

Horário | dia 27: 18h00-02h00;
dia 28: 10h00-02h00;
dia 29: 10h00-02h00
Local | Avenida Conselheiro José Maria
Alpoim 432, Mesão Frio
Contactos
Câmara Municipal de Mesão Frio
Tel. | 254 890 100
Email | geral@cm-mesaofrio.pt
Site | www.cm-mesaofrio.pt
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PAREDES DE COURA

MUNDO
AO CONTRÁRIO

27 a 29 de JULHO
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Horário | 10h00-00h00
Local | Largo visconde de Mozelos;
largo de Outubro e Largo Hintze Ribeiro
Contactos
Câmara Municipal de Paredes de Coura
Tel. | 251 780 100
Email | contacto@cm-paredes-coura.pt
Site | www.paredesdecoura.pt

Destinado a toda a família e com
entrada livre, o evento reúne artistas
nacionais e internacionais num
programa que inclui espetáculos,
animação de rua, instalações, oficinas
e residências artísticas.
O mundo lógico, supostamente real
e determinista é aqui sacrificado
em nome de um mundo onde a
imaginação, a criatividade e a
brincadeira imperam. Um leque de
excelência de artistas do fantástico
e promotores de sonhos, trazem ao
público a oportunidade de sorrir e
até integrar o espetáculo, seja como
músicos ou artistas de circo, no
trapézio, monociclo ou corda.

46 AGENDA DE EVENTOS 18’

47 AGENDA DE EVENTOS 18’

BARCELOS

MOGADOURO

MOSTRA DE
ARTESANATO

RED BURROS
FLY-IN

27 de JULHO a 12 de AGOSTO

28 de JULHO

A Mostra de Artesanato e Cerâmica
permite aos visitantes o contacto
com as artes tradicionais do
concelho, e promove a riqueza da arte
e do trabalho tradicional barcelense,
reafirmando a aposta do município no
apoio ao trabalho desenvolvido pelos
artesãos.
No certame, podem ser apreciadas
as produções artesanais como a
cestaria e vime, a olaria, o barro
figurativo, trabalhos em madeira,
ferro e derivados, e bordados. E os
visitantes podem ainda aprender as
artes e ofícios tradicionais através de
workshops.

Horário | segunda a sexta: 18h00-00h00;
sábados e domingos: 16h00-00h00
Local | Parque da Cidade
Contactos
Câmara Municipal de Barcelos
Tel. | 253 809 600
Email| geral @cm-barcelos.pt
Site | www.cm-barcelos.pt

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

Horário | 14h00-18h00
Local | Aeródromo Municipal de
Mogadouro - Eira, Azinhoso, Mogadouro
Contactos
Aeródromo Municipal de Mogadouro
Tel. | 279 340 100
Email | aerodromo@mogadouro.pt
Site | www.mogadouro.pt
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Horário | consultar programa especifico
Local | Vários lugares/pontos
(ruas, praças e edifícios culturais)
na cidade de Amarante
Contactos
Câmara Municipal de Amarante
Tel. | 255 420 297
Email |
gabinetedajuventude@cm-amarante.pt
Site | www.hafest.pt

SANTA MARTA
DE PENAGUIÃO

SEMANA
CULTURAL

29 de JULHO a 04 de AGOSTO

29 de JULHO a 05 de AGOSTO

Há Fest! É a semana em que
queremos provar que estamos a
trabalhar com os jovens e para
os jovens. Preparamos para o
efeito várias atividades, com um
denominador comum: celebrar!
O convite é extensível a todos
mas está focado em especial nos
jovens. Música, comédia, workshops,
desportos radicais e até um programa
de talentos vão animar Amarante
durante 07 dias.

Com a data de inicio entre 1984/86,
a Semana Cultural de Santa Marta de
Penaguião é sem dúvida, o ponto mais
alto da cultura penaguiense.
Com a organização a cargo do
município, este evento conta sempre
com a colaboração de todas as
juntas de freguesia e associações
culturais, desportivas e recreativas
concelhias, fazendo desta atividade
um movimento único e unilateral.
Ano após ano, a semana cultural tem
vindo a aliar a tradição à inovação, a
cultura à paixão, a gastronomia ao
vinho, o associativismo aos costumes,
sempre com muita animação a
abrilhantar a festividade.

Todas as noites contam com a
intervenção dos grupos da terra
e durante as mesmas pode ainda
disfrutar-se da feira com 40 stands.
Cada edição tem por base um tema
no qual todos os envolvidos se
baseiam para trabalhar o tradicional
cortejo etnográfico (dia 29) e as
noites temáticas. A população já
espera ansiosamente pelo feriado
municipal, o dia da Padroeira da
Região Demarcada do Douro - Santa
Marta - para dar início a uma semana
repleta de surpresas.
Horário | 21h00-24h00
Local | Praça do Município,
Santa Marta de Penaguião
Contactos
Câmara Municipal
de Santa Marta de Penaguião
Tel. | 254 810 130
Email | geral@cm-smpenaguiao.pt
Site | www.cm-smpenaguiao.pt

AGOSTO

SERnancelhe
+ CULTURA
FUSION
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01 a 05 de AGOSTO

De 01 a 05 de agosto, realizar-se-á
no Centro Histórico de Sernancelhe
o festival de cultura denominado
SERnancelhe+Cultura Fusion no qual
irão tomar parte mais de 200 artistas
distribuídos por sete palcos.
Com um cartaz repleto de
manifestações culturais tais como
exposições, teatro, desporto,
literatura, momentos musicais,
multimédia e tasquinhas, o
Município de Sernancelhe entende o
Sernancelhe+Cultura Fusion como
um conceito inovador, dinâmico,
com uma oferta diversificada, capaz
de atrair públicos de diferentes
sensibilidades, oferecendo uma
panóplia de demonstrações culturais
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SERNANCELHE

SANTA MARIA DA FEIRA
à escolha do público, em regime de
gratuitidade. Através desta iniciativa,
pretende-se ainda promover todo o
Centro Histórico de Sernancelhe, um
espaço que congrega monumentos
religiosos, casas senhoriais e
edifícios que desempenharam
importantes funções históricas em
termos administrativos, educativos
e culturais. A condimentar a
programação, realizar-se-á uma
caminhada e um trail solidário que
dará aos visitantes a oportunidade de
conhecerem os soutos que envolvem
a vila. As receitas obtidas reverterão
a favor da Liga Portuguesa contra
o Cancro. Ateliês para crianças e
seniores vão funcionar também ao
longo dos dias do evento.
Horário | dia 01: 18h00-00h30; dias 02, 03
e 04: 10h00-00h30; dia 05: 10h00-20h00
Local | Centro Histórico de Sernancelhe,
Praça da República
Contactos
Câmara Municipal de Sernancelhe
Tel. | 254 598 300
Email | geral@cm-sernancelhe.pt
Site | www.cm-sernancelhe.pt

VIAGEM
MEDIEVAL
EM TERRA DE
SANTA MARIA
01 a 12 AGOSTO

A Viagem Medieval em Terra de
Santa Maria é um evento cultural
centrado na recriação de episódios
que marcaram a história local e
nacional na Idade Média, realizandose anualmente, durante doze dias
consecutivos, no centro histórico da
cidade de Santa Maria da Feira.
Com características únicas no país,
este projeto diferencia-se pelo rigor
histórico, envolvimento da população
e do associativismo local, pela
diversidade de áreas temáticas e
qualidade da animação permanente,
posicionando-se como o maior evento
de recriação medieval da Europa.

De 01 a 12 de agosto, Santa Maria da
Feira veste-se a rigor, oferecendo aos
residentes e visitantes experiências
singulares da época medieval,
recriadas em ambientes históricos,
sustentados pelo património
arquitetónico e natural, numa
experiência cultural única.
Horário | 12h00-01h00
Local | Centro Histórico de Sta Maria da Feira
Contactos
Feira Viva, cultura e desporto, E.M.
Tel. | 256 330 900
Email | info@viagemmedieval.com
Site | www.viagemmedieval.com
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Horário | durante todo o dia
Local | Peso da Régua
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Contactos
Câmara Municipal do Peso da Régua
Tel. | 254 320 230
Email | cmregua@cmpr.pt
Site | http://www.cm-pesoregua.pt/

PESO DA RÉGUA

SABROSA

FESTAS
DO DOURO

SABROSA
SUMMER FEST

01 a 16 de AGOSTO

01 a 29 de AGOSTO

Peso da Régua abre portas a milhares
de fiéis numa festa que vive do
religioso, mas também do profano.
Do programa de festas fazem parte o
Festival das Francesinhas, a noite do
14 de agosto na parte alta da cidade
onde milhares de pessoas se juntam
em folia, a Procissão do Triunfo que
se distingue como o ponto mais
alto das festas e o Arraial do Rio,
ímpar pela ligação ao rio Douro e os
socalcos que envolvem a cidade e
que conferem a esse espetáculo um
cenário único.

Trata-se de um evento que pretende
promover a iniciativa cultural local,
dando à população a oportunidade de
estar em contato com diversos projetos
de cariz musical, proporcionando-lhe
agradáveis serões e um vasto
enriquecimento a diversos níveis.
A disponibilidade de espaços ricos em
condições para este tipo de eventos
na sede de concelho, e que apelam
por uma maior e melhor utilização,
é uma realidade reconhecida por
todos nós. Assim, o Sabrosa Summer
Fest 2018 irá ao encontro desta
necessidade, garantindo a todos os
espetadores, sabrosenses e não só,
bem-estar e conforto, condições cada
vez mais reclamadas pelo público e

que, felizmente, em Sabrosa sobejam.
o evento realizar-se-á ao longo do
mês de agosto, com um espetáculo
semanal, às quartas-feiras, não
correndo assim o risco de coincidir
com as tradicionais festas das
freguesias ao fim de semana.
Aproveita-se também o facto de,
neste mês, os emigrantes estarem de
regresso à sua terra.
Cada espetáculo terá início por volta
das 22h00, sendo a sua duração de
aproximadamente 2h00.
Horário | 21h00-23h00
Local | Vila de Sabrosa, Rua do Loreto
Contactos
Câmara Municipal de Sabrosa
Tel. | 259 937 120
Email | comunicacao@cm-sabrosa.pt
Site | www.sabrosa.pt
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VILA NOVA DE FOZ CÔA

CHAVES

CÔA
SUMMER FEST
VIII FESTIVAL
DA JUVENTUDE

II FESTIVAL
IDENTIDADES

02 a 04 de AGOSTO

02 a 05 de AGOSTO

O festival da juventude pretende
oferecer aos jovens três dias de
atividades em diversas áreas como
a música, o desporto, a cultura, a
cidadania, o empreendedorismo,
o emprego, a saúde e a educação.
Para tal, serão desenvolvidos um
conjunto de atividades, como teatro,
dança, concertos, workshops,
torneios, palestras, entre outras.
O festival da juventude pretende ser
um espaço de jovens e para jovens e
para as diversas associações juvenis
nacionais procederem a uma mostra
da sua intervenção na comunidade.

Horário | 17h00-05h00
Local | Piscinas Municipais,
Rua da Fonte Nova, Vila Nova de Foz Côa
Contactos
Câmara Municipal de vila Nova de Foz Côa
Tel. | 279 760 400
Email | geral@coasummerfest.pt
Site | http://www.coasummerfest.pt/

No primeiro fim de semana de
agosto, o Jardim Público vai ser
palco da 2ª edição do Festival
de Música Tradicional Folk de
Chaves - Identidades, que promete
oferecer um ambiente único, com
atuações de grupos de renome
internacional, divulgação da nossa
música tradicional e mostra de novos
projetos de música do mundo.

Horário | dia 02: 21h00-24h00;
dias 03 a 05: 14h00-24h00
Local | Jardim Público
Contactos
Câmara Municipal de Chaves
Tel. | 276 340 500
Email | municipio@chaves.pt
Site | www.chaves.pt
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Horário | consultar programa especifico
Local | Miranda do Douro / Sendim
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Contactos
Centro de Música Tradicional Sons da Terra
Tel. | 273 739 148
Email | sonsdaterra@sapo.pt

MIRANDA DO DOURO

MONDIM DE BASTO

FESTIVAL
INTERCÉLTICO

XVI
FEIRA DA TERRA

02 a 05 de AGOSTO

02 a 05 de AGOSTO

O Festival Intercéltico de Sendim
realiza-se em Sendim (Miranda
do Douro). Este festival ocorre
anualmente no início de agosto e
atrai milhares de amantes da música
folk, evento onde já atuaram artistas
de vários países. Existe um espaço
complementar, A Taberna dos Celtas,
no Salão de Festas de Sendim onde
são servidas refeições e bebidas,
atuam músicos, dança-se e cantase ao som das Gaitas. Para além
dos concertos pode-se contar com
várias atividades: passeios de burros,
exposições, animação de rua e uma
missa celta. O lema do festival é
“O folk já merecia um festival assim”.

A Feira da Terra é um acontecimento
marcante de Basto. Tem como
principal objetivo, a promoção e
divulgação dos produtos agrícolas,
artesanais, patrimoniais e naturais do
concelho, com uma forte expressão
também na gastronomia e vinhos.
Local privilegiado para o convívio,
é ponto de encontro de famílias e de
amigos. Recebe anualmente milhares
de pessoas que aproveitam para
experimentar os sabores da terra
ao som dos cantares tradicionais.
A Feira decorre ao longo de 4 noites
de grande animação popular.

Horário | dias 02 e 05: 19h00-01h00;
dias 03 e 04: 19h00-02h00
Local | Largo da Feira, Mondim de Basto
Contactos
Câmara Municipal de Mondim de Basto
Tel. | 255 389 370
Email | turismol@cm-mondimdebasto.pt
Site | http://municipio.mondimdebasto.pt
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TERRAS DE BOURO

BOTICAS

FESTAS
CONCELHIAS
EM HONRA
DE S. BRÁS

FESTINVALE
FESTIVAL DA
JUVENTUDE
DE BOTICAS

02 a 06 de AGOSTO

03 de AGOSTO

O Município de Terras de Bouro
realiza, como é tradição, no primeiro
fim de semana de agosto, Festas
Concelhias em Honra de S. Brás.
Ao longo de cinco dias destacam-se
as arruadas, a tradicional animação
de rua pela Charanga de Vilar
da Veiga, os desfiles dos grupos
folclóricos que participarão no
Festival Folclórico Concelhio, as
“rodas” compostas por grupos de
concertinas, o concerto de bandas
filarmónicas, cantores do panorama
nacional, o concurso de gado bovino,
a prova de perícia de máquinas
agrícolas, a corrida de cavalos

de passo travado e a feira franca, as
importantes cerimónias religiosas e,
claro, a sessão fogo de artifício que
encerram as festas, completando-se
assim um animado, rico e variado
programa festivo.
Horário | 12h00-02h00
Local | Vila de Terras de Bouro
		
Contactos
Câmara Municipal de Terras do Bouro
Tel. | 253 350 010
Email | gap@cm-terrasdebouro.pt
Site | www.cm-terrasdebouro.pT

O Festinvale – Festival da
Juventude de Boticas é um evento
especialmente pensado para o
público mais jovem. Com um cartaz
alternativo e de qualidade, atuam em
Boticas, bandas de renome e com
provas dadas em outros festivais.
Em 2018 o Festinvale contará
certamente com a presença de um
grupo de grande qualidade como
cabeça de cartaz. Acessível a pessoas
com mobilidade condicionada.

Horário | 22h00 (inicio)
Local | Parque de Natureza e
Biodiversidade, Estrada Regional 311,
nº. 55, Lugar da Relva, Beça - Boticas
Contactos
Câmara Municipal de Boticas
Tel. | 276 410 200
Email | municipio@cm-boticas.pt
Site | www.cm-boticas.pt
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RIBEIRA DE PENA

TAROUCA

XX FEIRA
DO LINHO
E FESTA DA VILA

FESTIVAL
DA JUVENTUDE

03 A 05 de AGOSTO

03 a 05 de AGOSTO

Cerca de uma centena de artesãos
participam na Feira do Linho de
Ribeira de Pena, onde se promove
o artesanato do linho da região.
Milhares de visitantes e apreciadores
do linho podem ver e adquirir os
melhores panos e peças saídos dos
teares antigos do concelho.
Nos stands são exibidas as mantas,
os lençóis, peças de vestuário,
rendas, bordados, lenços ou colchas.
Mas não só de linho se faz esta festa.
Na feira haverá ainda mel, compotas,
vinhos verdes, vestuário tradicional
e fumeiro. Em paralelo, decorre a
Festa da Vila, em honra do Divino
Salvador e da Senhora das Angústias,

com o seu ponto alto com a
eucaristia solene acompanhada pela
grandiosa procissão que conta com a
participação dos santos das aldeias
da paróquia. A animação musical e
animação de rua são uma presença
constante encerrando-se o certame
com um majestoso fogo de artificio.
Horário | 14h00-24h00
Local | Praça do Município, Ribeira de Pena
Contactos
Câmara Municipal de Ribeira de Pena
Tel. | 259 490 500
Email | geral@cm-rpena.pt
Site | www.cm-rpena.pt

O Município de Tarouca promove
anualmente, no primeiro fim de
semana de agosto, um festival
pensado para os mais jovens
onde, durante três dias, impera
a diversão, adrenalina, música,
aventura, atividades aquáticas,
desporto e dança, na melhor das
combinações para dias e noites de
verão desfrutados em cheio. Pool
Party, com insufláveis, Dj´s e bandas
de garagem, zumba, música ao vivo,
e ainda a Summer Party, com Dj´s
e festa temática, são algumas das
atividades propostas.

Horário | 09h00-00h00
Local | Piscinas Municipais,
Casa do Paço em Dalvares
Contactos
Câmara Municipal de Tarouca
Tel. | 254 677 420
Email | camara@cm-tarouca.pt
Site | www.cm-tarouca.pt

63 AGENDA DE EVENTOS 18’

GUIMARÃES

FESTAS
DA CIDADE E
GUALTERIANAS
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03 a 06 de AGOSTO

As Festas da Cidade e Gualterianas
constituem, hoje, um dos principais
cartazes turísticos de Guimarães.
Com uma tradição centenária, estas
festas têm sido, ao longo dos anos,
espaço e tempo de vivência, de
convergência, de movimento, de cor,
de emoções e de demonstrações
de vitalidade económica e cultural
do concelho, com tal projeção
que se tornaram numa das mais
importantes atrações festivas de
toda a região Norte. O cartaz das
festas inclui inúmeros concertos,
animação de rua com grupos de
bombos, Cantares ao Desafio,
Arruadas e Encontros de Tocadores

de Concertinas, a Feira de Gado e
Concurso Pecuário, a Corrida de
Cavalos, o Desfile de Charretes
Antigas, a Majestosa Procissão em
honra de S. Gualter, entre muitas
outras atividades, encerrando
sempre, em beleza, com a Marcha
Gualteriana.
Horário | vários
Local | Ruas da cidade
Contactos
A Oficina
Tel. | 253 424 700
Email | geral@ccvf.pt
Site | www.ccvf.pt
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Horário | 10h00-03h00
Local | Praça Camões, Praça da Sé
e ruas do centro histórico de Bragança
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Contactos
Câmara Municipal de Bragança
Tel. | 273 304 200
Email | turismo@cm-braganca.pt
Site | www.cm-braganca.pt

BRAGANÇA

VIANA DO CASTELO

FESTA VERÃO
BRAGANÇA

FEIRA DE
ARTESANATO
TRADICIONAL E
CONTEMPORÂNEO
& MANUALIDADES

04 de AGOSTO

04 a 20 de AGOSTO

Milhares de pessoas “invadem” o
Centro Histórico nas noites mais
quentes e mais longas do ano com o
evento Festa Verão Bragança.
Música, animação de rua, fogo,
malabarismo, iluminação cénica de
edifícios, personagens trajadas a rigor
e dança no coração de Bragança, na
qual o comércio está de porta aberta
durante a noite.

A Feira de Artesanato Tradicional
e Contemporâneo & Manualidades,
decorre habitualmente no mês de
agosto e está integrada no programa
da Romaria de Nossa Senhora
d’Agonia. Para além da exposição
e venda de objetos artesanais de
diversas regiões do país, muitos
artesãos apresentam trabalho ao
vivo, mostrando um pouco do melhor
que o Alto Minho tem para oferecer.
Mais informação em:
http://vianafestas.com.

Horário | dias 04 a 16: 16h00-24h00;
de 17 a 20: 10h00-24h00
Local | Jardim Público de Viana do Castelo
Contactos
VianaFestas
Tel. | 258 809 394
Email | vianafestas@vianafestas.com
Site | http://vianafestas.com/
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ARCOS DE VALDEVEZ

VALPAÇOS

FESTAS
DE NOSSA
SENHORA
DA LAPA

FEIRA FRANCA
DE VALPAÇOS
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05 a 12 de AGOSTO

O segundo fim de semana de agosto
acolherá as Festas Concelhias e
de Nossa Senhora da Lapa e com
elas, a alegria, cor e tradição que as
festas proporcionam. O reencontrar
de amigos, os inúmeros eventos que
ocorrem são tudo motivos para vir às
Festas de Arcos de Valdevez.
O folclore, os cantares ao desafio,
as rusgas populares, os grupos
de bombos, os bailes populares, o
concurso agrícola e pecuário, o cortejo
etnográfico, as bandas de música, a
festa do rio com barcos alegóricos, o
festival da Ínsua do Vez, as secções
de fogo de artifício e a solene
Procissão em Honra a Nª Srª da Lapa,
são motivos fortes para marcarem

presença nas nossas festas.
O coração arcuense bate mais forte.
A vila fervilha de dinamismo, com
pessoas apressadas entrando e
saindo das lojas, restaurantes e cafés,
conferindo ao universo arcuense uma
azáfama típica de Verão. As aldeias
adquirem outra vida, com o regresso
de muitos emigrantes, satisfazendo
saudades da terra e dos amigos.
Venham a Arcos de Valdevez, apreciar
a paisagem, degustar a gastronomia,
saborear os vinhos, os “Charutos de
Ovos”, o Bolo de Mel e os “Rebuçados
dos Arcos”, sentir o acolhimento e
divertir-se nas festas concelhias.
Horário | consultar programa especifico
Local | Avenida Recontro do Valdevez,
Campo do Trasladário
Contactos
Folia Associação
Tel. | 258 523 167
Site | www.foliaarcosdevaldevez.blogspot.pt

06 a 10 de AGOSTO

A Feira Franca coloca em destaque
os produtos da terra, tasquinhas e
artesanato, ao final da tarde, das
19h00 à meia-noite.
Conviver em boa companhia e
saborear o que de melhor a nível
gastronómico o concelho tem para
oferecer é o mote para vários dias de
animação com ranchos folclóricos
do concelho, bandas musicais, fado,
entre muitas outras atividades.
O evento de natureza sociocultural
agrega quase meia centena de
stands de venda e exposição dos
produtos tradicionais do concelho.
Desde o Folar de Valpaços IGP, vinho,

azeite, fumeiro, gelados artesanais
de sabores transmontanos e outros
produtos da Marca Valpaços, com
garantia da melhor qualidade.
Horário | 19h00-00h00
Local | Jardim Público,
Paços do Concelho, Valpaços
Contactos
Câmara Municipal de Valpaços
Tel. | 278 710 130
Email | turismo@valpacos.pt
Site | www.valpacos.pt
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VIANA DO CASTELO

ESPINHO

XIII NEOPOP
ELECTRONIC
MUSIC FESTIVAL

VI FESTIVAL
OITO24

09 a 11 de AGOSTO

09 a 19 de AGOSTO

De 09 a 11 de agosto, Viana do
Castelo volta a receber o maior
festival de música eletrónica a ter
lugar no nosso país. Ao longo de 12
anos muitos foram os grandes nomes
e promissores talentos que passaram
pelo NEOPOP. Não é fácil continuar a
surpreender um público conhecedor
e exigente, mas ano após ano,
superam-se as expetativas, elevando
sempre a fasquia. A 13ª edição não
será diferente, contando com a
presença de um forte contingente
internacional onde figuram alguns
dos mais relevantes artistas da atual
música de dança.

Horário | 22h00
Local | Rua dos Mareantes (Junto ao Forte
Santiago da Barra, Viana do Castelo)
Contactos
Neopop Electronic Music Festival
Tel. | 962 193 710
Email | infoline@neopopfestival.com
Site | www.neopopfestival.com

O Festival OITO24 desde a sua estreia
prende-se com um crescimento
contínuo e sustentado. A opção recaiu
em transformar o festival não como
um dos momentos importantes da
dinâmica cultural da cidade, mas sim
como o grande momento de fruição
cultural do território num período
em que é procurado por inúmeros
turistas e visitantes.
É um festival que aposta num cartaz
de elevado valor artístico nacional
e internacional, com diferentes
disciplinas e áreas de ação (música,
teatro de rua, circo contemporâneo,
gastronomia). Um programa para

vários públicos e com a perspetiva
de reforçar a atratividade de Espinho.
Na sua 6ª edição, continua a ter o
selo de qualidade do EFFE Label
– Europe for Festivals Festivals for
Europe.
Horário | consultar programa
Local | Ruas da Cidade (maioritariamente
entre as ruas 8 e 24)
Contactos
Câmara Municipal de Espinho
Tel. | 227 335 800
Email | geral@cm-espinho.pt
Site | www.oito24.pt
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VIMIOSO

TORRE DE MONCORVO

DIA DO
MUNICÍPIO

CARVIÇAIS
ROCK

10 de AGOSTO

10 e 11 de AGOSTO

No âmbito da comemoração do Dia do
Município, realiza-se a Feira Anual de
S. Lourenço, o Concurso de Bovinos
de Raça Mirandesa, uma luta de
touros e vários concertos musicais.

O festival Carviçais Rock tem vindo a
afirmar-se como um dos festivais de
verão do Douro Superior com grande
representatividade e capacidade
de atração turística. A seleção de
artistas nacionais e internacionais
que abrilhantam as noites no recinto
da aldeia de Carviçais são, durante
estes dias, aliados não só da excelente
gastronomia e vinhos, como também
do vasto património natural e cultural
que a região oferece.
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Horário | 10h00-24h00
Local | Vimioso
Contactos
Câmara Municipal de Vimioso
Tel. | 273 518 120
Email | gi.cmv@cmv-vimioso.pt
Site | cm-vimioso.pt

Horário | todo o dia
Local | Complexo Desportivo de Carviçais,
Torre de Moncorvo
Contactos
Loja Interativa de Turismo
de Torre de Moncorvo
Tel. | 279 252 289
Email | turismo@torredemoncorvo.pt
Site | www.torredemoncorvo.pt
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MELGAÇO

VILA POUCA DE AGUIAR

MELGAÇO
MEDIEVAL

FEIRA DO MEL
& ARTESANATO
DE PEDRAS
SALGADAS

10 a 12 de AGOSTO

10 a 12 de AGOSTO

Durante o mês de agosto, Melgaço
recebe milhares de emigrantes que
regressam a casa para passar as
férias de verão. Com este evidente
aumento de pessoas, aliado aos
turistas que por estas datas visitam o
concelho, a autarquia apresenta, este
ano, um vasto programa de atividades
culturais que pretende animar quem
passa por Melgaço.

Horário | 10h00-24h00
Local | Centro Histórico - Vila, Melgaço
Contactos
Câmara Municipal de Melgaço
Tel. | 251 402 843
Email | geral@cm-melgaco.pt
Site | www.cm-melgaco.pt

Realizado no idílico Parque Termal
de Pedras Salgadas, este certame
distingue a produção de mel e
artesanato e conta com a presença
de um grande número de apicultores
e artesãos regionais. Visitado por
pessoas de todo o concelho e
turistas, é incontornável na agenda
cultural do verão transmontano.
Inclui espetáculos de música popular
portuguesa, os concursos de mel
(qualidade e rótulos), de doçaria
confecionada com mel e de peças de
artesanato, são momentos bastante
concorridos e animados.

Horário | 14h00-22h00
Local | Parque Termal de Pedras
Salgadas, Bornes de Aguiar,
Vila Pouca de Aguiar
Contactos
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Tel. | 259 419 100
Email | turismo@cm-vpaguiar.pt
Site | www.cm-vpaguiar.pt
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VIZELA

Horário | 18h00
Local | Mercado Municipal

FESTAS
DA CIDADE
E DO CONCELHO
DE VIZELA

Contactos
Câmara Municipal de Celorico de Basto
Tel. | 255 320 300
Email | geral@mun-celoricodebasto.pt
Site | www.mun-celoricodebasto.pt
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10 a 14 de AGOSTO

Realizam-se em agosto, estas festas
começaram de forma simples, em
1953. Em 1956, implementaram-se
com mais força, criando uma tradição
marcante em Vizela, trazendo à
cidade inúmeros visitantes. Estas
festas, de cariz cultural evidente,
são a manifestação da “carolice” e
da boa disposição do povo vizelense
que através da sua disponibilidade,
fazem destas festas a maior atração
turística de Vizela. O cortejo “Vizela
dos Tempos Idos”, é hoje considerado
a atração mais importante de todo o
calendário festivo, realiza-se na noite
do último dia das festas e retrata a
época áurea das termas. Este reúne
centenas de figurantes, majoretes,

CELORICO DE BASTO

XXI FEIRA DE
ARTESANATO E
GASTRONOMIA

10 a 15 de AGOSTO

escolas de samba, bandas de música
e vários carros alegóricos, que são
vistos por milhares de curiosos.
Mas não é só este magnifico cortejo
que justifica a vinda a Vizela. Todos
os dias existem atividades e muita
animação transmitida pelos locais e
por quem a eles se quiser juntar.
Horário | todo o dia
Local | Centro da Cidade - U. F. de Caldas
de Vizela (S. Miguel e S. João)
Contactos
Comissão de Festas de Vizela
Tel. | 968 288 489
Email | cfvizela@gmail.com
Site | www.festasdevizela.com

O Verão em Celorico de Basto é sinal
de festa, de alegria, de encontros com
familiares e amigos, de confraternização.
A XXI Feira de Artesanato e Gastronomia
é um certame que apresenta todas as
características mencionadas e muito mais,
mostrando-se um local muito requisitado
durante as noites quentes de Verão. Um
espaço com cerca de 150 expositores
com artesanato e gastronomia, vinhos
de excelência e doçaria cada vez mais
procurado quer por visitantes quer por
expositores.
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Horário | consultar programa especifico
Local | Avenida Aranda de Duero,
Miranda do Douro
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Contactos
ACIMD
Tel. | 273 431 363
Email | acimd@iol.pt

MIRANDA DO DOURO

VILA NOVA DE CERVEIRA

FAMIDOURO

XX BIENAL
INTERNACIONAL
DE ARTE
DE CERVEIRA

10 a 19 de AGOSTO

10 de AGOSTO a 30 de SETEMBRO

Este é um evento que anualmente
traz milhares de visitantes ao
concelho mirandês. Uma iniciativa
da Associação Comercial e Industrial
de Miranda do Douro que promove o
artesanato, os produtos mirandeses,
a etnografia, língua e cultura
mirandesa.

A Bienal Internacional de Arte de
Cerveira é um evento dirigido à
promoção da arte contemporânea,
sustentado por uma notoriedade
nacional e internacional erigida há
40 anos, que decorre em Vila Nova
de Cerveira e se expande pelo Norte
de Portugal e Galiza. Organizado pela
Fundação Bienal de Arte de Cerveira
desde 2010, este evento afirma-se
como um dos acontecimentos mais
marcantes das artes plásticas
em Portugal, promovendo a
descentralização e democratização
culturais. É a bienal de arte mais
antiga do país e da Península Ibérica
em atividade.

Horário | 11h000-22h00
Local | Av. das Comunidades Portuguesas,
S/N. 4920-275 Vila Nova de Cerveira
Contactos
Fundação Bienal de Arte de Cerveira
Tel. | 251 794 633
Email | geral@bienaldecerveira.pt
Site | bienaldecerveira.pt
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VILA NOVA DE CERVEIRA

RIBEIRA DE PENA

CERVEIRA
ACÚSTICA

FESTA
DE NOSSA
SENHORA
DA GUIA

11 e 25 AGOSTO

13 a 15 de AGOSTO

Num registo mais intimista e de maior
proximidade, o Cerveira Acústica
assenta na apresentação de um clico
de concertos intimistas, trazendo
ao palco do Auditório Municipal
os melhores nomes da música
portuguesa. Este ciclo pretende criar
um conceito diferenciador de cultura
e turismo, durante a época alta de
programação, permitindo afirmar
mais ainda a vila das artes.

Horário | 22h00
Local | Auditório Municipal
		
Contactos
Município de Vila Nova de Cerveira
Tel. | 251 708 020
Email | cultura@cm-vncerveira.pt
Site | www.cm-vncerveira.pt

Consagrada padroeira do concelho
em 1952, a Senhora da Guia
envolve a devoção das gentes de
Trás-os-Montes e do Minho que,
religiosamente, todos os 15 de agosto
assistem à sua procissão e cumprem
promessas ao redor da capela.
A procissão, desde a Igreja de Santa
Marinha até à capela, conta com a
participação de milhares de devotos
e dos seus belos andores.
A localização da capela, nas encostas
do Alvão, sobranceira ao Vale do
Tâmega, confere-lhe um miradouro
natural fabuloso. Também Camilo
Castelo Branco terá assistido à

Romaria da Senhora da Guia, tendo
sido inspiração para escrever o sexto
dos “Doze Casamentos Felizes”.
Os dias da festa são acompanhados
com música ao vivo.
Horário | 08h00-24h00
Local | Fonte de Mouro, Santa Marinha,
Ribeira de Pena
Contactos
Comissão de Festas
Tel. | 259 494 362
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VILA FLOR

ROMARIA
DE NOSSA
SENHORA
DA ASSUNÇÃO

80 AGENDA DE EVENTOS 18’

13 a 15 de AGOSTO

É o maior e o mais importante
santuário mariano de Trás-osMontes onde se realiza, todos os
anos, a maior Romaria da região,
cujo expoente máximo ocorre dia
15 de agosto, com a procissão.
Acompanhada por bandas de música,
várias centenas de peregrinos e
milhares de visitantes, o andor
de Nossa Senhora da Assunção,
carregado por cerca de 50 pessoas e
acompanhado por figuras bíblicas, vai
desde a aldeia de Vilas Boas até ao
santuário, numa distância de 02 km.
Para além do carácter religioso, tem
lugar neste santuário que também

é miradouro, concertos musicais,
fanfarras e arruadas e os tradicionais
postos de venda de bebidas e
petiscos.
Horário | consultar programa especifico
Local | Santuário Nossa Senhora da
Assunção, Lugar do Cabeço, Vilas Boas
Contactos
Santuário Nossa Senhora da Assunção
Tel. | 278 512 595
Email | geral@santuario-assuncao.pt
Site | http://santuario-assuncao.pt
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Horário | 11h00-24h00
Local | Castelo de Bragança;
Rua Combatentes da Grande Guerra;
Rua Abílio Beça, Praça da Sé
Contactos
Câmara Municipal de Bragança
Tel. | 273 304 200
Email | turismo@cm-braganca.pt
Site | www.cm-braganca.pt

BRAGANÇA

BOTICAS

FESTA DA
HISTÓRIA

FESTAS
DO CONCELHO
DE BOTICAS

13 a 16 de AGOSTO

13 a 19 de AGOSTO

De 13 a 16 de agosto a cidade de
Bragança recua à época medieval e
convida para uma viagem à história.
A zona histórica da cidade veste-se
de cor e animação onde o medieval
dá lugar a uma nova forma de ver a
vida. São dias de festa, demonstração
de antigos ofícios e espetáculos
em torno de costumes, vestuários
mágicos, damas, cavaleiros,
malabaristas, trovadores, essências
no ar, magia e fogo.

As Festas do Concelho de Boticas,
celebradas em honra de Nossa
Senhora da Livração, são um dos
mais fortes cartazes do concelho.
Entre 13 e 19 de agosto, a Vila de
Boticas vai engalanar-se para receber
as tradicionais festas do concelho, a
que ocorrerão, milhares de pessoas,
em particular no dia da tradicional
procissão, o ponto alto destas
festividades, habitualmente composta
por 30 andores de flores naturais,
cinco bandas filarmónicas, fanfarra,
agrupamento de escuteiros, entre
outros atrativos. Acessível a pessoas
com mobilidade condicionada.

Horário | consultar programa especifico
Local | Praça do Município, Boticas
Contactos
Câmara Municipal de Boticas
Tel. | 276 410 200
Email | municipio@cm-boticas.pt
Site | www.cm-boticas.pt
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VIMIOSO

CHAVES

O FESTIVAL
DE MÚSICA
TRADICIONAL
E CELTA

FESTA DOS
POVOS EM
AQUAE FLAVIAE
(MERCADO
GALAICO ROMANO)

14 de AGOSTO

17 a 19 de AGOSTO
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O Festival de Música Tradicional e
Celta é um dos ex-libris de Santulhão.
Para além dos vários concertos, os
visitantes podem deliciar-se com a
gastronomia e a recriação de rituais
e jogos tradicionais.

Horário | consultar programa especifico
Local | Santulhão
Contactos
Tel. | 963 247 177
Email | geral@gras.pt

Fim de semana que nos conduz
até à época romana. A “Festa dos
Povos”, que ocupa uma extensa área
ornamentada a preceito, ribeirinha
ao rio Tâmega, transforma centenas
de figurantes em gladiadores,
legionários, senadores, escravos,
comerciantes, cartomantes e
bruxos que recriam usos e vivências
inerentes à época.
Durante três dias, “Aquae Flaviae”,
viaja até ao império de Tito Flávio
Vespasiano, com verdadeiras
recriações históricas, como um
mercado galaico romano e vários
espetáculos e cortejos, que envolvem

centenas de figurantes. Aqui poderá
adquirir produtos e degustar iguarias
ou uma boa refeição na Ponte
Romana.
Horário | dia 17: 19h00-24h00;
dias 18 e 19: 15h00-24h00
Local | Alameda de Trajano
Contactos
Câmara Municipal de Chaves
Tel. | 276 340 500
Email | municipio@chaves.pt
Site | www.chaves.pt

FESTIVAL
SONS DE VERÃO
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17 a 19 de AGOSTO

À semelhança do que vem sendo
habitual nos últimos anos, a Câmara
Municipal de Esposende promove, no
mês de agosto, concertos musicais
gratuitos com grandes nomes da
música portuguesa, integrando
Esposende no circuito dos festivais
de verão.
Assim, o Festival “Sons de Verão”,
evento cultural cujo propósito é,
essencialmente, a promoção e
divulgação da música portuguesa, é
também para além da proposta de
grupos que façam de Esposende o
seu destino de férias.
Horário | 22h00
Local | Largo dos Bombeiros
Contactos
Câmara Municipal de Esposende
Tel. | 253 960 100
Email | ana.ferreira@cm-esposende.pt
Site | www.cm-esposende.pt
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ESPOSENDE
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VIANA DO CASTELO

VILA DO CONDE

ROMARIA
DE NOSSA
SENHORA
D’AGONIA

IV ESPETÁCULO
DE TEATRO
MUSICAL DE RUA
UM PORTO
PARA O MUNDO

17 a 20 de AGOSTO

17 a 21 de AGOSTO

De 17 a 20 de agosto realizar-se-á a
incomparável e magnífica Romaria
de Nossa Senhora d’Agonia, onde a
tradição atinge o seu maior expoente.
Do programa destaca-se o Desfile
da Mordomia, a Procissão Solene, o
Cortejo Etnográfico, Festa do Traje,
o desfile “Vamos para a Serenata”,
as exibições de grupos folclóricos,
os tapetes floridos nas ruas da
Ribeira e as majestosas sessões de
fogo de artifício. Dia 20 de agosto,
feriado municipal, realiza-se a solene
celebração eucarística, seguida da
Procissão ao Mar. A organização está
a cargo da VianaFestas e conta com o

apoio da Câmara Municipal de Viana
do Castelo. Consultar programa em:
www.vianafestas.com.
Horário | consultar programa especifico
Local | Cidade de Viana do Castelo
Contactos
VianaFestas
Tel. | 258 809 394
Email | vianafestas@vianafestas.com
Site | http://vianafestas.com/

Durante séculos, Vila do Conde
foi um porto de partida para o
mundo. A autarquia vilacondense,
partindo de uma postura cultural
que valoriza a preservação e
divulgação do património e memória
histórica local, como o reforçar da
memória da técnica da construção
naval de madeira, desenvolverá
em coprodução com a Companhia
Lafontana - Formas Animadas,
a 4ª edição do espetáculo “Um
Porto para o Mundo”, de caráter
comunitário, tendo sido considerado,
pela imprensa nacional, o maior
espetáculo de teatro musical de rua
do país.

Horário | 22h00
Local | Cais da Alfândega, Vila do Conde
Contactos
Município de Vila do Conde
Tel.| 252 248 468/961 712 080
Email |
umportoparaomundo@cm-viladoconde.pt
Site | www.cm-viladoconde.pt
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PENAFIEL

TROFA

AGRIVAL

FESTA EM
HONRA DE
NOSSA SR.ª
DAS DORES

17 a 26 de AGOSTO

19 de AGOSTO

A maior feira Agrícola do Norte e
Centro do País - a Agrival - tem
lugar em Penafiel, todos os anos em
agosto. Durante 09 dias, toda a região
do Vale do Sousa está em destaque,
com cada dia a ser dedicado a um
concelho diferente. Mais de 25.000 m2
de exposição, ocupados por centenas
de expositores tornam, há mais de 30
anos, a Agrival como uma feira Agrícola
de referência no Norte do País.
A par da feira e dos expositores, a
Agrival é também um espaço de
cultura e entretenimento, pensado
para todas as idades e gostos, tudo
isto sem esquecer os tradicionais
concursos de broa de milho e pão de

ló, cebolas e melão casca de carvalho,
produtos da terra que deixam “água
na boca” aos visitantes e que servem
de “entrada” para o melhor que esta
região tem para oferecer em termos
gastronómicos e que pode ser (com)
provado nas dezenas de restaurantes
presentes na Agrival.
Horário | consultar programa especifico
Local | Rua D. António Ferreira Gomes,
Penafiel
Contactos
Agrival
Tel. | 255 213 611
Email | agrivalpenafiel@gmail.com
Site | agrival-penafiel.blogspot.com

Considerada uma das maiores
romarias do Norte de Portugal, a
Festa em Honra de Nossa Senhora
das Dores realiza-se, anualmente,
no mês de agosto (3º domingo).
A tradicional e secular procissão,
única pela grandiosidade dos seus
andores, faz deslocar à Trofa
milhares de visitantes. Conta ainda
com vários dias de festividades e com
uma feira de sementes precedidas de
uma semana cultural. A festa tem já
250 anos de história e é organizada
anualmente por uma comissão de
pessoas voluntárias pertencentes
às várias aldeias que integram
a Freguesia de São Martinho de
Bougado.

Horário | 09h00-24h00
Local | Parques Nossa Sr.ª das Dores
e Dr. Lima Carneiro, Rua Dom Pedro V,
S. Martinho de Bougado, Trofa
Contactos
Comissão de Festas em Honra
de Nossa Sr.ª das Dores
Tel.| 252 409 290
Email | turismo@mun-trofa.pt
Site | www.mun-trofa.pt
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PONTE DA BARCA

BAIÃO

ROMARIA DE

FESTAS
CONCELHIAS
EM HONRA DE
SÃO BATOLOMEU

19 a 24 de AGOSTO

20 a 26 de AGOSTO
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SÃO BATOLOMEU

Por muitos considerada como a mais
genuína romaria do Alto Minho, o
S. Bartolomeu constitui um dos
maiores cartões de visita de Ponte
da Barca. Durante seis dias, a vila
corporiza de forma intensa as
tradições, usos e costumes mais
genuínos desta região. A gastronomia,
o folclore, as concertinas, os cantares
ao desafio, as tasquinhas, o artesanato,
a Feira do Linho, entre muitas outras
atividades, ganham espaço e dimensão
durante a romaria. Mas o grande cartaz
das Festas de S. Bartolomeu acontece
na noite de 23 de agosto com o desfile
e atuação das rusgas pelas ruas da vila,
arrastando multidões e prolongando a
folia por toda a noite. Este é o momento

alto da romaria, onde os grupos que
se formam, são os protagonistas da
noite, dedicada às danças e cantares
populares. Com as concertinas, os
bombos, os cavaquinhos e outros
instrumentos tradicionais, as rusgas
juntam-se desfilam, formam-se rodas
de tocadores, dançando-se e cantandose à desgarrada até ao raiar do sol.
Horário | consultar programa especifico
Local | Ponte da Barca
Contactos
Câmara Municipal de Ponte da Barca
Tel. | 258 480 180
Email | geral@cmpb.pt
Site | www.cmpb.pt

As Festas Concelhias e de S.
Bartolomeu marcam o ponto alto
da animação de verão na sede do
concelho de Baião, com destaque
para a procissão em honra de
S. Bartolomeu que se realiza
anualmente no dia 24 de agosto,
feriado municipal.
O programa variado e assente nas
tradições do concelho de Baião, como
a feira do gado, que junta anualmente
centenas de espécimes da raça
arouquesa, a Corrida de Cavalos e a
Feira de Artesanato.
A animação fica a cargo de grupos de
bombos que percorrem as principais

artérias da vila e de um conjunto de
espetáculos musicais realizados por
músicos do concelho e por artistas de
projeção nacional.
Horário | 09h00-24h00
Local | Vila de Baião
Contactos
Câmara Municipal de Baião – Loja
Interativa de Turismo de Baião
Tel. | 255 540 500/255 540 562
Email | turismo@cm-baiao.pt
Site | www.visitbaiao.pt
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Horário | consultar programa especifico
Local | Av. Marechal Carmona, Vila Flor
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Contactos
Câmara Municipal de Vila Flor
Tel. | 278 510 100
Email | geral@cm-vilaflor.pt
Site | www.cm-vilaflor.pt

VILA FLOR

CAMINHA

TERRAFLOR
FEIRA DE
PRODUTOS
E SABORES

FESTIVAL
VILAR DE
MOUROS

21 a 24 de AGOSTO

23 a 25 de AGOSTO

A TerraFlor constitui uma iniciativa
de divulgação e promoção das
potencialidades do concelho,
destacando as qualidades, os atributos
e as características inegáveis dos
seus produtos, propiciadas pela
generosidade da natureza e pela
arte de bem-fazer; azeite, vinho,
cogumelos, enchidos, queijo, mel,
compotas, fruta e pão são alguns
dos produtos chave. Do certame
fazem parte o artesanato, atividades
culturais, jornadas temáticas,
concursos alusivos ao gado e à caça,
concertos musicais e espaços de
convívio onde a gastronomia também
marca presença.

O espírito vivido entre os jovens
neste festival reflete um clima de
paz, diversão, amor e liberdade.
No longínquo ano de 1971, viveram-se
atos livres e sinceros de cultura,
que deixaram a marca na história da
cultura e da música portuguesa.
De 23 a 25 de agosto, vão juntar-se
pais e filhos, avós e netos, de
Portugal e da vizinha Espanha, na
festa que é o regresso do pai dos
festivais de musica.

Horário | 19h00-03h00
Local | Largo do Casal, Vilar de Mouros
Contactos
Câmara Municipal de Caminha
Tel. | 258 710 300
Email | cultura@cm-caminha.pt
Site | http://www.festivalvilardemouros.pt
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Horário | consultar programa especifico
Local | Lamego
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Contactos
Câmara Municipal de Lamego
Tel. | 254 609 600
Email | geral@cm-lamego.pt
Site | www.cm-lamego.pt

LAMEGO

CINFÃES

FESTAS
DE NOSSA
SENHORA
DOS REMÉDIOS

DOURO
GREEN FEST

23 de AGOSTO a 09 de SETEMBRO

24 a 26 de AGOSTO

As Festas de Nossa Senhora dos
Remédios, conhecidas como a
Romaria de Portugal, são as mais
importantes do concelho. Desde os
últimos dias de agosto, até meados
de setembro, milhares de forasteiros
vêm agradecer a Nossa Senhora dos
Remédios a resposta às suas preces.
Outros vêm presenciar os majestosos
rituais religiosos e pagãos, que se
misturam, formando uma grandiosa
festividade.

Horário | 12h00-04h00
Local | Parque de Sampaio e Mourilhe
- Albufeira de Carrapatelo
Contactos
Loja Interativa de Turismo de Cinfães
Tel. | 255 560 560
Email | turismo@cm-cinfaes.pt;
geral@cm-cinfaes.pt
Site | www.cm-cinfaes.pt

O Douro Green Fest é a grande aposta
da criatividade da animação regional.
Juntando o potencial do rio Douro ao
verde das extraordinárias paisagens,
e sem esquecer as culturas e
tradições culturais que cada vez mais
nos movem, o festival prepara-se
para, de 24 a 26 de agosto, ser o
grande rosto da animação jovem.
E variedade de atividades é o que não
falta, para um dos melhores fins de
semana do ano.
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ESPOSENDE

MESÃO FRIO

FESTITEATRO
FESTIVAL DE
TEATRO DE RUA
DE ESPOSENDE

FESTA BRANCA

24 a 26 de AGOSTO

25 de AGOSTO

Aproveitando a época de melhores
condições atmosféricas, a festa do
teatro de rua pretende apresentar
uma programação diversificada do
ponto de vista artístico, valorizando
a envolvência da Praça do Município,
ruas e praças circundantes,
como parte integrante destas
demonstrações. Pretende-se
também, evidenciar os artistas locais,
dando a conhecer o seu trabalho
e recuperar o olhar ‘de novo’ para
espaços e edifícios de interesse
patrimonial, imprimindo-lhes novas
funcionalidades e disponibilizando-os
à fruição pública.

Com o FestiTeatro pretende-se
criar condições que garantam aos
cidadãos o acesso às artes e à cultura
no espaço da rua, com o devido
equipamento e em condições de
excelência.
Horário | 22h00
Local | Praça do Município
Contactos
Rui Cavalheiro
Tel. | 968 690 784
Email | rui.cavalheiro@cm-esposende.pt
Site | http://www.cm-esposende.pt/

As ruas de Mesão Frio, os
estabelecimentos comerciais, os
residentes e os visitantes vestem-se
de branco, nesta noite que coincide
com a prova super especial do Rali
Município de Mesão Frio. A iniciativa,
além de estimular o consumo no
comércio local, com a abertura dos
estabelecimentos comerciais até às
22 horas, aplaude as emoções do
desporto automóvel, ao promover
o convívio entre as equipas de rali
e a população local. Deste evento
faz parte uma mostra de produtos
turísticos e de empreendedorismo,
com artesãos e muita animação de

rua. Após a prova super especial
do rali, a festa branca continua na
piscina municipal descoberta pela
madrugada fora.
Horário | 21h30-04h00
Local | Caminho do Jardim 315,
Mesão Frio
Contactos
Cãmara Municipal de Mesão Frio
Tel. | 254 890 100
Email | geral@cm-mesaofrio.pt
Site | www.cm-mesaofrio.pt
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MESÃO FRIO

VALPAÇOS

RALI
MUNICÍPIO
DE MESÃO FRIO

FESTAS
DO CONCELHO
EM HONRA
DE NOSSA
SENHORA
DA SAÚDE

25 e 26 de AGOSTO
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Horário | das 09h00 de sexta-feira
às 23h00 de sábado
Local | Avenida Conselheiro José Maria
Alpoim 432, Mesão Frio
Contactos
Câmara Municipal de Mesão Frio
Tel. | 254 890 100
Email | geral@cm-mesaofrio.pt
Site | www.cm-mesaofrio.pt

Realizado desde o ano de 2011, o
Rali Município de Mesão Frio é uma
organização conjunta da Câmara
Municipal de Mesão Frio, da Team
Baia, do Clube Automóvel da Régua
e da Federação Portuguesa de
Automobilismo e Karting. Desde
2016 que esta prova se disputa em
quatro classificativas, nos cenários
únicos das margens do Rio Douro,
numa das mais belas regiões do país,
património mundial da humanidade.
O percurso é predominantemente em
asfalto, técnico e rápido.

27 de AGOSTO a 10 de SETEMBRO

As Festas do concelho em honra de
Nossa Senhora da Saúde começam
na última semana de agosto e
prolongam-se até ao primeiro
fim de semana de setembro, com
várias atividades e espetáculos
diversificados.
Trata-se de uma iniciativa secular
com um programa diversificado, de
forte raiz popular, nomeadamente
com atuações várias, de grupos
musicais, ranchos folclóricos e
bandas de música.
A festa tem o seu ponto alto,
sábado, 01 de setembro, dia em que
a vertente religiosa das Festas da
Nossa Senhora da Saúde tem maior
destaque. O programa inclui, depois

da parte da manhã reservada para as
bandas filarmónicas do concelho, o
63.º Circuito Motorizado de Valpaços,
pelas 14h00. Pelas 16h30, tem
lugar a procissão, que percorrerá as
principais artérias da cidade, desde a
igreja matriz até ao santuário, seguida
da eucaristia.
Horário | Todo o dia
Local | Toda a cidade. Jardim Público,
Largo da Feira, Rotunda do Tanque Novo,
Santuário de Nossa Senhora da Saúde,
Valpaços
Contactos
Câmara Municipal de Valpaços
Tel. | 278 710 130
Email | turismo@valpacos.pt
Site | www.valpacos.pt
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ESPOSENDE

ESPINHO

FESTA
DA HISTÓRIA

RÉVEILLON
DE VERÃO

30 de AGOSTO a 02 de SETEMBRO

31 de AGOSTO

Após se ter dedicado à temática dos
Caminhos de Santiago, a Festa da
História prossegue com uma nova
“festa” alicerçada na componente
cultural. Com a cidade “vestida” a
rigor, a Festa da História “Esposende
no caminho de Santiago” promete
dias de intensa animação, com
espetáculos de fogo, música, dança,
artes circenses, recriações de
episódios históricos e, como não
podia deixar de ser, a gastronomia,
não faltando também o indispensável
espaço infantil para os mais
pequenos.

Horário | consultar programa especifico
Local | Esposende
Contactos
Câmara Municipal de Esposende
Tel. | 253 960 100
Email | turismo@cm-esposende.pt
Site | www.visitesposende.com

Será uma festa humorada,
descontraída e com algum
saudosismo à mistura. Na cidade
de Espinho festeja-se o adeus às
férias à areia nos pés, à pele morena
e ao verão…. Mas é também a
celebração de um novo arranque para
o trabalho e as aulas. É um “novo
ano” que começa e o melhor mesmo
é celebrar, com muitos concertos,
dj’set, animação de rua, etc…

Horário | consultar programa especifico
Local | Praia da Baía
Contactos
Câmara Municipal de Espinho
Tel. | 227 335 800
Email | geral@cm-espinho.pt
Site | www.cm-espinho.pt
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BRAGA

NOITE BRANCA
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31 de AGOSTO a 02 de SETEMBRO

Durante o primeiro fim de semana de
setembro, Braga veste-se de branco,
não só para os que nela vivem, mas
também para os muitos milhares
de visitantes que acorrem à cidade.
Concertos, performances, exposições,
gastronomia, animação, instalações,
comércio e museus abertos à noite,
atividades para miúdos e graúdos
permitem a cada um, à medida
das suas preferências e interesses,
construir o seu próprio itinerário.
A Noite Branca de Braga oferece
três dias e duas noites recheados de
atividades culturais e diversão pelas
ruas, praças e avenidas da cidade.

Horário | consultar programa específico
Local | Centro Histórico de Braga
Contactos
Fundação Bracara Augusta
Tel. | 253 268 180
Email | fba@cm-braga.pt
Site | http://noitebrancabraga.com/
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CARRAZEDA DE ANSIÃES

VILA NOVA DE GAIA

XXIII FEIRA
DA MAÇÃ,
DO VINHO
E DO AZEITE

FESTA
DA BROA
DE AVINTES

31 de AGOSTO a 02 de SETEMBRO

31 de AGOSTO a 09 de SETEMBRO

A Feira da Maçã do Vinho e do Azeite,
realizada anualmente no último
fim de semana de agosto, é o mais
importante certame do concelho de
Carrazeda de Ansiães. Trata-se de
uma feira que tem como principal
objetivo a promoção, divulgação e
venda dos produtos regionais, com
particular destaque para o vinho, a
maçã e o azeite. Durante três dias
poderá também assistir a uma mostra
de artesanato regional e nacional bem
como provar a gastronomia tradicional
desta região nas tasquinhas da feira
ou nos restaurantes locais. Realizada
no centro de Carrazeda de Ansiães, no

recinto da feira e no Centro de Apoio
Empresarial, esta feira conta também
com um vasto número de atividades
culturais como exposições, palestras
e um cortejo etnográfico que percorre
as principais ruas e praças da vila.
Horário | 10h00-23h59
Local | Recinto da Feira
		
Contactos
Câmara Municipal
de Carrazeda de Ansiães
Tel. | 278 610 200
Email | geral@cmca.pt
Site | www.cmca.pt

A Festa da Broa realiza-se em Avintes
e assume-se como um dos mais
importantes eventos culturais e
gastronómicos de Gaia.
Esta festa apresenta um vasto
programa de animação que inclui
concertos, atuação de bandas de
música e exibições de peças de teatro.
A gastronomia típica é apresentada
nas tasquinhas, ladeadas por diversos
pontos de venda da Broa de Avintes, a
estrela que dá nome à festa e do doce
de romaria “Velhotes”.

Horário | segunda a sexta: 18h30-24h00;
sábados e domingos: 11h00-01h00
Local | Quinta do Paço, Avintes
Contactos
Junta de Freguesia de Avintes
Tel. | 227 820 321
Email | geral@avintes.net
Site | www.avintes.net

SETEMBRO
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S. JOÃO DA PESQUEIRA

VILA NOVA
DE FAMALICÃO

FEIRA
DA SENHORA
DO MONTE

FEIRA DE
ARTESANATO
E GASTRONOMIA
2018

01 de SETEMBRO
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A Feira da Senhora do Monte é um
evento organizado pelo Município de
S. João da Pesqueira no dia 01 de
setembro. O evento caracteriza-se
pela realização da feira franca anual,
do Grande Prémio Equestre e da
Tradicional Corrida de Toiros.

01 a 10 de SETEMBRO

Horário | 08h00-02h00
Local | Feira Franca Anual: várias ruas
da vila; Grande Prémio Equestre: Rua
do Pombal; Corrida de Toiros: Campo
Municipal de Futebol
Contactos
Loja Interativa de Turismo
de São João da Pesqueira
Tel. | 254 489 999
Email | turismo@sjpesqueira.pt
Site | www.sjpesqueira.pt

A Feira de Artesanato e Gastronomia
de Vila Nova de Famalicão é cada vez
mais um dos eventos de referência da
região norte, oferecendo aos milhares
de visitantes artesanato genuíno e
uma gastronomia tradicional e de
qualidade.
Com sabores e saberes ancestrais, a
Feira de Artesanato e Gastronomia
decorre todos os anos no início de
setembro, encerrando o habitual
período de férias da melhor forma
possível, prolongando o sentimento
de lazer e fazendo a “ponte” com
os restantes meses do ano. Aqui é
possível assistir ao vivo ao trabalho

de cerca de uma centena de artesãos,
mas também provar petiscos típicos
das várias regiões, onde não faltam
os doces, enchidos, queijos, licores,
entre outros. Um programa de
animação cultural, bem recheado,
completa a lista de ingredientes
desta receita de sucesso.
Horário | segunda a quinta: 18h00-24h00;
sexta, sábado e domingo: 14h00-01h00
Local | Antigo Campo da Feira
Contactos
Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão
Tel. | 252 320 900
Site | http://www.vilanovadefamalicao.org
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Horário | consultar programa especifico
Local | Ruas da Cidade de Gondomar
- Centro, LG do Souto, Auditório Municipal,
Biblioteca Municipal e Monte Crasto
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Contactos
Câmara Municipal de Gondomar
Tel. | 224 660 500
Email | cultura@cm-gondomar.pt
Site | www.cm-gondomar.pt

GONDOMAR

PÓVOA DE LANHOSO

FESTAS
DO CONCELHO
DE GONDOMAR
ROMARIA
DO ROSÁRIO

ROMARIA
DOS BIFES
E DOS MELÕES

01 de SETEMBRO a 14 de OUTUBRO

02 de SETEMBRO

Há mais de 300 anos, acontece,
em outubro a mais importante
manifestação popular do concelho,
denominada por Romaria de Nossa
Senhora do Rosário, São Cosme e São
Damião, que decorre na freguesia de
Gondomar (S. Cosme). Do ponto de
vista profano é também conhecida
por “Festa das Nozes”. Esta é a
altura em que os gondomarenses
lançam às janelas e varandas as
melhores colchas e bordados, para
participarem na majestosa procissão
de Nossa Senhora do Rosário. Com
uma programação diversificada
que abrange concertos, teatro,
exposições, feira rural entre muitas
atividades culturais e recreativas.

Da semana que o antecede até ao
primeiro domingo de setembro de
cada ano, acontece, em Porto d’Ave,
uma das maiores romarias da região
minhota. Conhecida pela dos Bifes e
dos Melões, esta romaria é também
a de Nossa Senhora de Porto d’Ave,
no seu cariz religioso, sediada esta
parte no monumental santuário
mariano barroco existente. Integra
o programa da romaria a “Noite de
Gerações” (sexta-feira), uma festa
de dance music e live act music,
com aclamados nomes do panorama
nacional.

Horário | todo o dia
Local | Rua de Porto d’Ave, Taíde PVL
Contactos
Confraria de Nª Sr.ª de Porto d´Ave
Tel. | 962 691 313
Email | geral@confraria-portodave.com
Site | www.confraria-portodave.pt
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MATOSINHOS

LOUSADA

RECRIAÇÃO
HISTÓRICA
OS
HOSPTALÁRIOS
NO CAMINHO
DE SANTIAGO

WORLD LEAGUE
ROUND 01
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06 a 09 de SETEMBRO

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

06 a 10 de SETEMBRO

Compostela, este acontecimento
valoriza fundamentalmente as
recriações de episódios históricos
relacionados com este mosteiro
da Ordem do Hospital e com as
peregrinações.
Horário | dia 06: 17h00-01h00; dias 07
e 08: 12h00-01h00; dia 09: 12h00-22h00
Local | Envolvente do Mosteiro
de Leça do Balio, Matosinhos
Contactos
Câmara Municipal de Matosinhos
Tel. | 229 390 900
Email | mail@cm-matosinhos.pt
Site | www.cm-matosinhos.pt

Início da fase de apuramento para
o Campeonato do Mundo e Jogos
Olímpicos das seleções nacionais
de Hóquei em Campo, no escalão
de seniores masculinos.
Este apuramento é composto em
quatro rondas, sendo que uma das
concentrações iniciais será em
Portugal, mais concretamente no
Estádio Municipal de Hóquei de
Lousada, inserido no seu complexo
desportivo.

Horário | consultar programa especifico
Local | Estádio Municipal de Hóquei do
Complexo Desportivo de Lousada
Contactos
Câmara Municipal de Lousada
Tel. | 255 820 500
Email | desporto@cm-lousada.pt
Site |ww.cm-lousada.pt
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SANTO TIRSO

SANTO TIRSO
A CORES
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07 e 08 de SETEMBRO

Está de volta o evento mais colorido
da “rentrée” que, ano após ano, tem
conquistado a participação de um
número cada vez maior de famílias.
Depois do sucesso das edições
anteriores, que reuniu milhares de
participantes no Largo Coronel Batista
Coelho, a nova edição do Santo Tirso
a Cores está marcada para o fim de
semana de 07 e 08 de setembro e
promete uma explosão de cores única,
com muita música, dança e alegria à
mistura.
No primeiro dia, 07 de setembro
(sexta-feira), a Run Tirso promete
desafiar os cinco mil participantes a
percorrerem cinco quilómetros, cheios
de surpresas.

BAIÃO
Em cada ponto estratégico do
percurso, os participantes serão
surpreendidos com um pó colorido,
confettis, espuma e uma corrida de
obstáculos.
A prova tem hora marcada para as
21h30. Com início no Largo Coronel
Batista Coelho, a corrida desenrola-se
pelas ruas da cidade. A prova termina
novamente no Largo Coronel Batista
Coelho, mas a animação prolonga-se
na Festa Kubic até às 4h00 ao som
de muita música, oferecida por vários
dJ’s. Também a animação da noite de
sábado, dia 08 de setembro, ficará a
cargo de DJ’s.
Horário | dia 07: 21h30 Run Tirso, 00h00
Festa Kubic, 04h00 encerramento; dia 08:
00h00 Festa Kubic, 04h00 encerramento
Local | Largo Coronel Batista Coelho,
ruas do centro da cidade
Contactos
Câmara Municipal de Santo Tirso
Tel. | 252 830 400
Email | santotirso@cm-stirso.pt;
juventudem-stirso.pt;
desporto@cm-stirso.pt
Site | www.cm-stirso.pt

III FEIRA DO
VINHO VERDE E
DAS TASQUINHAS

07 a 09 de SETEMBRO

O evento realiza-se no centro cívico
de Santa Marinha do Zêzere, um
dos espaços nobres da freguesia e
conta com a presença de produtores
e engarrafadores de vinho verde de
casta “avesso” do concelho de Baião
e de restaurantes locais que servirão
vários “petiscos”. Haverá ainda
produtos caseiros para degustar,
como os doces e a broa, existindo
ainda espaço para o artesanato.
Poderá ainda provar o néctar de Baião
sob a forma de cocktail.
Entrada livre. Organização da Junta
de Freguesia de Santa Marinha do
Zêzere em parceria com a Câmara
Municipal de Baião.

Horário | dia 07: 18h00-00h00;
dias 08 e 09: 10h00-00h00
Local | Centro Cívico de Santa Marinha do
Zêzere, Santa Marinha do Zêzere
Contactos
Câmara Municipal de Baião – Loja
Interativa de Turismo de Baião
Tel. | 255 540 500/255 540 562
Email | turismo@cm-baiao.pt
Site | www.visitbaiao.pt
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Horário | 10h00-02h00
Local | Feira de Vinhos: Avenida Marquês
de Soveral, n.º 79; Mercado Pombalino:
Rua da Figueira, Rua Direita e Praça da
República
Contactos
Loja Interativa de Turismo
de São João da Pesqueira
Tel. | 254 489 999
Email | turismo@sjpesqueira.pt
Site | www.sjpesqueira.pt

S. JOÃO DA PESQUEIRA

ALFÂNDEGA DA FÉ

VINDOURO
FESTA POMBALINA

FESTIVAL
SETE SÓIS
SETE LUAS

07 a 09 de SETEMBRO

07 a 15 de SETEMBRO

A Vindouro – Festa Pombalina é um
evento organizado pelo Município de
S. João da Pesqueira que comporta
duas dimensões.
A primeira dimensão prende-se com
a recriação histórica, cultural
e comercial da época pombalina.
A segunda dimensão diz respeito à
feira de vinhos, onde os produtores do
concelho têm oportunidade de expor
e comercializar os seus produtos com
os visitantes nacionais e estrangeiros.

Evento internacional que convida
à reflexão, à troca de experiências
e à cooperação entre diferentes
culturas, afirmando-se como um
meio privilegiado de intercâmbio e
divulgação da cultura, dos artistas e
características dos países que fazem
parte da Rede Sete Sois Sete Luas, do
Mediterrâneo, Macarronésia e Palop’s.
Chegou a Alfândega da Fé em 2010,
altura em que o município aderiu à
rede cultural Sete Sóis Sete Luas,
composta por 33 cidades de 13 países
do mediterrâneo e mundo lusófono e
tem como principal objetivo promover
o diálogo intercultural e divulgar
a cultura e potencialidades das
localidades/países participantes,

que em conjunto promovem o
“Festival Sete Sóis Sete Luas”.
O evento faz das artes plásticas, dos
diversos géneros musicais e da dança
como arte cénica, o instrumento
privilegiado para promoção turísticocultural dos diferentes países que
integram a rede cultural.
O concelho de Alfândega da Fé é o
único do norte do país onde se realiza
este festival internacional.
Horário | 21h30
Local | Casa da Cultura Mestre José
Rodrigues - Largo S. Sebastião,
Alfândega da Fé
Contactos
Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Tel. | 279 460 020
Email | cca.geral@gmail.com
Site | www.cm-alfandegadafe.pt
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MARCO DE CANAVESES

TORRE DE MONCORVO

PEREGRINAÇÃO
AO SANTUÁRIO
DE NOSSA
SENHORA
DO CASTELINHO

SABOR D’DOURO
WINE SUMMER
FEST WINE
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08 de SETEMBRO

A Peregrinação à Nossa Senhora da
Natividade do Castelinho é um dos
principais eventos religiosos do Marco
de Canaveses. Todos os anos, milhares
de pessoas marcam presença na festa
e nas suas procissões. A procissão de
velas, no dia 07, abre a Romaria da
Senhora e leva a imagem do santuário
à Igreja paroquial de Avessadas.
No dia 08, com a presença das
Cruzes Passionais e de um número
significativo de paróquias marcuenses,
a procissão matinal leva a imagem de
regresso ao Santuário do Castelinho.
Às 17h00, realiza-se a Procissão
das Promessas à Nossa Senhora,

em volta do Penedo do Clamor.
Uma peregrinação ancestral, onde se
destacam, sobretudo, parturientes e
mães acompanhadas dos seus filhos
que cumprem as suas promessas e
oferendas.
Horário | 11h00 Missa; 17h00 Procissão
Local | Rua Nossa Senhora da Natividade,
n.º 241, Avessadas
Contactos
Câmara Municipal de marco de Canaveses
Tel. | 255 538 800
Email | turismo@cm-marco-canaveses.pt
Site | www-cm-marco-canaveses.pt
Irmandade Nª Srª do Castelinho
Email | irmandade@senhoradocastelinho.pt
Site | www.senhoradocastelinho.pt

08 e 09 de SETEMBRO

Inserida no Douro Superior, Torre
de Moncorvo, é terra de vinhos de
excelência. No decorrer dos meses
de setembro e outubro decorrem
as vindimas, altura em que as uvas
são colhidas e transformadas no
belo néctar, que vos convidamos a
degustar. É assim que nasce o Wine
Sabor D’Ouro Summer Fest Wine, uma
festa que assinala o final do Verão e
dá a conhecer os maravilhosos vinhos
que se produzem no concelho.
O festival, com um conceito bastante
diferente do que é habitual, contempla
desporto e lazer, música e degustação
de vinhos num local idílico do
concelho, a Foz do Sabor.

Horário | 11h00-02h00
Local | Praia Fluvial da Foz do Sabor,
Torre de Moncorvo
Contactos
Loja Interativa de Turismo
de Torre de Moncorvo
Tel. | 279 252 289
Email | turismo@torredemoncorvo.pt
Site | www.torredemoncorvo.pt
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VALE DE CAMBRA

SABROSA

V 24 HORAS
A CORRER
VALE DE CAMBRA

MERCADO
TRADICIONAL

08 e 09 de SETEMBRO

09 de SETEMBRO

A cidade de Vale de Cambra será
palco da 5.ª edição do evento 24 Horas
a Correr, que se realizará nos dias 8 e
9 de setembro de 2018.
O Parque da Cidade Dr. Eduardo
Coelho voltará a assumir-se como
palco de um grande evento desportivo
internacional, com centenas de atletas
que desafiam o corpo e a mente,
correndo num circuito fechado de
2120 m, num belíssimo parque da
cidade.
Este evento conta com uma prova
de longa duração, 24 horas a correr,
para os mais resistentes e provas de
curta duração, 03 horas a correr (em
solitário ou equipas de 03 elementos),

para participantes menos experientes.
Este é um evento ímpar que permite
aos participantes passar um fim
de semana diferente, convivendo,
divertindo-se e desafiando os seus
limites na procura do dever cumprido,
seja qual for o objetivo.
Horário | consultar programa especifico
Local | Parque da Cidade Dr. Eduardo
Coelho
		
Contactos
Câmara Municipal de Vale de Cambra
Tel. | 256 420 516
Email | geral@cm-valedecambra.pt
Site | www.cm-valedecambra.pt

Feira de caráter tradicional, onde a
recriação artística será um dos motes
da animação. Mostra cultural e de
promoção dos usos e costumes do
concelho de Sabrosa.
Horário | 15h00-20h00
Local | Vila de Sabrosa, Rua do Loreto
Contactos
Câmara Municipal de Sabrosa
Tel. | 259 937 120
Email | comunicacao@cm-sabrosa.pt
Site | www.sabrosa.pt
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BRAGA

V SEMANA DO
MUNDO RURAL
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13 a 16 de SETEMBRO

O Campo da Vinha acolhe a 5ª
edição da Semana do Mundo Rural,
organizada pelo Município de Braga
no sentido de aproximar e valorizar
as atividades e tradições agrícolas,
etnográficas e artesanais do
concelho. Procurando trazer à cidade
o melhor do mundo rural, este evento
conta com recriações das atividades
agrícolas e com os melhores
produtos que a natureza nos dá, com
a realização de uma feira de produtos
gourmet e biológicos. É, também,
realizado um Desfile Etnográfico,
com a participação das freguesias
do concelho de Braga.

Horário | consultar programa específico
Local | Campo da Vinha
(Praça Conde de Agrolongo)
Contactos
Câmara Municipal de Braga
Tel. | 253 203 150
Email | cultura@cm-braga.pt
Site | http://www.cm-braga.pt
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CASTELO DE PAIVA

TAROUCA

ROMARIA DE
SANTA EUFÉMIA

FESTAS DE
S. MIGUEL

14 a 16 de SETEMBRO

15 a 30 de SETEMBRO

De seculares tradições, a Romaria
de Santa Eufémia, aparece já
referenciada como local de grande
devoção no inquérito paroquial
de 1758. Milhares de romeiros
percorrem grandes distâncias a pé
para pagarem as suas promessas e
venerarem a Santa da sua devoção.
Esta romaria é também conhecida
pela sua gastronomia típica: os bifes
à Santa Eufémia e a feijoada, tudo
isto regado com o famoso vinho verde
da região. Esta romaria integra um
concurso de gado bovino, no dia 14.
A parte religiosa realiza-se no dia 16,

dia da Santa, com a realização de
uma missa e uma procissão em honra
de Santa Eufémia.
Horário | consultar programa especifico
Local | Touriz- São Pedro do Paraíso,
Castelo de Paiva
Contactos
Câmara Municipal de Castelo de Paiva/
Comissão de Festas de Santa Eufémia
Tel. | 255 689 500
Email | geral@cm-castelo-paiva.pt
Site | www.cm-castelo-paiva.pt

No final do mês de setembro
decorrem as Festas do Concelho
em honra de S. Miguel. O certame
trás muita dinâmica e vida ao
concelho, com um programa muito
diversificado, desde a tradicional
feira anual no dia de S. Miguel (29
de setembro), o cortejo (com tema
diferente todos os anos), espetáculos
e muita animação.

Horário | 09h00-00h00
Local | Centro Cívico da Cidade de Tarouca
(Animação); Av. Dr. Alexandre Taveira
Cardoso (Feira anual) e Casa do paço de
Dalvares (Varosa Moments)
Contactos
Câmara Municipal de Tarouca
Tel. | 254 677 420
Email | camara@cm-tarouca.pt
Site | www.cm-tarouca.pt
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Horário | dia 15: 16h00-01h00;
dia 16: 09h00-20h00
Local | Santuário da Virgem Mártir Santa
Eufémia de Penedono, Estrada de Santa
Eufémia, Penedono
Contactos
Santuário da Virgem Mártir Santa Eufémia
de Penedono
Tel. | 254 505 093
Email | santaeufemiapenedono@gmail.com
Site | www.santaeufemiapenedono.com

PENEDONO

PENEDONO

ROMARIA
DE SANTA
EUFÉMIA

XIV MARATONA
DE BTT
NOS TRILHOS
DO CEIREIRO

15 e 16 de SETEMBRO

15 e 16 de SETEMBRO

A Romaria de Santa Eufémia, sempre
esteve associada a uma feira, onde
são comercializados os produtos da
região e onde milhares de forasteiros
vão, para se deliciarem com a famosa
marrã (carne de porco em panela de
ferro), e onde os devotos pagam as
suas promessas.
Considerada a Romaria da Beira
Douro, aqui acorrem romeiros ou
simples visitantes, onde aliando
o religioso ao profano, participam
naquele que é o evento religioso de
maior dimensão no concelho.

A maratona da Beselga é uma das
competições com mais tradição do
país onde são esperados participantes
de todo o território português e alémfronteiras.
Os percursos permitem aos BTT´istas
rolarem a grande velocidade por
caminhos agrícolas, “singletracks”,
subidas, descidas, zonas técnicas
e zonas planas, num traçado que
promete saciar as diferentes
preferências de cada participante.
Os BTT’istas poderão optar por
três trajetos diferentes (65, 45 e 20
quilómetros).

Horário | 08h00-17h00
Local | Associação Beselguense,
Rua da Portela Beselga, Penedono
Contactos
Associação Beselguense
Tel. | 254 549 181
Email | geral@associacaobeselguense.pt
Site | www.associacaobeselguense.pt
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BRAGA

BRAGA

ENCONTROS
DA IMAGEM

BRAGA
BARROCA

15 de SETEMBRO a 28 de OUTUBRO

19 a 23 de SETEMBRO

Todos os anos, durante os meses de
setembro e outubro, os Encontros da
Imagem ocupam edifícios históricos,
museus e galerias. Nestes espaços,
um público alargado tem à sua
disposição inúmeras exposições,
enquadradas por diversas temáticas.
Os Encontros da Imagem são hoje
uma referência quase única da
cultura fotográfica em Portugal
e alcançaram já uma posição de
destaque no panorama internacional,
sendo atualmente um dos festivais de
fotografia mais antigos e reputados
da Europa.

Horário | consultar programa específico
Local | Galeria da Estação, Mosteiro
de Tibães, Museu da Imagem, Museu
Nogueira da Silva, Museu D. Diogo de
Sousa, Salão Medieval da Universidade
do Minho, Edifício do Castelo e outros
espaços culturais
Contactos
Encontros da Imagem
Email | ei@encontrosdaimagem.com
Site | http://encontrosdaimagem.com/

Logrando da iminência religiosa
detida a nível ibérico, Braga tornou-se nos séculos XVII/XVIII o epicentro
das manifestações barrocas em
Portugal, tendo como protagonistas
D. José de Bragança e D. Rodrigo
de Moura Teles, e os artistas André
Soares, Marceliano de Araújo e
Frei José Vilaça. ‘Braga Barroca’
revive este período áureo da história
da Cidade, procurando recriar
toda a efervescência económica,
cultural, social e religiosa vivida
neste período, através das diversas
atividades organizadas. Viaje aos
séculos XVII/XVIII através das
encenações e saraus culturais

realizados, conheça a música e
dança barrocas pelos concertos e
espetáculos e descubra todos os
pormenores do Barroco nas diversas
visitas guiadas às expressões mais
genuínas do barroco civil e religioso
de Braga.
Horário | consultar programa específico
Local | Centro Histórico, Avenida Central,
Largo do Paço, Praça Municipal
Contactos
Câmara Municipal de Braga
Tel. | 253 203 152
Email | cultura@cm-braga.pt
Site | http://www.cm-braga.pt/
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MOIMENTA DA BEIRA

PESO DA RÉGUA

EXPODEMO
FEIRA DA MAÇÃ

FESTA DAS
VINDIMAS

20 a 22 de SETEMBRO

20 a 23 de SETEMBRO

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

simultâneo receitas de maçã e
performances músico-teatrais.
Horário I 10h00-24h00
Local I Moimenta da Beira
Contactos
Câmara Municipal de Moimenta da Beira
Tel. | 254 520 070/254 520 103
Email | geral@cm-moimenta.pt;
posto-turismo@cm-moimenta.pt
Site | www.cm-moimenta.pt

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

Horário | durante todo o dia
Local | Peso da Régua
Contactos
Câmara Municipal do Peso da Régua
Tel. | 254 320 230
Email | cmregua@cmpr.pt
Site | http://www.cm-pesoregua.pt/
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FAFE

VILA POUCA DE AGUIAR

V FESTIVAL
GASTRONÓMICO
DA VITELA
ASSADA À
MODA DE FAFE

TRADICIONAL
FEIRA
DAS CEBOLAS
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21 a 23 de SETEMBRO

Após a criação da Confraria da Vitela
Assada à Moda de Fafe, a genuína
Vitela à Moda de Fafe “cozinhada
com o receituário do século XIX”
teve pela quarta vez um festival
gastronómico, promovido pelo
Município de Fafe, sendo o habitual
almoço das famílias no domingo das
festas da cidade. Existem inúmeras
razões sobre o que distingue a Vitela
Assada à Moda de Fafe, sendo a
principal a preparação do repasto,
utilizando-se exclusivamente vitela,
ou seja, uma vaca com idade inferior
a nove meses, o que confere uma
textura mais macia à carne.
Os animais de raça barrosã ou
minhota são alimentados com leite

e cereais produzidos nas Serras de
Fafe. O 4º Festival Gastronómico
da Vitela Assada à Moda de Fafe
contou com a participação de
alguns restaurantes do concelho,
que cozinharam a vitela segundo a
receita tradicional, em fornos a lenha,
fazendo com que este festival fosse,
novamente, um verdadeiro sucesso.
Em 2018, realizar-se-á mais uma
edição deste Festival Gastronómico
da Vitela Assada à Moda de Fafe.
Horário | consultar programa específico
Local | Praça das Comunidades, Fafe
Contactos
Câmara Municipal de Fafe
Tel. | 253 700 400
Email | geral@cm-fafe.pt
Site | www.cm-fafe.pt

25 de SETEMBRO

Na maior feira de Vila Pouca de
Aguiar, de forte cariz agrícola e
pecuário, tem destaque a venda
de cebolas, mas também se
comercializam outros produtos
agrícolas da região. O seu início
perde-se nos tempos, havendo
quem lhe aponte origem medieval.
Inclui, anualmente, concurso
pecuário e chega de bois. O teatro
de rua e a desfolhada, com o
tradicional Baile das Cebolas, são
acontecimentos emblemáticos,
assim como o concurso da maior
cebola. Organização anual de corrida
de cavalos em passo travado, no
Complexo Desportivo.

Horário | 08h00-24h00
Local | Praça Luís de Camões,
Vila Pouca de Aguiar
Contactos
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Tel. | 259 419 100
Email | turismo@cm-vpaguiar.pt
Site | www.cm-vpaguiar.pt
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VILA NOVA DE FOZ CÔA

CINECOA 2018
VIII FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINEMA
DE FOZ CÔA
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27 a 29 de SETEMBRO

O Festival Internacional de Cinema
do Côa consiste numa manifestação
de projeção internacional, tendo
por principal intuito trazer ao
debate publico a discussão sobre
o património, a paisagem e a
intervenção artística como pólos
dinamizadores de desenvolvimento
e de aprendizagem. Na apreciação
das gravuras rupestres, não deixa
de nos surpreender a preocupação
que o homem do Paleolítico Superior
já manifestava quando queria fixar
no xisto o perfil e o movimento
dos animais que o fascinavam,
como os auroques, as cabras ou os
cavalos. No Vale do Côa nasceram

os primeiros artistas, os primeiros
“cineastas”. Damos continuidade a
esse legado através do CINECOA.
Não é uma mostra de cinema, é um
hino à divulgação do património
cinematográfico, artístico e
paisagístico desta região.
Horário | 09h30-00h00
Local | Avª Cidade Nova,
Vila Nova de Foz Côa
Contactos
Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa
Tel. | 279 760 400
Email | correio@cm-fozcoa.pt
Site | http://www.cm-fozcoa.pt

AROUCA

RESENDE

FEIRA DAS
COLHEITAS

FESTA DA
LABAREDA
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Foi em 1944, durante a II Guerra
Mundial, que surgiu a Feira das
Colheitas, evento que aspirava
estimular a agricultura local que
havia decaído fortemente durante
o conflito. Considerada a maior
festividade local, continua a manter
viva as suas raízes rurais. Dispõe de
um programa variado: exposições,
música/concertos, tasquinhas,
artesanato, velharias, venda de
produtos do campo e regionais,
feira quinzenal, desfolhada à moda
antiga, desfile de açafates, concursos
e exposição de gado, entre outras
atividades. Realiza-se de quinta

28 a 30 de SETEMBRO

a domingo, na última semana de
setembro e é organizada pela Câmara
Municipal de Arouca.
Horário | dia 27: 16h00-24h00;
dias 28 a 30: 10h00-24h00
Local | Município de Arouca,
Praça do Município
Contactos
Câmara Municipal de Arouca
Tel. | 256 940 220
Email | geral@cm-arouca.pt
Site | www.cm-arouca.pt

A tradicional festa do concelho
de Resende, denominada Festa
da Labareda concentra-se no
fim de semana anterior ao dia 29
de setembro, feriado municipal.
Todos os anos, a festa conta com
um programa diversificado que
contempla diversas iniciativas
de caráter musical, desportivo,
cultural e recreativo, destacando-se
a atuação de conceituados nomes
da música nacional portuguesa e
também grupos de música regionais.
O folclore também tem um lugar
de destaque nas festividades com
o Festival de Folclore, que conta
com a participação de grupos

Horário | 21h00-02h00
Local | Largo da Feira, Resende
Contactos
Câmara Municipal de Resende
Tel. | 254 877 653
Email | geral@cm-resende.pt
Site | www.cm-resende.pt

137 AGENDA DE EVENTOS 18’

27 a 30 de SETEMBRO

etnográficos e folclóricos oriundos
de todo o país. Não faltam ainda os
magníficos espetáculos de fogo de
artifício que abrilhantam as noites
de festa. O programa inicia-se com a
recriação tradicional das “Papas no
Pote”. Durante os dias de festa, numa
tenda preparada para o efeito, haverá
diversos pratos tradicionais que
serão servidos ao almoço e ao jantar,
tais como painços, arroz de aba de
vitela, arroz de salpicão, francesinha
e rojões.
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VALONGO

PORTO

FESTA DO
BRINQUEDO

FESTA DO
OUTONO 2018

28 a 30 de SETEMBRO

29 e 30 de SETEMBRO

Sendo o brinquedo tradicional uma
das marcas identitárias de Valongo,
o grande objetivo da iniciativa é a
promoção do concelho como uma
referência nacional nesse contexto.

No ambiente único do Parque de Serralves,
a Festa do Outono marca a chegada
da nova estação e celebra a época das
colheitas, o reavivar de antigas tradições
e costumes, demonstra saberes e práticas
ancestrais ligadas à tradição rural,
revividos no contexto contemporâneo de
“Arte e Paisagem” que é Serralves.
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Horário | 14h00-24h00
Local | Centro Cultural de Alfena
Contactos
Município de Valongo – Divisão da Cultura,
Turismo e Juventude
Tel. | 224 227 900/222 402 033
Email | dctj@cm-valongo.pt
Site | www.cm-valongo.pt

Horário | consultar programa especifico
Local | Fundação Serralves, R. Dom João
de Castro 210, Porto
Contactos
Fundação Serralves
Tel. | 226 156 500
Email | serralves@serralves.pt
Site | https://www.serralves.pt/pt/

MAIA

XXIII FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE TEATRO
CÓMICO

VIEIRA DO MINHO

Horário | 21h00-23h00
Local | Fórum da Maia – Grande Auditório,
Rua Eng.º Duarte Pacheco Maia

FEIRA DA LADRA

Contactos
Câmara Municipal da Maia – Cultura
Tel. | 229 408 643
Email | infocultura@cm-maia.pt
Site | http://maiacultura.cm-maia.pt/
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OUTUBRO

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

05 a 08 de OUTUBRO

As festas concelhias, conhecidas por
Feira da Ladra, são o maior cartaz
cultural da região. Elas enchem
as ruas locais com espetáculos
musicais e de pirotecnia, folclore,
diversões, provas equestres,
exposições e concursos pecuários,
vendedores ambulantes, comes e
bebes, sem esquecer a tradicional
Feira de Produtos Locais e também
as ancestrais Chegas de Bois que
recebem sempre milhares de pessoas
para ver e vibrar com esta luta
saudável entre os animais.
Diz-se que a sua denominação
remonta aos tempos em que os
habitantes das aldeias se deslocavam
a pé até à feira, com recurso a um

Horário | Todo o dia
Local | Praça Dr. Guilherme de Abreu 85,
Vieira do Minho
Contactos
Câmara Municipal de Vieira do Minho
Tel. | 253 640 270
Email | postodeturismo@cm-vminho.pt
Site | www.cm-vminho.pt
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04 a 14 de OUTUBRO

pau em forma de forquilha que
aproveitavam para, ao longo do
trajeto, ir “roubando” as uvas das
latadas. Esse pau depressa foi
batizado de “ladra”, o que depois
deu origem ao nome da feira.
A Feira da Ladra é também momento
de diversão, convívio, entretenimento
e, sobretudo, um excelente veículo
de promoção regional, fator de
chamamento e atratividade de
forasteiros e turistas ao concelho
de Vieira do Minho.
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SABROSA

MOGADOURO

FEIRA DO VINHO
E DA VINHA

FEIRA
DOS GORAZES

06 e 07 de OUTUBRO

12 a 16 de OUTUBRO

Sabrosa localiza-se em plena Região
Demarcada do Douro, Património
Mundial da Humanidade reconhecida
pela UNESCO, com a parte sul
do concelho assente em termos
económicos na produção de vinho,
sendo a atividade predominante da
população que reside neste meio.
Promover o concelho, assente
na tradição patente na cultura
da vinha e do vinho, é o objetivo
primordial deste evento, evento
este que surge da necessidade
de preservar e valorizar todo este
imenso património, promovendo e
projetando a imagem do concelho
na região, no país e no mundo.

A programação incidirá na vertente
local, com a predominância
de atividades realizadas pelas
populações, levando ao envolvimento
de todas as freguesias do concelho,
através das juntas e das associações.
Horário | 10h00-23h00
Local | Provesende
Contactos
Câmara Municipal de Sabrosa
Tel. | 259 937 120
Email | asdouroxxi@sapo.pt;
comunicacao@cm-sabrosa.pt
Site | www.sabrosa.pt

A Feira Anual dos Gorazes na sede
de concelho acontece sempre nos
dias 15 e 16 de outubro de cada
ano. Muito se tem discutido sobre
o nome desta feira e sua origem,
no entanto, e segundo A. Mourinho,
terá origem medieval. Não se trata
apenas de uma tradicional feira, é
um local de diversão e importante
centro para o comércio do artesanato
e de outros produtos tradicionais.
Evento importante para projetar o
nome de Mogadouro a nível nacional
e cada vez mais a nível internacional,
nomeadamente em Espanha. A Feira
dos Gorazes tem associada a ela a

componente gastronómica, onde a
posta de vitela assada na brasa e
a marrã (carne de porco assada na
brasa), aguçam a vontade de visita ao
concelho, por esta altura do ano.
Horário | 09h00-01h00
Local | Parque de Feiras e Exposições
de Mogadouro
Contactos
Associação Comercial Industrial
e Serviços de Mogadouro
Tel. | 279 343 565
Email | geral@acismogadouro.pt
Site | http://acismogadouro.pt
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Horário | 09h00-20h00
Local | Parque das Tílias – Sobrado,
Castelo de Paiva
Contactos
Associação de Estudo e Defesa
do Património Histórico-Cultural
de Castelo de Paiva
Tel. | 255 689 486
Email | adeppaiva@gmail.com
Site | http://adep.paiva.blogspot.com

CASTELO DE PAIVA

VALONGO

FEIRA DO
SÉC. XIX

MIT
MOSTRA
INTERNACIONAL
DE TEATRO

14 de OUTUBRO

18 a 21 de OUTUBRO

Evento cultural de referência,
que traduz um atraente quadro
pitoresco da vivência rural dos nossos
antepassados. É um evento a nível
concelhio que envolve as diversas
associações locais, procurando recriar
uma época através da representação
das atividades/ofícios que faziam
parte do quotidiano das pessoas dessa
altura, levando-as às nossas origens,
recorrendo aos trajes, artesãos,
comerciantes dos produtos agrícolas
e animais domésticos, juntamente
com a animação de rua vive-se uma
verdadeira feira do séc. XIX.

A Câmara Municipal de Valongo
promove com o Entretanto Teatro, a
Mostra Internacional de Teatro (MIT).
A MIT pretende contribuir para a
difusão da atividade teatral nacional
e internacional em Valongo e Área
Metropolitana do Porto.

Horário | 14h00-23h00
Local | Fórum Cultural de Ermesinde,
Rua Fábrica da Cerâmica, Ermesinde
Contactos
Município de Valongo – Divisão da Cultura,
Turismo e Juventude
Tel. | 224 227 900/222 402 033
Email | dctj@cm-valongo.pt
Site | www.cm-valongo.pt
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ARMAMAR

VINHAIS

FEIRA
DA MAÇÃ

RURAL
CASTÂNEA
FEIRA DA
CASTANHA

19 a 21 de OUTUBRO

19 a 21 de OUTUBRO

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

articulação com vários agentes
económicos, sociais e culturais do
município.
Horário | consultar programa especifico
Local | Armamar
Contactos
Câmara Municipal de Armamar
Tel. | 254 850 800
Email | turismo@cm-armamar.pt
Site | www.cm-armamar.pt

Promoção de castanha, venda de
produtos regionais, exposição de
artesanato, animação musical e
magusto no “maior assador de
castanhas do mundo”.
Horário | dia 19: 11h00-23h30; dia 20:
10h30-01h00; dia 21: 10h30-19h00
Local | Bairro do Toural, Pavilhão
e Recinto Multiusos
Contactos
Câmara Municipal de Vinhais
Tel. | 273 770 300
Email | geral@cm-vinhais.pt
Site | www.cm-vinhais.pt
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AROUCA

FESTIVAL
DA CASTANHA
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26 a 28 de OUTUBRO

Arouca é conhecida como a
terra da castanha e de frondosos
castanheiros. A castanha dá também
nome a um doce conventual. Este
festival, que irá decorrer de 26 a
28 de outubro, pretende assim
homenagear e valorizar uma espécie
endémica da região e o seu uso na
gastronomia e doçaria regional.
Mostras gastronómicas, venda de
produtos regionais e de artesanato,
música, teatro, workshops, oficinas
de dança tradicional, palestras,
magustos e bailes populares
pontuam estes dias.

Horário | dia 26: 10h00-23h00;
dia 27: 09h00-00h30;
dia 28: das 09h00-19h00
Local | Município de Arouca,
Praça do Município
Contactos
Câmara Municipal de Arouca
Tel. | 256 940 220
Email | geral@cm-arouca.pt
Site | www.cm-arouca.pt
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FESTA
DA CASTANHA

150 AGENDA DE EVENTOS 18’

26 a 28 de OUTUBRO

A Câmara Municipal de Sernancelhe
vai, uma vez mais, realizar a Festa
da Castanha. O Exposalão é o local
escolhido para a realização deste
certame.
Este projeto de interesse
socioeconómico tem como principal
objetivo promover este produto que
se apresenta como uma imagem de
marca do concelho e visa ainda a
execução de diversas ações das quais
se destacam os Concursos da melhor
castanha, de montras e dos doces.
A Rota da Castanha e do Castanheiro
é o percurso pedestre escolhido
para integrar a Festa da Castanha,
a realizar na manhã do dia 27 de
outubro. Se este passeio é aprazível

e agradável de fazer em qualquer
época do ano, é na altura da Castanha
que se torna exuberante e especial.
Inserida no programa da Festa da
Castanha 2018, a décima primeira
edição do Passeio BTT Rota da
Castanha e do Castanheiro é
da responsabilidade da Câmara
Municipal de Sernancelhe e visa
essencialmente promover o
património natural do concelho
caracterizado pelos soutos de
castanheiros e proporcionar aos
participantes a prática de exercício
físico. De referir que o passeio
BTT terá lugar no dia 28 de
outubro de 2018 e será composto
por 2 percursos: o primeiro com
aproximadamente 25 Km, de
dificuldade média e o segundo
com aproximadamente 50 Km,
de dificuldade média/alta.
Horário | dias 26 e 27: 18h00-23h30;
dia 28: 10h00-20h00
Local | Expo Salão Multiusos
de Sernancelhe
Contactos
Câmara Municipal de Sernancelhe
Tel. | 254 598 300
Email | geral@cm-sernancelhe.pt
Site | www.cm-sernancelhe.pt
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SERNANCELHE

VILA POUCA DE AGUIAR

MOSTRA
GASTRONÓMICA
DO CABRITO,
DA CASTANHA E
DOS COGUMELOS
26 a 28 de OUTUBRO

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

Horário | 10h00-22h00
Local | Mercado Municipal,
Praça 25 de Abril, Vila Pouca de Aguiar
Contactos
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar
Tel. | 259 419 100
Email | turismo@cm-vpaguiar.pt
Site | www.cm-vpaguiar.pt

FESTA
DA CABRA
E DO CANHOTO
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27 de OUTUBRO

Festa tradicional de características
únicas. Manda a tradição que se faça
uma grande fogueira com o canhoto
ou tronco. O canhoto e toda a lenha
que se queima nesta fogueira deverão
ser roubados, pois se o não for não
arde. A festa “invade” ruas da aldeia,
a principal rua da pequena aldeia de
Cidões vai ser ocupada pela Festa
da Cabra e do Canhoto em toda sua
extensão. Ao longo da rua haverá
tasquinhas com comes e bebes,
muita música, danças celtas e de
todos os rituais que associados a
esta festa: pôr-do-sol e ascensão da
lua, queimada e esconjuro do druida,
queima do cabrão, chegada do carro
de bois com o diabo e acendimento
das 13 estrelas flamejantes.
Horário | 19h00-24h00
Local | Cidões, Vinhais
Contactos
Câmara Municipal de Vinhais
Tel. | 273 770 300
Email | geral@cm-vinhais.pt
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VINHAIS
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CHAVES

PAREDES

FEIRA DOS
SANTOS

HALLOWEEN
NOITE NEGRA
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29 de OUTUBRO a 01 de NOVEMBRO

Trata-se de uma das maiores feiras
anuais de rua do país, em contexto
de cidade, e das mais relevantes da
região transfronteiriça no Norte de
Portugal e Galiza. É um certame
multissectorial de enorme tradição,
cuja origem se perde no tempo com
representação de uma vasta gama
de atividades económicas.
O vestuário, o calçado, o artesanato
nacional e internacional, as
antiguidades, os produtos agrícolas,
a gastronomia e um vasto leque de
diversões, constituem algumas das
atividades que tradicionalmente estão
representadas neste importante
evento.

Mantendo uma tradição remota, a
organização tem privilegiado, entre
outros, o Concurso Nacional Pecuário
das raças Barrosã, Mirandesa e
Maronesa, o Concurso Local de
Suínos de Raça Bísara, o Concurso
de Ovinos de Raça Churra, o Concurso
do Cão de Gado Transmontano, entre
outros, a tradicional “chega de bois”,
a Feira Gastronómica do Polvo e a
atuação de grupos musicais e bandas
locais.
Horário | 09h00-24h00
Local | Principais artérias
e praças da Cidade
Contactos
Câmara Municipal de Chaves
Tel. | 276 340 500
Email | municipio@chaves.pt
Site | www.chaves.pt

31 de OUTUBRO

A noite negra pretende ser um evento
de referência no concelho onde se
convidam todas as pessoas a sair à
rua para conviverem e partilharem o
espirito de Halloween.
Vários bares aderiram ao evento
promovendo um encontro no Parque
José Guilherme onde se pode assistir
a um espetáculo de misticismo
e magia negra que deixará todos
encantados.

Horário | 20h00-01h00
Local | Praça José Guilherme e Avenida
da República (Casa da Cultura), Paredes
Contactos
Câmara Municipal de Paredes
Tel. | 255 788 800
Email | cmparedes@cm-paredes.pt
Site | www.cm-paredes.pt

NOVEMBRO

FESTA DA
MONTANHA
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02 a 04 de NOVEMBRO

São três dias de Festa em que
as potencialidades das zonas de
montanha estão em destaque. A Festa
da Montanha trás animação, cultura,
a caça e venda de produtos locais à
freguesia de Sambade. A iniciativa
realizada pela Camara Municipal de
Alfândega da Fé em parceria com
a Junta de Freguesia de Sambade,
traduz a vontade de ver dinamizadas
as áreas rurais do concelho, fazendo
das suas características fatores de
crescimento e desenvolvimento.
Celebrando as especificidades do
território, é preparado um conjunto
de iniciativas para um fim de semana
passado na montanha, com música,
gastronomia e debates sobre uma das

principais culturas da serra:
a castanha.
À mostra e venda de produtos
característicos da montanha, juntam-se atividades desportivas e lúdicas
e as histórias e lendas associadas à
serra.
As lendas e o misticismo da
montanha são o mote para a
abertura da Festa. A Companhia de
teatro Filandorra leva a cabo uma
performance teatral, em conjunto
com o grupo local TAFÉ.
Realiza-se também a Montaria ao
Javali, uma iniciativa integrada
na Festa da Montanha e que
normalmente leva a Sambade duas
centenas de caçadores. O javali é uma
espécie cinegética que anualmente
leva ao concelho centenas de
visitantes para a prática da caça.
Também a sua carne é bastante
apreciada, sendo este um dos
principais pratos a degustar durante
a Festa da Montanha.
Horário | 10h00-00h00; 10h00-19h00
Local | Largo da Igreja-Sambade
Contactos
Câmara Municipal de Alfândega da Fé
Tel. | 279 460 020
Email | cca.geral@gmail.com
Site | www.cm-alfandegadafe.pt

157 AGENDA DE EVENTOS 18’

ALFÂNDEGA DA FÉ

FREIXO DE
ESPADA À CINTA

SOPAS E
MERENDAS

03 e 04 de NOVEMBRO

Num formato que envolve a
participação dos restaurantes
do concelho, cada unidade de
restauração participante apresenta
um menu que respeita a gastronomia
freixenista mais tradicional e rural,
e que nem sempre consta nas dos
restaurantes.
Como complemento, a tenda de
eventos onde também decorre o
evento, alberga três espaços de
restauração e venda de produtos
gastronómicos regionais.
Esta iniciativa insere-se na estratégia
de turismo gastronómico e promoção
da marca “Freixo de Espada à Cinta
-Terras de Seda”.

Horário | As jornadas decorrem nos
horários de restauração, e na tenda
de eventos entre as 10h30-24h00
Local | Restaurantes aderentes
Contactos
Câmara Municipal
de Freixo de Espada à Cinta
Tel. | 279 658 160 (ext.425)
Email | joao.castanho@cm-fec.pt
Site | www.cm.freixoespadacinta.pt
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Horário | 21h30
Local | Centro Cultural Vila Flor,
Av. D. Afonso Henriques, 701
Contactos
A Oficina
Tel. | 253 424 700
Email | geral@ccvf.pt
Site | www.ccvf.pt

GUIMARÃES

PENEDONO

XXVII
GUIMARÃES
JAZZ

MERCADO
MAGRIÇO

08 a 17 de NOVEMBRO

09 a 11 de NOVEMBRO

Considerado pela crítica como um
festival de referência, o Guimarães
Jazz tem-se afirmado como um
dos mais sólidos e consistentes
festivais de jazz do país, ocupando
um lugar de topo no panorama
nacional e internacional. Em 2018,
o Guimarães Jazz assinala a sua 27ª
edição, dando sinais de vitalidade e
conservando todas as qualidades
que lhe são reconhecidas. A sua
identidade singular e o caráter
multifacetado dos seus alinhamentos
são sempre sustentados por nomes
incontornáveis da cena jazzística
internacional.

Fomentar o empreendedorismo,
valorizando as iniciativas locais.
Mostra de produtos endógenos e
de atividades desenvolvidas em
diferentes setores, como a pecuária,
o artesanato, as atividades agrícolas,
comerciais e industriais.
Uma montra da região e um espaço
de negócio e divulgação dos produtos
locais.

Horário | dia 09: 18h00-00h00;
dia 10: 08h00-00h00; 10h00-22h00
Local | Pavilhão Municipal de Penedono,
Bairro do Prazo Velho
Contactos
Câmara Municipal de Penedono
Tel. | 254 508 174
Email | gdes@cm-penedono.pt
Site | www.cm-penedono.pt
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TERRAS DE BOURO

VALPAÇOS

FEIRA-MOSTRA
DE S. MARTINHO

XXII FEIRA
DA CASTANHA
JUDIA

09 a 11 de NOVEMBRO

09 a 11 de NOVEMBRO

No segundo fim de semana de
novembro, o Município de Terras
de Bouro organiza a “Feira-Mostra
de São Martinho”, evento que
pretende divulgar e valorizar as
potencialidades económicas,
turísticas e culturais de Terras de
Bouro e do Gerês.
Além de expositores com atividades
variadas e “tasquinhas com sabores
regionais” que se concentram no
centro da sede do concelho, o
acontecimento tem, na temática
da animação, um festival folclórico,
uma feira à moda antiga e a atuação
musical de cantores do panorama

local e regional. De salientar também
o tradicional magusto, uma prova de
produtos locais e uma demonstração
de atividades sobre “Aventura na
Natureza”, além da já usual e sempre
muito concorrida corrida de cavalos.
Horário | 12h00-02h00
Local | Vila de Terras de Bouro
		
Contactos
Câmara Municipal de Terras do Bouro
Tel. | 253 350 010
Email | gap@cm-terrasdebouro.pt
Site | www.cm-terrasdebouro.pt

A Feira da Castanha Judia de
Carrazedo de Montenegro já
transformou a vila na “Capital da
Castanha” e durante os três dias
daquele evento cultural de referência
não falta animação, com a banda
filarmónica e grupos musicais,
rancho folclórico, concertinas, entre
muitos outros, numa demonstração
do mundo rural, dos seus produtos,
tradições e vivências.
Além dos magustos, e de uma
panóplia variada de produtos, desde o
vinho, ao azeite, passando pelo Folar
de Valpaços, bolo podre, fumeiro,
mel, frutos secos, doçaria variada,
compotas, entre outros, o Bolo de

Castanha, com mais de 600 kg é
também uma das atrações da feira.
Horário | dia 09: 14h00-02h00;
dia 10: 10h00-02h00;
dia 11: 10h00-20h00
Local | Pavilhão Rota da Castanha,
Carrazedo de Montenegro
Contactos
Câmara Municipal de Valpaços/
Junta de Freguesia de Carrazedo
de Montenegro e Curros
Tel. | 278 710 130/278 781 795
Email | turismo@valpacos.pt;
junta_freguesia_cm@sapo.pt
Site | www.valpacos.pt
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VIEIRA DO MINHO

MAIA

MERCADO
DA CASTANHA E
DOS PRODUTOS
LOCAIS

XVIII WORLD
PRESS PHOTO

09 a 11 de NOVEMBRO

09 de NOVEMBRO a 02 de DEZEMBRO

Mercado da Castanha e dos Produtos
Locais são três dias de festa onde não
vão faltar, as castanhas, os produtos
locais provenientes das colheitas
de outono e ainda os hortícolas,
frutícolas, feijão amarelo, abóbora,
broa caseira, compotas, doces à base
da castanha, enchidos, e ainda muita
animação.
Nesta festa de cariz popular destacase, ainda, a realização do magusto
tradicional, as Jornadas Micológicas,
as tradicionais Chegas de Bois.
Um evento que visa promover
os produtos locais possibilitar a
confraternização e o convívio das

pessoas em época de S. Martinho.
O som das concertinas aliado às
danças e aos acordes dos cavaquinhos
vão permitir aos visitantes viver três
dias de grande animação e reviver
hábitos e tradições de outros tempos.
Horário | Todo o dia
Local | Praça Dr. Guilherme de Abreu 85,
Vieira do Minho
Contactos
Município de Vieira do Minho
Tel. | 253 640 270
Email | postodeturismo@cm-vminho.pt
Site | www.cm-vminho.pt

Evento internacionalmente
reconhecido pela sua qualidade
e por ser o único do género,
resultando de um concurso anual
de fotojornalismo onde a atualidade
é apresentada a nível mundial. A
exposição de fotojornalismo está
organizada em várias categorias e
mostra acontecimentos marcantes
que tiveram lugar em 2017. O Fórum
da Maia recebe pela 18.ª vez as
fotografias vencedoras do concurso
internacional World Press Photo, uma
exposição que circula por mais de 100
cidades de 45 países, e que é visitada
por mais de 04 milhões de pessoas
todos os anos.

Horário | 09h00-22h00 (terça a domingo)
Local | Centr’arte, Rua Eng.º Duarte
Pacheco - Maia
Contactos
Câmara Municipal da Maia – Cultura
Tel. | 229 408 643
Email | infocultura@cm-maia.pt
Site | http://maiacultura.cm-maia.pt/
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PENAFIEL

S. MARTINHO
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10 a 20 de NOVEMBRO

No fim do outono, início de Inverno, o
S. Martinho convida a visitar Penafiel.
A tradição ainda é o que era e o
S. Martinho, padroeiro da cidade de
Penafiel, dá o nome a esta feira que
se realiza anualmente em novembro
e que é uma verdadeira mostra de
produtos muito variados, onde as ruas
da cidade se preenchem de feirantes
com especial destaque para os setores
de vestuário e calçado, têxteis-lar,
artesanato, ferragens e ferramentas,
maquinaria agrícola, e gado.
Antigamente, a feira servia para a
população se abastecer de agasalhos,
cobertores, samarras, capotes de
pano, e de palha, bonés de orelhas,

e um sem fim de outros produtos
que o rigor do Inverno obrigava a ter
por casa. Era ocasião de comprar o
necessário à casa para todo o ano, de
vender excedentes, cumprir o contrato
com os criados rurais, negociar
animais (bovinos e equinos) e, acima
de tudo, provar o vinho novo. Mudam-se os tempos, mudam-se as
vontades, mas a tradição mantem-se
e a castanha assada ainda continua a
ser “rainha” na festa de S. Martinho,
sem esquecer, naturalmente, o vinho
novo ou os diversos pratos típicos
desta época do ano, de que são
exemplo os rojões a acompanhar
com o vinho verde da região.
Horário | consultar programa especifico
Local | Centro da cidade
Contactos
Câmara Municipal de Penafiel
Tel. | 255 710 700
Email | turismo.penafiel@cm-penafiel.pt
Site |www.cm-penafiel.pt
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ESPINHO

MELGAÇO

ESPINHO
CIDADE
ENCANTADA

IV FESTA
DO ESPUMANTE
DE MELGAÇO

16 de NOVEMBRO a 06 de JANEIRO

23 a 25 de NOVEMBRO

Sob o tema “Cidade Encantada”,
Espinho prepara nesta época do
ano uma agenda preenchida de
animação e propostas para todos os
gostos e idades.
As ruas ganham uma nova
sonoridade e um colorido diferente,
com iluminações alusivas à quadra,
música, animação de rua entre
muitas outras atividades culturais.
Na cidade existirá ainda para o
Jardim Encantado, um lugar mágico
onde as histórias espreitam por
entre a folhagem, onde os sons
sopram através do vento norte
inspirando o público a percorrer
e a participar nos inúmeros eventos.
A Passagem de Ano em Espinho

será comemorada com muita
música, dança e bastante animação,
onde não vais faltar o famoso fogo
de artifício ao soar das badaladas,
que marcará o início de um novo
ano.
Uma noite para recordar durante
todo o ano de 2019.
Horário | consultar programa do evento
Local | Ruas da Cidade | Parque João
de Deus | Praia da Baía
Contactos
Câmara Municipal de Espinho
Tel. | 227 335 800
Email | geral@cm-espinho.pt
Site | www.espinho.pt

O espumante volta a ser a estrela
numa festa que reúne em Melgaço
os principais produtores de Alvarinho
do concelho. Restaurantes, produtos
regionais, provas comentadas,
provas sensoriais, sessões de
cozinha ao vivo e música completam
o atrativo cartaz da 4ª edição da
Festa do Espumante de Melgaço.
Durante três dias, e bem no centro
do município - mais concretamente
no Largo Hermenegildo Soalheiro
– estarão para degustação quase
duas dezenas de espumantes.
Célebres pela grande capacidade
de harmonização gastronómica, os

espumantes estarão devidamente
acompanhados pelo melhor da
gastronomia regional.
Horário | dia 23: 11h00-02h00;
dia 24: 12h00-02h00, dia 25: 12h00-18h00
Local | Largo Hermenegildo Solheiro-Vila,
Melgaço
Contactos
Câmara Municipal de Melgaço
Tel. | 251 410 100
Email| festadoespumante@cm-melgaco.pt
Site | www.festadoespumante.com
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Horário | atividades permanentes
Local | Mercado Municipal
e vila de Celorico de Basto
Contactos
Câmara Municipal de Celorico de Basto
Tel. | 255 320 300
Email | geral@mun-celoricodebasto.pt
Site | www.mun-celoricodebasto.pt

CELORICO DE BASTO

MESÃO FRIO

FEIRA ANUAL
DA S.TA CATARINA

FEIRA ANUAL
DE SANTO ANDRÉ

24 e 25 de NOVEMBRO

30 de NOVEMBRO a 08 de DEZEMBRO

A Feira Anual da Santa Catarina
caracteriza-se pela feira franca pelo
meio da vila de Celorico de Basto,
o concurso pecuário das raças
autóctones e o concurso pecuário
inter-escolas agrícolas da raça
Holstien Frísia e a chega de bois.
Apresenta, por norma, exposição
de animais no mercado Municipal, e
conta com outras atividades culturais
e tradicionais para tornar o evento
cada vez mais apelativo.

A Feira de Santo André atrai, todos
os anos, milhares de visitantes. Nela,
poderemos encontrar gado, corridas
de cavalos e burros, música e ranchos
folclóricos, exposição de artesanato,
gastronomia local e produtos
tradicionais que animam a vila e todo
o concelho. Nestes nove dias da feira,
poder-se-á aproveitar para saborear
o prato típico “marrã” que constitui
a delícia dos visitantes da feira e o
chamariz para muita gente a esta vila.
O último dia de feira é dedicado ao
Mercado Medieval, proporcionando a
quem o visita uma viagem no tempo.

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

BRAGANÇA

PERLIM

BRAGANÇA,
TERRA NATAL
E DE SONHOS

01 a 31 de DEZEMBRO

01 de DEZEMBRO a 01 de JANEIRO

Visitar e revisitar histórias de todos
os tempos, transversais a gerações,
tem sido o mote que faz a diferença,
quando à tradição das lições que
delas se retiram se junta a cor, a
alegria e a diferenciação dos projetos
100% construídos com tudo o que
não foi visto em outro lugar. Perlim
é um lugar com uma língua própria
– o Perlinês; habitantes únicos,
o Perlim, a Pimpim, a Fada Piri, a
Preciosa, o Pim, a Pam e o Pum, o
Merlim, a Plim e muitos outros que
se renovam e surpreendem grandes
e pequenos.
O Parque Temático de Natal de
Santa Maria da Feira propõe-se,

desde a sua primeira edição, a ser
um lugar onde os sonhos vivem,
nascem e crescem. Em 2017
celebram-se 10 edições, com um
novo layout de espaços e muitas
novidades.
Horário I segunda a sexta: 13h30-18h00;
fim de semana e feriados: 13h30-19h00
Local I Quinta do Castelo,
Santa Maria da Feira
			
Contactos
Feira Viva, Cultura e Desporto, E.M.
Tel. | 256 330 900/915 220 811
Email | info@perlim.pt
Site | www.perlim.pt

Com o objetivo de festejar a época
natalícia, a cidade de Bragança,
em especial a Praça Camões,
transformar-se-á num espaço
encantado onde crianças e adultos
se vão sentir envolvidos por uma
atmosfera de encanto com diversas
atividades de natal e atrações para
experienciar. A maior pista de gelo
natural de Trás-os-Montes, a Banca
de Natal, os contos e músicas de
Natal, o presépio em tamanho real
e em miniatura (com mais de 250
peças) e a animação de rua, criarão
uma atmosfera única na cidade de
Bragança.

Horário | 11h00-20h00
Local | Praça Camões
Contactos
Câmara Municipal de Bragança
Tel. | 273 304 200
Email | turismo@cm-braganca.pt
Site | www.cm-braganca.pt
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LAMEGO

ALFÂNDEGA DA FÉ

NATAL D’OURO
MERCADO
DE NATAL

FIM SEMANA
NA MONTANHA

08 de DEZEMBRO a 06 de JANEIRO

15 e 16 de DEZEMBRO

A cidade dá as boas-vindas a quem
a visita nesta quadra natalícia.
Durante esta época, a cidade, oferece
um programa de animação cultural
e de rua, com atividades lúdicas e
mercados de rua onde pode conhecer
os melhores produtos típicos da
região do Douro, deliciar-se com a
gastronomia, admirar o artesanato,
sentir o calor das nossas gentes e
deixar-se levar por um verdadeiro
ambiente e espírito natalício.
Com o propósito de dinamizar o
comércio local, poderá também
admirar, as montras de várias
dezenas de estabelecimentos

do comércio tradicional, que se
esmeram para participam no
concurso “Montras de Natal” e
apresentam exímios trabalhos de
decoração próprios da época.
Horário | consultar programa especifico
Local | Lamego
Contactos
Câmara Municipal de Lamego
Tel. | 254 609 600
Email | geral@cm-lamego.pt
Site | www.cm-lamego.pt

Para celebrar o Dia da Montanha,
o município de Alfândega da Fé,
promove em parceria com a empresa
Naturthoughts Turismo da Natureza,
na aldeia de Cerejais, o programa
turístico um “Fim-de-Semana na
Montanha”, um lugar de montes e
vales, atravessado por ribeiras e
escarpas que nos enchem a alma de
experiências. Aqui observam-se aves
únicas e descobrem-se paisagens que
nunca mais se esquecem.
A iniciativa surge como forma de
comemorar o Dia Internacional das
Montanhas, que se assinala a 11 de
dezembro. A data foi instituída pela
ONU como forma de sensibilizar e

alertar para a importância das áreas
de montanha, para as oportunidades
e constrangimentos existentes ao seu
desenvolvimento e fomentar a criação
de parcerias para que permitam o
desenvolvimento sustentável das
montanhas e terras altas. É também
com este objetivo que surge este fimde-semana na montanha.
“Vamos onde Nunca Foste”. É com
este slogan que a organização
pretende incentivar à descoberta das
zonas montanhosas do concelho, da
qual fazem também parte um trilho
pedestre e um serão transmontanos
à fogueira, aquecido com a tradicional
queimada.
Horário | 09h00-21h30
Local | Cerejais, Alfândega da Fé
Contactos
Câmara Municipal de alfândega de Fé
Tel. | 279 460 020
Email | cca.geral@gmail.com
Site | www.cm-alfandegadafe.pt
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Horário | 09h00-24h00
Local | Pavilhão Multiusos de Vimioso
Contactos
Câmara Municipal de Vimioso
Tel. | 273 518 120 (extensão 329) /
961 346 651
Email | pvturismocmv@gmail.com
Site | cm-vimioso.pt

VIMIOSO

PONTE DA BARCA

FEIRA
DE ARTES,
OFÍCIOS
E SABORES

BARCA IN
NATALIS
E FEIRA DO MEL

15 a 17 de DEZEMBRO

19 a 22 de DEZEMBRO

Com a Feira de Artes, Ofícios e
Sabores pretende-se promover o
artesanato, os usos e os costumes,
bem como os produtos regionais,
divulgando-se assim o património e
o que de melhor se faz e produz no
concelho de Vimioso.
A animação do certame é feita
através de concertos musicais,
de wokshops/demonstrações de
culinária, montaria ao javali e luta de
touros, passeio pedestre, raid BTT,
e festival de folclore, entre outras
atividades.

A Vila de Ponte da Barca é o palco
do Barca In Natalis iniciativa que
decorrerá em dezembro. Assim
pelo centro de Ponte da Barca
poderá encontrar prendas originais e
solidárias, propostas pelos artesãos e
pelas IPSS do concelho, degustar as
tradicionais iguarias de Natal, assistir
a espetáculos entre outras iniciativas.
No dia 22, decorrerá também a Feira
do Mel, uma das mais tradicionais e
originais feiras do Alto Minho, em que
produtores de toda a região vendem
mel para a confeção dos doces da
quadra natalícia. Terão também lugar
os concursos de mel, de bolo de mel
e das rabanadas de mel.

Horário | consultar programa especifico
Local | Ponte da Barca
Contactos
Câmara Municipal de Ponte da Barca
Tel. | 258 480 180
Email | geral@cmpb.pt
Site | www.cmpb.pt
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MOGADOURO

CINFÃES

VI ENCONTRO
DE MÁSCARAS
DE MOGADOURO

ALDEIA DO
PAI NATAL

22 de DEZEMBRO

22 e 23 de DEZEMBRO

Vai realizar-se o 6º Encontro de
Máscaras de Mogadouro, no dia
22 de dezembro, pelas 14h00 com
participação das máscaras do
concelho de Mogadouro, Chocalheiro
de Bemposta, os Velhos de Vale de
Porco e Bruçó, o Farandulo de Tó, o
Careto de Valverde e de vários grupos
de máscaras da Península Ibérica
com acompanhamento musical dos
gaiteiros e pauliteiros do concelho
de Mogadouro.

Horário | 14h00-20h00
Local | Loja Interativa de Turismo
de Mogadouro
Contactos:
Loja Interativa de Turismo de Mogadouro
Tel. | 279 340 100
Email | turismo@mogadouro.pt
Site | www.mogadouro.pt

A aldeia da Gralheira, em Cinfães,
transforma-se mais uma vez na
Aldeia do Pai Natal e “viver a magia
do Natal na serra” é o grande desafio.
Durante o fim de semana anterior ao
Natal, a serra de Montemuro – uma
das mais desconhecidas de Portugal
- dá as boas vindas ao Natal, e os
mais pequenos vão poder viajar num
universo mágico onde não faltarão
presépios, renas, duendes, presentes,
brincadeiras e, claro, o tão esperado
Pai Natal.
O programa é variado, com destaque
para as muitas encenações teatrais
(em palco e de rua) e a própria parada
do Pai Natal. E, claro, para a fábrica

de chocolates, a fábrica de doces, a
fábrica dos brinquedos, o artesanato,
os insufláveis, as rampas e pistas de
gelo, os desportos radicais e muitas
mais atrações.
Os visitantes poderão, igualmente,
desfrutar das muitas casas temáticas
que patrocinam a magia da aldeia:
Casa do Pai Natal, Casa do Café, Casa
da Bruxa, Casa da Ovelha Choné,
Casa do Capuchinho Vermelho,
Casa dos Três Porquinhos, Torre dos
Piratas, Casa do Pão, Fábrica dos
Brinquedos, Fábrica do Fumeiro e
Fábrica do Chocolate.
Horário | 12h00-04h00
Local | Aldeia da Gralheira
Contactos
Loja Interativa de Turismo de Cinfães
Tel. | 255 560 560
Email | turismo@cm-cinfaes.pt;
geral@cm-cinfaes.pt
Site | www.cm-cinfaes.pt

ALFÂNDEGA DA FÉ
Posto de Turismo
Largo de S. Sebastião, s/n
5350 – 013 Alfândega da Fé
Tel. 279 462 739
e-mail:
turismo.alfandegafe@gmail.com
site: www.cm-alfandegadafe.pt
ALIJÓ
Posto de Turismo
Avenida 25 de Abril
5070 – 011 Alijó
Tel. 259 950 095
e-mail: turismo@cm-alijo.pt
site: http://turismo.cm-alijo.pt/

178 AGENDA DE EVENTOS 18’

AMARANTE
Loja Interativa de Turismo
Largo Conselheiro António Cândido
4600 – 552 Amarante
Tel. 255 420 246
e-mail: turismo@cm-amarante.pt
site: www.cm-amarante.pt/turismo/
AMARES
Loja Interativa de Turismo de Caldelas
Av. Afonso Manuel Pereira
de Azevedo, 211
4720 – 249 Amares
Tel. 253 368 540
e-mail: geral@municipioamares.pt
site: www.cm-amares.pt

ARCOS DE VALDEVEZ
Posto de Turismo do Soajo
Junta de Freguesia – Lugar do Eiró
4970 – 660 Arcos de Valdevez
Tel. 258 576 747
e-mail:
jf-soajo@freguesiasdeportugal.com
site: www.cmav.pt
ARCOS DE VALDEVEZ
Loja Interativa de Turismo
de Arcos de Valdevez
Rua Prof. Dr. Mário Júlio
Almeida Costa
4970 – 606 Arcos de Valdevez
Tel. 258 520 530
e-mail:
pit.arcosvaldevez@portoenorte.pt
site: www.cmav.pt
ARMAMAR
Loja Interativa de Turismo
Av. Dr. António Oliveira Salazar
5110 – 122 Armamar
Tel.: 254 850 807
e-mail: turismo@cm-armamar.pt
site: www.cm-armamar.pt
AROUCA
Loja Interativa de Turismo de Arouca
- Geopark
Rua Abel Botelho, 4
4540 – 114 Arouca
Tel. 256 940 258
e-mail: turismo@aroucageopark.pt
site: www.cm-arouca.pt

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

BRAGANÇA
Loja Interativa de Turismo de Bragança
Rua Abílio Beça, 104
5300 – 011 Bragança
Tel. 273 304 200
e-mail: cmb@cm-braganca.pt
site: www.cm-braganca.pt

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

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

BOTICAS
Loja Interativa de Turismo
Rua Gomes Monteiro, 3
5460 – 304 Boticas
Tel. 276 410 200
e-mail: turismo@cm-boticas.pt
site: www.cm-boticas.pt
BRAGA
Loja Interativa de Turismo
Av. da Liberdade, 1
4710 – 305 Braga
Tel. 253 262 550
e-mail: turismo@cm-braga.pt
site: www.cm-braga.pt
BRAGANÇA
Posto de Turismo
Av. Cidade de Zamora
5300 – 111 Bragança
Tel. 273 381 273
e-mail: turismo@cm-braganca.pt
site: www.cm-braganca.pt

CAMINHA
Loja Interativa de Turismo
Praça Conselheiro Silva Torres
4910 – 122 Caminha
Tel. 258 921 952
e-mail: turismo@cm-caminha.pt
site: www.caminhaturismo.pt
CARRAZEDA DE ANSIÃES
Loja Interativa de Turismo
Praça do CITICA
5140 – 085 Carrazeda de Ansiães
Tel. 278 098 507
e-mail: lit@cmca.pt
site: www.cmca.pt
CASTELO DE PAIVA
Loja Interativa de Turismo
Largo do Conde
4550 – 102 Castelo de Paiva
Tel. 255 689 500
e-mail:
pit.castelopaiva@portoenorte.pt
site: www.cm-castelo-paiva.pt
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ESPOSENDE
Loja Interativa de Turismo
Av. Eduardo Arantes de Oliveira, 62
4740 – 204 Esposende
Tel. 253 961 354
e-mail:
cit.esposende@cm-esposende.pt
site: www.visitesposende.com/pt

CHAVES
Posto de Turismo
Terreiro de Cavalaria
5400 – 193 Chaves
Tel. 276 348 180
e-mail: municipio@chaves.pt /
pitchaves@portoenorte.pt
site: www.chaves.pt

FAFE
Loja Interativa de Turismo
Praça 25 de abril
4820 – 142 Fafe
Tel. 253 504 294 / 962 118 946
e-mail: geral@cm-fafe.pt
site: www.cm-fafe.pt

CINFÃES
Loja Interativa de Turismo
Capitão Salgueiro Maia – Quinta do Aido
4690 – 038 Cinfães
Tel.: 255 561 051
e-mail: turismo@cm-cinfaes.pt
site: www.cm-cinfaes.pt
www.redescobrircinfaes.pt

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

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

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

GONDOMAR
Loja Interativa de Turismo
Trav. da Convenção de Gramido, 41
4420 – 416 Gondomar
Tel. 224 664 310
e-mail: turismo@cm-gondomar.pt
site: www.cm-gondomar.pt
GUIMARÃES
Loja Interativa de Turismo
Praça de S. Tiago
4810 – 300 Guimarães
Tel. 253 421 221
e-mail: info@guimaraesturismo.com
site: www.guimaraesturismo.com
LAMEGO
Loja Interativa de Turismo
Rua Regimento de Infantaria, 9
5100 – 147 Lamego
Tel. 254 609 600
e-mail: lojaturismo@cm-lamego.pt
site: www.cm-lamego.pt
LOUSADA
Loja Interativa de Turismo
Praça D. António Meireles, 18
4620 – 130 Lousada
Tel. 255 820 580
e-mail: turismo@cm-lousada.pt
site: www.cm-lousada.pt
MACEDO DE CAVALEIROS
Posto de Turismo
Casa Falcão
- Largo Manuel Pinto de Azevedo
5340 – 218 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 426 193
e-mail:
turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
site: www.cm-macedodecavaleiros.pt

MAIA WELCOME CENTRE
Loja Interativa de Turismo
Parque Central da Maia
- 1º Piso - Loja 19
Rua Simão Bolívar
4470 – 214 Maia
Tel. 229 444 732
e-mail: turismo@cm-maia.pt
site: www.visitmaia.pt
MARCO DE CANAVESES
Loja Interativa de Turismo
Alameda Dr. Miranda da Rocha
4630 – 219 Marco de Canaveses
Tel. 255 538 800
e-mail:
loja.turismo@cm-marco-canaveses.pt
site: www.marcodecanaveses.pt
MATOSINHOS
Loja Interativa de Turismo
Av. General Norton de Matos
4450 – 208 Matosinhos
Tel. 229 392 412
e-mail: turismo@cm-matosinhos.pt
site: www.cm-matosinhos.pt
MELGAÇO
Loja Interativa de Turismo
Praça da Republica, 133
4960 – 567 Melgaço
Tel. 251 402 440
e-mail: turismo@cm-melgaco.pt
site: www.cm-melgaco.pt
MESÃO FRIO
Posto de Turismo
Av. Conselheiro José Maria Alpoim, 432
5040 – 310 Mesão Frio
Tel. 933 911 043
e-mail: turismo@cm-mesaofrio.pt
site: www.cm-mesaofrio.pt
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CELORICO DE BASTO
Loja Interativa de Turismo
Praça Cardeal D. António Ribeiro
4890 – 220 Celorico de Basto
Tel. 255 323 100
e-mail:
lojaturismo@cm-celoricodebasto.pt
site: www.mun-celoricodebasto.pt

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

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

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

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

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

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

PONTE DA BARCA
Loja Interativa de Turismo
Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 9
4980 – 626 Ponte da Barca
Tel. 258 455 246
e-mail:
pit.pontedabarca@portoenorte.pt
site: www.cmpb.pt
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MOGADOURO
Loja Interativa de Turismo
Avenida dos Comandos
5200 – 206 Mogadouro
Tel. 279 340 501
e-mail:
camaramogadouro@mail.telepac.pt
site: www.cm-mogadouro.pt
MOIMENTA DA BEIRA
Loja Interativa de Turismo
Terreiro das Freiras
3620 – 304 Moimenta da Beira
Tel. 254 520 103
e-mail:
posto-turismo@cm-moimenta.pt
site: www.cm-moimenta.pt

MONTALEGRE
Loja Interativa de Turismo
Ecomuseu de Barroso
– Espaço Padre Fontes
Terreiro do Açougue, 11
5470 – 250 Montalegre
Tel. 276 510 203
e-mail: turismo@cm-montalegre.pt
site: www.cm-montalegre.pt
MURÇA
Posto de Turismo
Alameda 8 de Maio
5090 – 142 Murça
Tel. 259 510 120
e-mail: geral@cm-murca.pt
site: www.cm-murca.pt
OLIVEIRA DE AZEMÉIS
Loja Interativa de Turismo
Rua. Dr. Ernesto Soares dos Reis, 156
3720 – 256 Oliveira de Azeméis
Tel. 256 674 463
e-mail: turismo@cm-oaz.pt
site: www.cm-oaz.pt

PAREDES DE COURA
Loja Interativa de Turismo
Largo Visconde de Moselos - Ap. 6
4940 – 909 Paredes de Coura
Tel. 251 780 100
e-mail:
contacto@cm-paredes-coura.pt
site: www.cm-paredes-coura.pt
PENAFIEL
Loja Interativa de Turismo
Largo Padre Américo
4560 – 002 Penafiel
Tel. 255 710 702
e-mail:
turismo.penafiel@cm-penafiel.pt
site: www.cm-penafiel.pt
PENEDONO
Loja Interativa de Turismo
Praça 25 de Abril
3630 – 246 Penedono
Tel. 254 508 174 / 925 200 170
e-mail: turismo@cm-penedono.pt
site: www.cm-penedono.pt

PONTE DE LIMA
Loja Interativa de Turismo
Torre da Cadeia Velha,
Passeio 25 de Abril, 29
4990 – 058 Ponte de Lima
Tel. 258 240 208
e-mail:
lojaturismo@cm-pontedelima.pt
site: www.cm-pontedelima.pt
PORTO (CENTRO)
Posto de Turismo
Rua Clube dos Fenianos, 25
4000 – 172 Porto
Tel. 223 393 472
e-mail: visitporto@cm-porto.pt
site: www.visitporto.travel
PÓVOA DE LANHOSO
Posto de Turismo
Largo Barbosa e Castro
4830 – 517 Póvoa de Lanhoso
Tel. 253 639 708
e-mail: turismo@mun-planhoso.pt
site: www.mun-planhoso.pt
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MIRANDA DOURO
Posto de Turismo
Largo do Menino Jesus da Cartolinha
5210 – 191 Miranda do Douro
Tel. 273 431 132
e-mail: turismo@cm-mdouro.pt
site: www.cm-mdouro.pt
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SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
Loja Interativa de Turismo
Rua dos Combatentes
5030 – 477 Santa Marta de Penaguião
Tel. 254 810 130
e-mail: geral@cm-smpenaguiao.pt
site: www.cm-smpenaguiao.pt

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SABROSA
Loja Interativa de Turismo
Rua do Loreto
5060 – 328 Sabrosa
Tel. 259 939 575
e-mail: turismo@cm-sabrosa.pt
site: www.sabrosa.pt

SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
Loja Interativa de Turismo
Avenida Marques de Soveral, 79
5130 – 321 São João da Pesqueira
Tel. 300 400 996
e-mail: turismo@sjpesqueira.pt
site: www.sjpesqueira.pt

TORRE DE MONCORVO
Loja Interativa de Turismo
Rua dos Sapateiros, 15
5160 – 278 Torre de Moncorvo
Tel. 279 252 289
e-mail: turismo@torredemoncorvo.pt
site: www.torredemoncorvo.pt

SANTA MARIA DA FEIRA
Loja Interativa de Turismo
Rua Dr. Roberto Alves, 52
4524 – 909 Santa Maria da Feira
Tel. 256 370 802
e-mail: gab.turismo@cm-feira.pt
site: www.cm-feira.pt

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

TROFA
Loja Interativa de Turismo
Parque N. Sra. das Dores
e Dr. Lima Carneiro
Rua Padre Joaquim Augusto da
Fonseca Pedrosa, Fórum Trofa XXI, 92
4785 – 419 Trofa
Tel. 965 862 971
e-mail: turismo@mun-trofa.pt
site: www.mun-trofa.pt

VALONGO
Loja Interativa de Turismo
Rua de S. Mamede s/n
4440 – 597 Valongo
Tel.: 222 426 490
e-mail: turismo@cm-valongo.pt
site: www.cm-valongo.pt
VALPAÇOS
Loja Interativa de Turismo
Av. Engº Luís de Castro Saraiva
5430 – 472 Valpaços
Tel. 278 710 130
e-mail: turismo@valpacos.pt
site: www.valpacos.pt
VIANA DO CASTELO
Posto de Turismo
Viana Welcome Center
Praça do Eixo Atlântico
4900 – 040 Viana do Castelo
Tel. 258 098 415
email: wwc@vivexperiencia.pt
site: www.facebook.com/vivexperiencia.pt
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PÓVOA DE VARZIM
Loja Interativa de Turismo
Largo do Passeio Alegre
4490 – 428 Póvoa de Varzim
Tel. 252 090 190
e-mail: pturismo@cm-pvarzim.pt
site: www.cm-pvarzim.pt
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VILA NOVA DE FOZ CÔA
Centro de Informação Turística
Av. Gago Coutinho e Sacadura
Cabral, 9/13
5150 – 610 Vila Nova de Foz Côa
Tel.: 279 760 329
e-mail: turismo@cm-fozcoa.pt
site: www.cm-fozcoa.pt

VILA DO CONDE
Loja Interativa de Turismo
Rua Cais das Lavandeiras
4480 – 789 Vila do Conde
Tel. 252 248 445
e-mail: turismo@cm-viladoconde.pt
site: www.cm-viladoconde.pt

VILA NOVA DE GAIA
Loja Interativa de Turismo
Av. Diogo Leite, 135
4400 – 111 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 758288
e-mail: turismo@cm-gaia.pt
site: www.cm-gaia.pt

VILA FLOR
Posto de Turismo
Largo Doutor Alexandre de Matos
5360 – 325 Vila Flor
Tel. 278 512 373
e-mail: geral@vilaflor.pt
site: www.cm-vilaflor.pt

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

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

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

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

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

VIMIOSO
Posto de Turismo
Largo Mendo Rufino
5230 – 314 Vimioso
Tel.: 273 518 120
e-mail: gi.cmv@cm-vimioso.pt
site: www.cm-vimioso.pt
VINHAIS
Posto de Turismo
Praça do Município
5320 – 326 Vinhais
Tel.: 273 770 309
e-mail: turismo@cm-vinhais.pt
site: www.cm-vinhais.pt
VIZELA
Loja Interativa de Turismo
Rua Dr. Alfredo Pinto, 42 - Caldas
4815 – 397 Vizela
Tel. 253 489 644
e-mail: turismo@cm-vizela.pt
site: www.vizela.pt
AEROPORTO SÁ CARNEIRO
Loja Interativa de Turismo
Aeroporto do Porto
Pedras Rubras
4470 – 558 Maia
Tel. 229 420 496
e-mail: loja.aeroporto@portoenorte.pt
site: www.portoenorte.pt
PORTO WELCOME CENTRE
Praça Almeida Garrett, 27
4000 – 069 Porto
Tel. 258 820 270
e-mail: loja.pwc@portoenorte.pt
site: www.portoenorte.pt

SANTIAGO DE COMPOSTELA
Loja Interativa de Turismo
Rua do Vilar 30-32 - Baixo D
15705 Santiago de Compostela
Tel. 0034 981 565 590
e-mail: loja.santiago@portoenorte.pt
site: www.portoenorte.pt
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VIEIRA DO MINHO
Loja Interativa de Turismo
Praça do Bombeiro Voluntario
4850 – 526 Vieira do Minho
Tel. 253 649 240
e-mail:
postodeturismo@cm-vminho.pt
site: www.cm-vminho.pt
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Turismo do Porto
e Norte de Portugal, E.R.
Castelo Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo

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

