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MUNICÍPIOS
EVENTOS DE CARNAVAL 2020
Trás-os-Montes
De 22 a 25 de fevereiro
MACEDO DE CAVALEIROS

ENTRUDO CHOCALHEIRO
Um dos mais tradicionais e genuínos carnavais de Portugal, o Entrudo Chocalheiro, regressa
este ano. Cujo as festividades se iniciam sábado na cidade de Macedo de Cavaleiros e de
domingo gordo a terça-feira na freguesia de Podence.
Horário |9:00 às 24:00
Local |Macedo de Cavaleiros - Podence
Contactos do promotor do evento
Nome | Associação dos Caretos de Podence/Município de Macedo de Cavaleiros
Tel. |278 099 166/919 750 771
Email | turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
Site | http://www.caretosdepodence.pt/

Até 1 de março

MACEDO DE CAVALEIROS
EXPOSIÇÃO “CARETOS DE PODENCE – PATRIMÓNIO IMATERIAL DE PORTUGAL”
Consiste numa recolha de pintura, fotografia e objetos da Casa do Careto.
Data: 14 de fevereiro a 15 de março.
Horário | 9:00 às 17:00
Local | Casa Falcão - Turismo
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Macedo de Cavaleiros
Tel. |278 099 166
Email | turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
Site | https://www.cm-macedodecavaleiros.pt/

22 a 25 de fevereiro
MACEDO DE CAVALEIROS
FESTIVAL DO GRELO
Miguel Torga, in Um Reino Maravilhoso, sem identificar localidades, mas podia estar a falar de
Macedo de Cavaleiros, considerou como ex-líbris do fumeiro transmontano a «Trindade Nacional
do Reino»: presunto, alheira, salpicão. Daí a nossa sugestão: Grelos com salpicão, o prato mais
típico do Entrudo Transmontano. É para este reino dos sabores e dos saberes que vos
convidamos.
Local | Restaurantes aderentes
Contactos do promotor do evento
Nome | Associação Geoparque Terras de Cavaleiros/Município de Macedo de Cavaleiros
Tel. |278099166
Email | turismo@geoparkterrasdecavaleiros.com
Site | http://geoparkterrasdecavaleiros.net/
21 fevereiro
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CHAVES
DESFILE CARNAVALESCO
Tradicional cortejo de Carnaval sob o mote “Ficção Científica”. O desfile de Carnaval sai à rua
com carros alegóricos trazendo animação, folia carnavalesca e a sátira social.
Acolhimento linguístico | PT/ESP
Horário |15:00H
Local | Início no Centro Cultural de Chaves com percurso pelas principais artérias da cidade,
terminando na Alameda de São Roque
Contactos do promotor do evento
Nome | Francisco Melo
Tel. |276340500
Email |municipio@chaves.pt
Site |www.chaves.pt

De 21 a 23 de fevereiro
BRAGANÇA
FESTIVAL DO BUTELO E DAS CASULAS
Evento gastronómico dedicado a um dos pratos mais tradicionais da gastronomia transmontana:
Butelo e das Casulas, típico da época de Carnaval.
Horário |
21 de fevereiro: das 11h00 às 18h00
22 de fevereiro: 10h15 às 19h00
23 de fevereiro: 09h30 às 19h00
Local | Praça Camões (onde está instalada uma tenda, onde se vendem produtos tradicionais) e
nos restaurantes aderentes.
Contactos do promotor do evento
Site | https://www.cm-braganca.pt/frontoffice/pages/540?event_id=1128
21 de fevereiro
VILA POUCA DE AGUIAR
DESFILE DE CARNAVAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE VILA POUCA DE AGUIAR
Desfile de carnaval promovido pela comunidade escolar do concelho de Vila Pouca de Aguiar,
com o objetivo de proporcionar convívio e alegria onde a imaginação, cor e música são os reis
da festa.
Horário |10h00 – Desfile em Vila Pouca de Aguiar
15h00 – Desfile em Pedras Salgadas
Local |Vila Pouca de Aguiar e Pedras Salgadas
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Vila Pouca de Aguiar e Agrupamento de Escolas de Vila Pouca de Aguiar
Tel. |259 419 100
Email |geral@cm-vpaguiar.pt
Site |www.cm-vpaguiar.pt

22 a 26 de fevereiro
BRAGANÇA
CARNAVAL DOS CARETOS
Evento, associado ao Festival do Butelo e das Casulas, que reúne centenas de caretos de
Portugal e de Espanha, conta com a queima do Diabo (ponto alto do evento e que atrai milhares
de pessoas), com o concerto Sebastião Antunes & Quadrilha, terminando com a recriação da
tradição secular do Diabo, Morte e Censura.

4

Horário |
22 de fevereiro: 17h00 às 19h00
26 de fevereiro: 14h00 às 17h00
Local |Centro Histórico de Bragança
Contactos do promotor do evento
Site | https://www.cm-braganca.pt/frontoffice/pages/540?event_id=1128

22 a 25 de fevereiro
VALPAÇOS
CARNAVAL DE VILARANDELO
Vilarandelo, o melhor Carnaval de Trás-os-Montes. Desfile com carros alegóricos, grupos de
bombos e muita animação! As festas do entrudo acabam na terça-feira à noite com o tradicional
Enterro do Entrudo.
Acolhimento linguístico| Francês, Espanhol e Inglês
Horário |15h00 às 22h00
Local |Vilarandelo
Contactos do promotor do evento
Nome | Casa do Povo de Vilarandelo – comissão de carnaval os Malteses
Tel. |964877019
Email |paulopascoal@gmail.com
Site | http://casapovovilarandelo.com/

22 de fevereiro
CHAVES
CONCERTO” FOLIAS DE CARNAVAL”
Atelier de Improvisação pela Academia de Artes de Chaves. Com o Carnaval vem a música, e
com ela todas as boas memórias que cada nota nos traz.
Acolhimento linguístico | PT/ESP
Horário | 21:30
Local | Auditório do Centro Cultural de Chaves
Contactos do promotor do evento
Nome | Marcelo Almeida (Projeto Enraizarte e Academia de Artes de Chaves)
Tel. | 965 315 060
Email |aaa.marcelo@gmail.com
Site |www.chaves.pt

De 22 a 25 de fevereiro
VIMIOSO
FESTIVAL DE ENTRUDO DE SANTULHÃO
Organizado pelo Grupo Recreativo e Associativo de Santulhão (GRAS), trata-se de um festival
recheado de concertos, oficinas, atividades outdoor, e exposições, mais que bem acompanhadas
da recriação de rituais tradicionais e da gastronomia de excelência própria do Concelho.
De salientar, que o desfile de Carnaval se destaca dos demais por ter como elemento
característico uma batalha de farinha, na qual os participantes de forma descomprometida e
brincalhona atacam, e são atacados, confronto outrora decorrente das rivalidade entre o "cimo
do povo" e o "fundo do povo", a parte alta e a parte baixa da aldeia, respetivamente.
Horário |Dia 22 Teatro - 21 horas
Dia 23 |9h00: concentração/saída: Junta de freguesia de Santulhão
20h00: Jantar do “Botelo com Cascas”
Dia 24 |21horas: Enterro do Entrudo
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Dia 25 |14h00: desfile e festejos do Entrudo
Local |Santulhão/ Vimioso
Contactos do promotor do evento
Nome | Adrião Rodrigues
Tel. |963 247 177
Site |www.cm-vimioso.pt

23 de fevereiro
VILA POUCA DE AGUIAR
DESFILE DE CARNAVAL
O desfile de carnaval, uma atividade ancestral tradicionalmente popular, conta com a
participação de um elevado número de associações recreativas e culturais e da comunidade
local, com o objetivo de promover o convívio e a tradicional folia da época.
Horário |15h00
Local |Pedras Salgadas
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Vila Pouca de Aguiar e Junta de Freguesia de Bornes de Aguiar
Tel. |259 419 100
Email |geral@cm-vpaguiar.pt
Site |www.cm-vpaguiar.pt

23 de fevereiro
MOGADOURO
DESFILE DE CARNAVAL
Mogadouro, convida a comunidade e os visitantes a viverem o Carnaval com espírito de folia e
muita alegria. O Carnaval, vive-se mais uma vez de uma forma espontânea e popular, reflexo da
tradição que esta quadra tem diretamente relacionada com a dinâmica e criatividade.
Acolhimento linguístico | espanhol
Horário |14h30 às 18h00
Local | Mogadouro
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Mogadouro
Tel. | 279 340 100
Email |turismo@mogadouro.pt
Site |www.mogadouro.pt

De 23 a 25 de fevereiro
ALFÂNDEGA DA FÉ
CARNAVAL
Os costumes do entrudo transmontano, trajes tradicionais, máscaras de renda ou artesanais e
vestuário “à moda antiga”. Nos dias associados ao entrudo os alfandeguenses saem à rua para
assinalar a data num desfile onde a tradição manda com alguma inovação à mistura. Nos últimos
anos esta iniciativa junta cada vez mais participantes e visitantes nesta época de folia.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Em todas as línguas
Horário |14h
Local | Jardim Municipal
Contactos do promotor do evento
Nome | Municio de Alfandega da Fé
Tel. |279 468 120
Email | gabeventos.cmafe@gmail.com
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Site |www.cm-alfandegadafe.pt

25 de fevereiro
VILA POUCA DE AGUIAR
FESTA DE CARNAVAL
A Festa de Carnaval tem magia, cor, alegria e muita música, uma atividade onde não falta
animação, insufláveis, pinturas faciais, modelagem de balões, atelier de máscaras, concurso de
melhor disfarce entre muitas outras atividades.
Horário |15h00
Local |Mercado Municipal – Vila Pouca de Aguiar
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Vila Pouca de Aguiar
Tel. |259 419 100
Email |geral@cm-vpaguiar.pt
Site |www.cm-vpaguiar.pt

25 de fevereiro
VINHAIS
CARNAVAL DE VILA BOA
É o Carnaval genuíno. Aqui não é nada encenado. As brincadeiras saem de forma natural.
Caretos e marafonos saem à rua em Vila Boa, no concelho de Vinhais, para festejar o Carnaval.
Diabruras, farinha e muita animação marcam os festejos carnavalescos nesta localidade do
Nordeste Transmontano, que teima em manter viva esta tradição que se perde no tempo.
Acolhimento linguístico |Português; Espanhol.
Horário |12h00 – 00h00.
Local |Vila Boa – Vinhais
Contactos do promotor do evento
Nome | Associação Desportiva e Cultural Vila Boa
Tel. | 934838178
Email |tozefvale@gmail.com

29 de fevereiro
VINHAIS
MIL DIABOS À SOLTA EM VINHAIS
Centenas de Diabos acompanham a Morte gigante, à luz de tochas, desde a Igreja do Seminário
até ao Largo do Arrabalde.
Durante o percurso moças mais atrevidas, que a partir de janelas e varandas provocam a Morte
e os Diabos, vão sendo aprisionadas e enjauladas pelos Diabos, num carro de bois para serem
levadas à pedra.
Perfeitamente enraizada nas tradições vinhaenses, em cada ano revivida com toda a
genuinidade de outrora e preservada com todo o carinho e respeito pela identidade cultural deste
povo serrano, a Procissão “…com mil diabos!” vem provar que Vinhais é mesmo "uma terra
dos Diabos".
Acolhimento linguístico | Português; Francês; Espanhol.
Horário |Inicio: 17h00 às 02h00
Local | Vila de Vinhais
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Vinhais
Tel. |273 770 300
Email |geral@cm-vinhais.pt
Site |www.cm-vinhais.pt
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Douro
21 de fevereiro
ARMAMAR
DESFILE DE CARNAVAL EM ARMAMAR
Um dia muito divertido onde se juntam pequenos e graúdos e com muita alegria desfilam nas
ruas de Armamar. Uma grande animação e divertimento próprio da época.
Horário |pelas 14:30 horas
Local |Armamar
Contactos do promotor do evento
Nome |Grupo de Teatro Os Filhos do Vento, Agrupamento de Escolas de Armamar, Jardim
Infantil e Lar da Fundação Gaspar e Manuel Cardoso, Centro de Dia de Arícera e Universidade
Sénior de Armamar.

21 de fevereiro
MOIMENTA DA BEIRA
DESFILE CARNAVAL – MOIMENTA DA BEIRA
A Escola Básica de Moimenta da Beira, a Santa Casa da Misericórdia, a AMAI e a Artenave vão
realizar o habitual Desfile de Carnaval, com saída prevista às 10h15.
O cortejo terá início junto à Escola Básica 2, seguindo em direção à Escola Secundária, Avenida
25 de Abril, Câmara Municipal e Largo do Tabolado, regressando depois (novamente) pela
Avenida 25 de Abril e daqui indo pelos Bombeiros, Igreja Paroquial, Fonte de S. João até chegar
à Escola Básica 2.
Se puder, não deixe de ver! O cortejo é sempre marcado pelo colorido dos trajes, os livres
arranjos carnavalescos e a alegria contagiante.
Horário |10h15 - 12h00
Local | Moimenta da Beira
Contactos do promotor do evento
Nome | Agrupamento de Escolas de Moimenta da Beira
Tel. | 254 520 110
Email |geral@escolasmoimenta.pt | servicos@escolasmoimenta.pt
Site | http://www.escolasmoimenta.pt
21 de fevereiro
SERNACELHE
DESFILE DE CARNAVAL DE SERNANCELHE
O Desfile de Carnaval do Concelho de Sernancelhe, já é uma referência cultural e envolve os
alunos de todos os ciclos do concelho, incluindo os da escola profissional de Sernancelhe.
Participam também os utentes das IPSS e ultimamente participam os utentes dos centros lúdicos
das várias freguesias do concelho. É um evento aberto a todos que queiram participar com muita
animação e boa disposição
Acolhimento linguístico| Português, Francês e Inglês
Horário | 14h30
Local | Sernancelhe
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Sernancelhe
Tel. | 968 992 073
Email | sasc@cm-sernancelhe.pt
Site |cm-sernancelhe.pt
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21 de fevereiro
TABUAÇO
DESFILE DE CARNAVAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE TABUAÇO
Realiza-se o habitual desfile de carnaval do Agrupamento de Escolas de Tabuaço no qual
participarão, também, algumas IPSS do concelho, nomeadamente o Centro de Promoção Social
de Tabuaço e a Santa Casa da Misericórdia.
Acolhimento linguístico | Português, Inglês, Francês e Espanhol
Horário | 14 horas
Local |Tabuaço
Contactos do promotor do evento
Nome | Agrupamento de Escolas de Tabuaço
Tel. |254 780 020
Email |escolatabuaco@mail.telepac.pt
Site |www.agrupamento-tabuaco.com

21 de fevereiro
TORRE DE MONCORVO
CORSO DE CARNAVAL
Desfile dos Alunos do ensino pré-escolar do concelho, do 1º e 2º Ciclo, pela vila de Torre de
Moncorvo e centro histórico.
Acolhimento linguístico| Inglês, Espanhol, Francês
Horário |9h30 – 12h00
Local | Torre de Moncorvo
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Torre de Moncorvo
Tel. | 279 200 220
Email |geral@torredemoncorvo.pt
Site |www.torredemoncorvo.pt

21 de fevereiro
VILA REAL
DESFILE DE CARNAVAL ESCOLAR
O Desfile das escolas abre os festejos do Carnaval 2020 com milhares de crianças e jovens a
colorir a cidade de Vila Real.
Acolhimento linguístico | (português)
Horário | 9h30 às 11h30
Local | Av. Aureliano Barrigas - Jardim da Carreira
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Vila Real
Tel. |259 308 100 (2530)
Email | geral@cm-vilareal.pt / mariana@cm-vilareal.pt
Site |www.cm-vilareal.pt

Até 1 de março
VILA NOVA DE FOZ CÔA
FESTA DA AMENDOEIRA EM FLOR E DOS PATRIMÓNIOS MUNDIAIS (39ª EDIÇÃO)
Foz Côa, capital da Amendoeira em Flor, apresenta-se como uma atração de excelência do
turismo de natureza, sendo detentor de dois patrimónios mundiais: o Alto Douro Vinhateiro e as
Gravuras. A beleza ímpar da floração das amendoeiras anuncia a Primavera no Alto Douro,
podendo ser apreciada nas 14 freguesias do concelho, numa extensão de 38 mil hectares. A
Festa da Amendoeira em Flor e dos Patrimónios Mundiais constitui um dos principais cartazes
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turísticos do município desde 1981. O visitante poderá contemplar as paisagens durienses e
tomar contacto in loco com a riqueza histórica, cultural, natural, paisagística e gastronómica de
Vila Nova de Foz Côa. Especial destaque para a Feira Franca da Amendoeira no dia 1 de março
e o Grandioso Desfile Etnográfico dia 8 de março.
Acolhimento linguístico |Português, Inglês, Espanhol e Francês
Horário | 07h00 às 02h00
Local | Centro da cidade e freguesias
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa
Tel. | 279 760 400
Email |correio@cm-fozcoa.pt
Site |www.cm-fozcoa.pt

22 a 25 de fevereiro
LAMEGO
ENTRUDO DE LAZARIM
O entrudo de Lazarim, é conhecido pelos seus caretos esculpidos em madeira de amieiro, e
representam encenações únicas da cultura portuguesa.
O ponto alto desta festividade é a terça-feira de entrudo, onde é feita a leitura dos testamentos
da comadre e do compadre. Neste dia, fazem-se escutar as verdades guardadas durante todo o
ano, por dois jovens vestidos de negro, que vão criticar rapazes e raparigas da terra, sendo os
solteiros alvo de chacota.
Após a leitura dos testamentos, é realizado o cortejo até ao local onde o casal, representado por
dois bonecos, é queimado simbolicamente.
No final, para encerrar as comemorações, é oferecido caldo de farinha e feijoada ao som de
animação musical.
Acolhimento linguístico| Português
Data início e fim | Fim-de-semana anterior à terça-feira de carnaval, segunda-feira e terça-feira
de carnaval, este ano de 22 a 25 de fevereiro.
Horário |
Local |Vila de Lazarim - Lamego
Contactos do promotor do evento
Nome | Junta de Freguesia de Lazarim
Tel. |254 698 172
Email |jflazarim@portugalmail.pt

De 22, 23 e 29 de fevereiro até 8 de março
SÃO JOÃO DA PESQUEIRA
FESTA DOS SABERES E SABORES DO DOURO
São João da Pesqueira recebe nova edição da festa anual que reúne artesanato, folclore e
gastronomia.
Acolhimento linguístico| Português/Inglês/Francês
Horário |9h30 às 18h30
Local | Salão de Exposições
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de São João da Pesqueira
Tel. | 254 489 999
Email | cmsjp@sjpesqueira.pt
Site | https://www.sjpesqueira.pt/
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23 de fevereiro
TORRE DE MONCORVO
ENTRUDO LAGARTO
Leitura do testamento do burro deixado às raparigas da aldeia ou a entidades locais, jantar
tradicional e queima do Entrudo, acompanhado de música tradicional de gaita de foles.
Acolhimento linguístico | Inglês, Espanhol e Francês
Horário |16h00 – 00h00
Local | Cardanha
Contactos do promotor do evento
Nome | Associação Centro Cultural e Recreativo Maria Soares Sendas
Tel. | 963350872
Email | associação.cardanha@gmail.com

23 de fevereiro
ARMAMAR
DESFILE DE CARNAVAL EM CONTIM
O Carnaval em Contim tem resistido ao longo dos tempos. Todos os anos é feito com as tradições
de uma aldeia que nunca as deixa perder. Um convívio saudável, alegre, de grande animação,
tanto para quem participa nele como para quem vai ver e usufruir.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário |pelas 15 horas
Local |Contim
Contactos do promotor do evento
Nome | Associação Desportiva e Cultural de Contim

23 de fevereiro
SERNANCELHE
DESFILE DE CARNAVAL DE FERREIRIM – SERNANCELHE
O Desfile de Carnaval de Ferreirim do Concelho de Sernancelhe, apesar de ser organizado pela
Junta de Freguesia de Ferreirim é aberto a todos os interessados: Participa a população em
geral, a Banda de Musica e Conservatório de Ferreirim, o grupo de bombos, os utentes do Lar
Sagrado coração de Maria de Ferreirim, o centro lúdico de Ferreirim e Macieira, as concertinas
de Ferreirim e Freixinho, o grupo de caminhantes de Ferreirim e vários carros alegóricos: Depois
do cortejo há um baile de máscaras e na terça-feira 25 de Fevereiro, por volta das 21h00, há o
enterro do Santo Entrudo.
Acolhimento linguístico | Português e Francês
Horário | 15h00
Local | Ferreirim
Contactos do promotor do evento
Nome | União das Freguesias de Ferreirim e Macieira
Tel. | 968 688 373
Email Ferreirim.macieira@gmail.com
Site |cm-sernanancelhe.pt
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23 de fevereiro
TABUAÇO
QUEIMA DO ENTRUDO EM GUEDIEIROS
O Grupo de Jovens Caracóis da Calçada de Guedieiros, com o apoio da Câmara Municipal de
Tabuaço, organiza a tradicional Queima do Entrudo, perpetuando, assim, uma das mais antigas
e genuínas tradições do Concelho. Em agenda consta o desfile pelas ruas da localidade,
culminando com a queima em si. Posteriormente, serve-se a malga de caldo confecionado em
pote de ferro e animação musical.
Acolhimento linguístico | Português, Inglês, Francês e Espanhol
Data início e fim |
Horário |16:30 horas
Local | Guedieiros – Sendim, Tabuaço
Contactos do promotor do evento
Nome | Grupo Caracóis de Calçada
Tel. |969 942 878
Email |marco_penela@hotmail.com
Site |www.cm-tabuaco.pt

23 de fevereiro
VILA REAL
CORSO DE CARNAVAL
A sinergia excecional entre o Município e as suas Juntas de Freguesia traz à rua a criatividade
de centenas de foliões.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Todas
Horário | 15h00
Local | Av. Aureliano Barrigas até à Praça do Município de Vila Real
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Vila Real
Tel. | 259 308 100 / 918 709 452
Email | geral@cm-vilareal.pt / animatur@cm-vilareal.pt
Site | www.cm-vilareal.pt

23 de fevereiro
SABROSA
CONCERTO DE CARNAVAL DA BANDA DE MÚSICA DE SABROSA
Para “brincar” ao Carnaval, a Banda de Música de Sabrosa promove um concerto especial de
mascarados, antecedido de uma arruada festiva, na vila de Sabrosa.
Acolhimento linguístico | Português
Horário |15h00
Local | Auditório Municipal de Sabrosa
Contactos do promotor do evento
Nome | Banda de Música de Sabrosa
Tel. | 933 991 758
Email | bandasabrosa@gmail.com
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23 de fevereiro
BAIÃO
DESFILE CONCELHIO DE CARNAVAL
Desfile com cerca de quarenta grupos carnavalescos com mais de 1000 foliões oriundos de
várias freguesias do concelho, numa verdadeira composição de música, cor, diversão, fantasia
e as habituais sátiras próprias da época carnavalesca. O cortejo realiza-se na vila de Baião
percorrendo toda a Rua de Camões até aos Paços do Concelho onde atuam o Grupo Estaleiro.
Horário | 14h00 – 18h00
Local | Rua de Camões, Campelo - Baião
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Baião
Tel. | 255 540 500
Email | geral@cm-baiao.pt
Site | www.cm-baiao.pt

De 23 a 25 de fevereiro
ALIJÓ
PINHÃO CARNAVAL 2020 – 30 ANOS
Na freguesia de Pinhão realiza-se há 30 anos o típico corso de Carnaval, ao qual todos os anos
centenas de pessoas acorrem para ver. Acontece na tarde de domingo gordo. Conta com a
participação ativa de toda a população do Pinhão, preparada com trajes a rigor e carros bem
imaginativos para uma tarde de folia e diversão. Na noite de carnaval celebra-se o enterro do
entrudo, um funeral pleno de sátiras e muitas carpideiras.
Acolhimento linguístico| Françês, Inglês, Espanhol
Dia 23
Horário | 15h30 – Corso Carnavalesco
Local |Avenida António Manuel Saraiva – Pinhão
Dia 24
Horário | 21h30 – Baile de Máscaras
Local |Casa do Povo – Pinhão
Dia 25
Horário | 23h30 – Enterro do Entrudo
Local |Enterro do Entrudo - Pinhão
Contactos do promotor do evento
Nome | Junta de Freguesia do Pinhão
Tel. | 254 732 343
Email |jfpinhao@cm-alijo.pt

23, 24 e 25 de fevereiro
SANTA MARTA DE PENAGUIÃO
ENTRUDO DE PARADELA DO MONTE
Sendo certo que esta não é uma época muito típica das nossas terras também é verdade que
Paradela do Monte - agora União de Freguesias de Louredo e Fornelos, tem há muito alguma
tradição. Os conhecidos entrudos, ou compadre e comadre, são elaborados com trapos duas
semanas antes do Carnaval. Um pelos homens (comadre) e outro pelas mulheres (compadre).
As tentativas até ao Carnaval de tentar apanhar o outro entrudo são constantes. No meio desta
pequena luta pela posse da comadre ou do compadre, as brincadeiras são muitas. Uma delas é
a do atirar da farinha por quem passa. Na altura em que, por exemplo, as senhoras apanham a
compadre, vão em cortejo pelas ruas, no domingo de Carnaval, para ir queimar o boneco e vão
dirigindo alguns versos para “picar” os homens que ficaram sem o seu boneco. Para animar o
cortejo andam acordeonistas a acompanhar.
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Acolhimento linguístico | Português
Horário |Dia 25 fevereiro Desfile - A partir das 15h00
Local |Paradela do Monte
Contactos do promotor do evento
Nome |União de Freguesias Louredo e Fornelos
Tel. |254 312 010
Email |geral@uniao-louredo-fornelos.pt
Site | www.uniao-louredo-fornelos.pt

24 de fevereiro
VILA REAL
FESTIVAL AQUÁTICO DE CARNAVAL – PISCINA MUNICIPAL
Evento aquático com múltiplos jogos e atividades intergeracionais assente no tema de carnaval.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Todas
Horário | 15H00 às 21H00
Local | Piscina Municipal de Vila Real
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Vila Real
Tel. | 259308100 / 919519265
Email | geral@cm-vilareal.pt / mariopaixao@cm-vilareal.pt
Site | www.cm-vilareal.pt

25 de fevereiro
FREIXO DE ESPADA À CINTA
ENTERRO DO ENTRUDO
Tradição carnavalesca que ocorre todas as Terças-feiras de Carnaval.
Trata-se de um “desfile”, com início no início da noite, em que os participantes, mascarados, e
munidos de tochas de palha percorrem as ruas da Vila, salpicando-as com farinha.
O cortejo integra, ainda, um figurante, coberto por um lençol branco e enfarinhado, que caminha
no “meio” de tábuas simbolizando estas uma urna, e personificando ele o enterro do entrudo.
Acolhimento linguístico | Apenas em português
Horário |20h00
Local | Freixo de Espada à Cinta
Contactos do promotor do evento
Nome | Posto de Turismo
Tel. | 279 658 160
Email |turismo@cm-fec.pt
Site | www.freixoespadacinta.pt

25 de fevereiro
CARRAZEDA DE ANSIÃES
CORTEJO FÚNEBRE DO PAI DA FARTURA
No largo do pelourinho de Carrazeda de Ansiães faz-se o julgamento final e a leitura da sentença
do pai da Fartura. Seguidamente o Pai da Fartura segue em cortejo fúnebre para um recinto
onde será rebentado. Esta é uma tradição antiga que a Câmara Municipal de Carrazeda de
Ansiães faz questão em manter “viva” com a respetiva encenação ano após ano. O pai da fartura
representa o mal, tudo o que de menos bom se passou durante o último ano, é sobre ele que se
descarregam todas as frustrações e o seu rebentamento permite o início de um novo ciclo.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | Da parte da noite com hora a definir.
Local | Carrazeda de Ansiães
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Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Carrazeda de Ansiães
Tel. |278 610 200
Email | geral@cmca.pt
Site |https://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/

25 de fevereiro
CARRAZEDA DE ANSIÃES
DESFILE DE CARNAVAL
O desfile de Carnaval, promovido pelo Município de Carrazeda de Ansiães, é composto por
vários grupos do Concelho. Têm a oportunidade de demonstrar a sua criatividade e sentido
crítico, desfilando pelas ruas com carros alegóricos e indumentárias a rigor.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | Da parte da tarde com hora a definir.
Local |Carrazeda de Ansiães
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Carrazeda de Ansiães
Tel. |278 610 200
Email | geral@cmca.pt
Site |https://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/

Todas as sextas-feiras da Quaresma até à sexta-feira Santa
FREIXO DE ESPADA À CINTA
SETE PASSOS
De tradição secular, a prática dos Sete Passos, de carácter marcadamente religioso,
consubstancia-se no encomendar das almas.
Realiza-se todas as Sextas-feiras da Quaresma, com início nas 12 badaladas da meia-noite,
anunciadas pelo sino da Torre Heptgonal.
Com partida da Igreja Matriz, o grupo de fiéis, encabeçado por figurantes que envergam hábitos
negros com capuz, levam consigo lares de ferro que rastejam pelo chão em compasso de sete
vezes.
Neste rito formado por elementos simbólicos, segue-se outro figurante que, curvado e apoiado
numa vara, caminha pesarosamente transportando uma lamparina e uma bota de vinho que dá
a beber a quem se lhe aproxima e se ajoelhar.
O percurso, feito em plena escuridão, envolve todos os Cruzeiros de Freixo de Espada à Cinta,
onde os cantadores dos Sete Passos entoam cânticos em latim e português.
Acolhimento linguístico | Apenas em português
Horário |00h00
Local |Freixo de Espada à Cinta
Contactos do promotor do evento
Nome | Posto de Turismo
Tel. | 279 658 160
Email |turismo@cm-fec.pt
Site | www.freixoespadacinta.pt
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Porto

21 de fevereiro
ESPINHO
ORQUESTRA DE JAZZ DE ESPINHO
Seamus Blake saxofone Daniel Dias / Paulo Perfeito direção musical “Seduce and Paralyse”.
Seamus Blake, um dos músicos mais ecléticos e carismáticos da sua geração.
Horário |21h30
Local |Auditório de Espinho
Contactos do promotor do evento
Nome | Auditório de espinho
Tel. | 22 734 1145
Email | auditorio@musica-esp.pt
Site | http://musica-espinho.com/auditorio/

Até 1 de março
ESPINHO
EXPOSIÇÃO DE JOAQUÍN BALSA "PAZ + PACIENCIA = CONCIENCIA "
Exposição da Fundação Joaquín Balsa, um projeto expositivo com uma exposição simultânea
em Lugo, Espanha.
Data início e fim |25 janeiro a 21 março
Horário |Domingo | encerrado, Segunda a Sexta | 10h às 17h, Sábado | 10h às 13h, 14h30 às
18h
Local | FACE - Museu Municipal de Espinho
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Espinho
Tel. | 22 732 6258
Email | m.me/museumunicipalespinho
Site | https://portal.cm-espinho.pt/pt/

Até 21 de fevereiro
SANTA MARIA DA FEIRA
PARA A NOSSA AMIZADE NUNCA ESQUECER, NO MUSEU, UM LENÇO DOS
NAMORADOS VAMOS FAZER! – VISITA E OFICINA DE EXPRESSÃO PLÁSTICA
Nesta iniciativa, vamos descobrir a simbologia dos tradicionais Lenços dos Namorados tendo
como base motivos visíveis na coleção permanente do Museu! Os participantes serão desafiados
a criar um Lenço dos Namorados personalizado, com recurso a diferentes materiais dos quais
destacamos a cortiça.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 10h às 12h e das 14:30h às 16:30h
Ingresso | 3€
Local | Museu de Santa Maria de Lamas
Contactos do promotor do evento
Nome | Museu de Santa Maria de Lamas
Tel. | 22 744 74 68/ 91 664 76 85
Email | geral@museudelamas.pt
Site | www.museudelamas.pt
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até 21 de fevereiro
SANTA MARIA DA FEIRA
CARNAVAL NO MUSEU
O que seria o Carnaval sem máscaras?! Deixa a tua criatividade fluir e, no Museu, vem construir
a tua própria máscara.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 10h às 12h e das 14:30h às 16:30h
Ingresso | 3€
Local | Museu de Santa Maria de Lamas
Contactos do promotor do evento
Nome | Museu de Santa Maria de Lamas
Tel. | 22 744 74 68/ 91 664 76 85
Email | geral@museudelamas.pt
Site | www.museudelamas.pt
20 a 23 de fevereiro
PENAFIEL
FESTIVAL DA LAMPREIA
O Festival da Lampreia de Penafiel 2020 vai decorrer na zona ribeirinha de Entre-os-Rios. Esta
é uma iniciativa da Câmara Municipal de Penafiel, com o apoio da Confraria da Lampreia de
Entre-os-Rios.
Para Antonino de Sousa, Presidente da Câmara Municipal de Penafiel, “Esta é uma viagem
gastronómica que certamente fica na memória de quem nos visita, que, ano após ano, são cada
vez mais. O Festival da Lampreia é a oportunidade de se deliciarem com a nossa gastronomia,
ao mesmo tempo que usufruem da maravilhosa margem ribeirinha de Entre-os-Rios.”
Acolhimento linguístico | PT/EN/ES
Horário | dia 20 - jantar
dias 22 a 23 - das 12:00 às 00:00
Local |Cais de Entre-os-Rios
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Penafiel
Tel. |255 710 700
Email |turismo.penafiel@cm-penafiel.pt
Site |https://www.cm-penafiel.pt/

21 de fevereiro
SANTA MARIA DA FEIRA
“CARNAVAL DE PAPEL”
Sensibilizando o público para uma utilização sustentável dos recursos, e inspirados pela história
“O engenho da Lourença”, desafiamos os participantes a construírem máscaras, com muita cor
e muita imaginação, recorrendo à reutilização de papel e cartão!
Esta atividade inicia com o conto da história sobre uma menina que não sabia ler nem contar, só
tinha bichinhos para brincar! Quando cresceu, tornou-se papeleira e o seu pequeno moinho, é
hoje o museu do papel.
Terminada a história, escolhemos um dos amigos da Lourença… o pato, o rato, o gato, a bicha…
e criaremos a máscara reaproveitando papel e cartão.
Acolhimento linguístico |Português
Horário | 10h00 e 14h00 (marcação prévia obrigatória)
Local | Museu do Papel Terras de Santa Maria
Contactos do promotor do evento
Nome | Museu do Papel Terras de Santa Maria
Tel. | 256 370 850
Email | museudopapel@cm-feira.pt
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Site | www.museudopapel.org

21 de fevereiro
CASTELO DE PAIVA
DESFILE DE CARNAVAL INFANTIL
Um ponto alto do Carnaval Paivense são os desfiles de Carnaval das crianças dos Agrupamentos
Escolares de Castelo de Paiva.
Acolhimento linguístico | Português
Horário |10h00
Local |Largo do Conde – Sobrado
Oliveira do Arda - Raiva
Contactos do promotor do evento
Nome | Agrupamento de Escolas de Castelo de Paiva
Tel. | 255 690 300
Email | direcaoaecp@gmail.com
Site | www.agrupamentoescolascp.pt
Nome | Agrupamento de Escolas do Couto Mineiro do Pejão
Tel. | 255 760 120
Email | secretaria@aecmp.net
Site | http://agcmpejao-m-ccems.pt

21 de fevereiro
PAREDES
DESFILE DE CARNAVAL
Neste evento procuramos envolver os alunos do pré-escolar, do 1º ciclo e IPSS´S do concelho.
Através deste desfile trazemos à cidade de Paredes a alegria e o calor do carnaval, percorrendo
uma das Avenidas centrais, culminando no Parque José Guilherme com muita música e dança.
Acolhimento linguístico| Português
Horário |10h00-12h30
Local |Cidade de Paredes
Contactos do promotor do evento
Nome | CM Paredes
Tel. |255 788 952
Email |turismo@cm-paredes.pt
Site |www.cm-paredes.pt

21 de fevereiro
LOUSADA
DESFILE ESCOLAR DE CARNAVAL
O Município de Lousada, em articulação com os estabelecimentos de ensino do concelho,
promove o Desfile Escolar de Carnaval.
Horário|10h00
Partida da Rua Lúcia Lousada por várias ruas do centro da Vila.
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Lousada
Tel. |255 820 500
Email |cm-lousada@cm-lousada.pt
Site |www.cm-lousada.pt
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21 de fevereiro
MARCO DE CANAVESES
DESFILE DE CARNAVAL
No concelho e organizados pelos agrupamentos de escolas, existem diversos desfiles, dos quais
se destacam o Desfile de Carnaval organizado pelo Agrupamento de Escolas do Marco de
Canaveses, que envolve as escolas e jardins-de-infância do agrupamento. Para este desfile, os
alunos e comunidade docente vestem-se a rigor e, acompanhados pelos carros alegóricos,
desfilam pelas ruas da cidade num ambiente festivo e de verdadeiros foliões. Além deste, um
pouco por todo o concelho, desfilam os alunos de outras escolas. Durante a manhã, entre as
10h00 e as 10h30 decorrem os desfiles das escolas das freguesias de Soalhães, Banho e
Carvalhosa e Alpendorada, Várzea e Torrão e às 14h30 ainda decorre o desfile do Agrupamento
de Escolas de Sande, na freguesia de Sande e São Lourenço do Douro.
Acolhimento linguístico | Inglês, Espanhol, Francês
Horário | 10h00 e 14h30
Local | Centro da cidade e freguesias
Contactos do promotor do evento
Nome | Municipio do Marco de Canaveses
Tel. | 255 538 800
Email |turismo@cm-marco-canaveses.pt
Site | https://www.cm-marco-canaveses.pt/

21 de fevereiro
SANTO TIRSO
DESFILE DE CARNAVAL
A Câmara Municipal de Santo Tirso organiza o desfile de Carnaval pelas ruas da cidade.
A iniciativa conta com a participação de escolas e IPSS do concelho.
O circuito é urbano. Inicia no belo edifício do Pavilhão Desportivo Municipal, e, termina na Praça
do Município. O espetáculo musical alegra os foliões (a encerrar o cortejo).
Promover um intercâmbio geracional (presença de 38 instituições e 3500 participantes) é o
propósito maior desta iniciativa.
Cor, alegria e folia… é certo e garantido!
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | SIM… LOJA INTERATIVA DE TURISMO
Horário |14H30
Local |CIRCUITO URBANO
Promotor do evento
Nome | câmara municipal de Santo Tirso
Contato |252 830 400
Email | santotirso@cm-stirso.pt
Site | www.cm-stirso.pt

21 a 23 fevereiro
VILA DO CONDE
FESTIVAL INTERNACIONAL DE BLUES DE VILA DO CONDE “VILLA SESSIONS”
O Villa Sessions - International Blues Festival of Vila do Conde, coorganizado pela Dream
Sessions e Câmara Municipal de Vila do Conde, pretende dar voz ao Blues e posicionar-se como
um festival de referência internacional, onde estarão representadas as várias formas de
expressão deste estilo musical.
Acolhimento linguístico | Port./ Esp.
Horário |Consultar programa específico
Local | Auditório Municipal, Praça da República, Vila do Conde
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Contactos do promotor do evento
Nome | Dream Sessions
Tel. | 961 038 230
Email | thedreamsessions@gmail.com
Site | www.facebook.com/villasessionsblues
21 a 23 fevereiro
VILA DO CONDE
FIM DE SEMANA GASTRONÓMICO
Vila do Conde recebe esta iniciativa em fevereiro, no qual os restaurantes aderentes apresentam
como entrada a Petinga Frita, como prato principal o Arroz de Polvo e como sobremesa
os Doces Conventuais do Mosteiro de Santa Clara.
Acolhimento linguístico | Port./Esp.
Horário |Almoço no dia 21, almoço e jantar no dia 22 e almoço no dia 23
Local | Restaurantes aderentes (consultar programa específico)
Contactos do promotor do evento
Nome | Entidade Regional de Turismo do Porto e Norte de Portugal e Câmara Municipal de Vila
do Conde
Tel. | 252 248 473
Email | turismo@cm-viladoconde.pt
Site | www.visitviladoconde.pt

de 21 a 23 de fevereiro
SANTO TIRSO
DIAS DA CAMÉLIA
Os ´DIAS DA CAMÉLIA´ encantam grandes e pequenos.
A EXPOSIÇÃO/CONCURSO DA CAMÉLIA em SANTO TIRSO ganha fulgor e dimensão a cada
edição.
A ´ODE À CAMÉLIA´, é um desafio à criatividade e imaginação. As instalações concebidas, são
sempre, uma agradável e bela surpresa. A programação é muito sedutora. A coincidência com o
Fim de Semana Gastronómico de Santo Tirso, gera outras oportunidades.
As novidades também são no plano da animação e das experiências a partilhar.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | SIM…
Horário |Dia 21 sexta-feira + Dia 22 sábado – 14h00 ÀS 18h00
Dia 23 domingo – 11h00 às 18h00
Local | Fábrica de Santo Tirso
Promotor do evento
Nome |CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
Contato | 252 830 411
Email | santotirso@cm-stirso.pt/ turismo@cm-stirso.pt
Site | www.cm-stirso.pt
de 21 a 25 de fevereiro
MAIA
PROGRAMA DE CARNAVAL
Programa Carnaval Freguesia de Pedrouços, concelho da Maia de 21 a 25 de fevereiro de 2020
e inauguração da Feira do Fumeiro - dia 21, 18:30h.
Horário da Feira do Fumeiro:
dia 21 - 18:30h-00:30h
dias 22 e 23- 10:00h-00:00h
dia 24 - 18:30h - 00:00h
dia 25 - 10:00h-00:30h
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Atuações Musicais no recinto da Feira
dias 21, 22 e 24 - 22:00h
Desfile de Carnaval
dia 23 - 16:00h
Enterro do João - junto ao recinto da Feira
dia 25 - 21:30h
Local | Avenida Nossa Sra. da Natividade - Pedrouços

Até 22 de fevereiro
ESPINHO
EXPOSIÇÃO DE PINTURA JUST THE WAY WE ARE, DE ALZIRA RELVAS E AURORA
BERNARDO
A pintura de Alzira Relvas "representa o espaço e o tempo, onde a presença humana está
implícita." "Nas obras de Aurora Bernardo, surge uma dualidade muito presente na sua forma de
ser, sonhadora e imaginativa, mas também atenta e consciente, da realidade que a rodeia."
Data início e fim | 25 janeiro a 22 fevereiro
Horário |Domingo | encerrado, Segunda a Sexta | 10h às 17h, Sábado | 10h às 13h, 14h30 às
18h
Local | FACE - Museu Municipal de Espinho
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Espinho
Tel. | 22 732 6258
Email | m.me/museumunicipalespinho
Site | https://portal.cm-espinho.pt/pt/

22 a 26 de fevereiro (exceto segunda-feira)
ESPINHO
ESPECIAL CARNAVAL NO CENTRO MULTIMEIOS
- Planetário 22, 23, 25 e 26 de fevereiro | 15h30 e 16h30;
- Cinema Sonic: O Filme (V.P.) 22 a 26 de fevereiro |14h30;
- Sessão Dupla Dançar com as Estrelas 22 de fevereiro | 21h15;
- Férias no Multimeios Oficina de ciência + lanche + almoço + cinema 26 de fevereiro |10h00
às 17h00
Horário | (Do edifício) Segunda | encerrado; Terça a Quinta| 9h30-18h30; Sexta| 9h30-18h30 /
21h00-22h00; Sábado, Domingos e Feriados: 14h00-19h00 / 21h00-22h00
Local | Centro Multimeios de Espinho
Contactos do promotor do evento
Nome | Centro Multimeios de Espinho
Tel. | 227 331 190
Email | info@multimeios.pt
Site | https://www.multimeios.pt/

22 e 29 fevereiro
ESPINHO
WORKSHOP "Grandes e Ilustres Figuras"
Oficina de criação de marionetas de escala humana e sua manipulação e integração no famoso
baile das marionetas que ocorre na abertura do Festival Mar-Marionetas.
Horário |10h00 às 17h00
Local | FACE - Museu Municipal de Espinho
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Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Espinho
Tel. | 22 7326258
Email | promocaocultural.cme@gmail.com
Site | https://portal.cm-espinho.pt/pt/

De 23 a 25 de fevereiro
VALONGO
ENTERRO DO JOÃO
O Enterro do João é celebrado na freguesia de Ermesinde e conta com o seguinte programa:
23 de fevereiro
14h30 I Chegada do João ao Parque Urbano
15h00 I Início do Cortejo
17h30 I Chegada do João ao Armazém da Junta de Freguesia de Ermesinde
24 de fevereiro
21h00 I Velório do João
25 de fevereiro
21h00 I Julgamento, no Armazém da Junta de Freguesia de Ermesinde, e Queima do João, no
Parque da Resineira
Acolhimento linguístico | Português
Horário |
Dia 23: 14h30 / 15h00 / 17h30
Dia 24: 21h00
Dia 25: 21h00
Local |
Dia 23:
- Parque Urbano de Ermesinde;
- Ruas Fábrica da Cerâmica, Gil Vicente, José Joaquim Ribeiro Teles, D. António Castro
Meireles, S. Lourenço, Miguel Bombarda, Quinta do Souto, Calvário e Ponte de Moinhos
- Armazém da Junta de Freguesia de Ermesinde
Dia 24:
Armazém da Junta de Freguesia de Ermesinde
Dia 25:
Armazém da Junta de Freguesia de Ermesinde
Parque da Resineira
Contactos do promotor do evento
Nome | Junta de Freguesia de Ermesinde
Tel. | 229 737 973
Email |geral@jf.ermesinde.pt
Site |http://www.jf.ermesinde.pt

23 de fevereiro
SANTA MARIA DA FEIRA
DOMINGO DA FAMÍLIA
Máscaras há muitas!... Com a tua família, vem ao Museu criar e produzir uma máscara para
brincares ao Carnaval.
Acolhimento linguístico | Português/Inglês
Horário |15h00 às 16h30
Local | Museu Convento dos Lóios
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Contactos do promotor do evento
Nome | Museu Convento dos Lóios
Tel. | 256 331 070
Email | museuconventodosloios@cm-feira.pt
Site | https://cm-feira.pt

23 fevereiro
SANTA MARIA DA FEIRA
CARNAVAL NO ZOO DE LOUROSA COM DESFILE E BAILE
O único Parque Ornitológico do país vai celebrar o Carnaval entre as 14h00 e as 18h00. Nesta
tarde, que promete ser animada, haverá atividades para miúdos e graúdos, com toda a alegria e
folia carnavalesca.
Horário | das 14h00 às 18h00
Local | Zoo de Lourosa
Contactos do promotor do evento
Nome | Zoo de Lourosa – Parque Ornitológico
Tel. | (+351) 22 745 9822
Email | info@zoolourosa.com
Site | https://www.zoolourosa.com/

23 de fevereiro
SANTA MARIA DA FEIRA
UNIÃO DE FREGUESIAS DE SÃO MIGUEL DE SOUTO E MOSTEIRÔ
CARNAVAL DE MOSTEIRÔ
Corso Carnavalesco com grupos de Carnaval.
Acolhimento linguístico | Português
Horário |14:30 horas
Local | Mosteirô
Contactos do promotor do evento
Nome | Gil Silva
Tel. | 919 465 906
Email |gilcafes@hotmail.com

23 de fevereiro
LOUSADA
CORRIDA DE CARNAVAL
Com o intuito de consolidar a aposta do Município de Lousada no desenvolvimento de atividades
como a caminhada e a corrida como fator preponderante para a promoção da saúde, terá lugar
no mês de fevereiro uma corrida de 10 000m e uma caminhada com 5 000m.
Horário |Entre as 09h00 e as 12h00
Local | Praça Dr. Francisco Sá Carneiro - 4620-695 Lousada
Tel. | 255 820 500
Email |desporto@cm-lousada.pt
Site | www.cm-lousada.pt
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23 de fevereiro
PAÇOS DE FERREIRA
MARCHA DE CARNAVAL DE SANFINS
A Marcha de Carnaval de Sanfins realiza-se todos os domingos gordos, antes do Carnaval, e é
composta por fanfarra, bombos, mascarados, carros alegóricos e muitas outras surpresas. Os
populares da região saem à rua mascarados para se juntarem ao evento que, de forma bastante
colorida, alegra os dias frios de inverno.
Acolhimento linguístico | Português
Horário |Das 14h às 18h
Local | início na Rua D. Afonso Henriques, Sanfins
Contactos do promotor do evento
Nome | Junta de Freguesia de Sanfins Lamoso Codessos
Tel. | 255 863 795
Email | geral@sanfinslamosocodessos.pt
Site | https://sanfinslamosocodessos.pt/

23 de fevereiro
PAREDES
DESFILE DE CARNAVAL LORDELO
Este desfile é uma organização da Associação Lordelo Lazer (A2L) e procura envolver a
população da freguesia num momento de festividade e alegria que convida à participação de
todos que apreciam o carnaval popular.
Acolhimento linguístico | Português
Horário |14h00-18h00
Local |Cidade de Lordelo – Alameda de Portugal – Escola EB 2,3 de Lordelo
Contactos do promotor do evento
Nome | CM Paredes
Tel. |255 788 952|224 443 714 Junta de Freguesia de Lordelo
Email |lordelolazer@gmail.com
Site |www.cm-paredes.pt

23 fevereiro
PENAFIEL
GRUPO DE TEATRO AMADOR DAS TERMAS DE S. VICENTE
10.º DESFILE DE CARNAVAL DAS TERMAS DE S. VICENTE
O Grupo de Teatro das Termas de S. Vicente, em parceria com a Câmara Municipal de Penafiel
e da Junta de Freguesia das Termas de S. Vicente, promove o Desfile de Carnaval das Termas
de S. Vicente. O corso invade a artéria principal das Termas, com mais de 600 figurantes.
Participam os Grupos organizados (normalmente associações do município) e são eleitas as
melhores máscaras.
Acolhimento linguístico| PT
Horário |15:00 horas
Local |Termas de S. Vicente - Penafiel
Contactos do promotor do evento
Nome | Carla Oliveira
Tel. | 223 703 641
Email | teatrosvicente@gmail.com
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23 de fevereiro
TROFA
CARNAVAL DA TROFA
O Carnaval mais familiar de Portugal está de regresso à Trofa, pelas 14h30, na zona envolvente
à Estação Ferroviária. Com entrada gratuita, este Desfile de Carnaval é este ano dedicada aos
super-heróis.
Acolhimento linguístico | Português/inglês
Horário |14h30-18h30
Local |Avenida 19 de novembro, zona envolvente à estação ferroviária da Trofa, S. Martinho de
Bougado, Trofa.
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal da Trofa
Tel. | 252 409 290
Email | geral@mun-trofa.pt
Site | www.mun-trofa.pt

23 de fevereiro
MATOSINHOS
CARNAVAL DE LAVRA 2020
O Carnaval volta às ruas de Lavra!
Com partida do centro da freguesia de Lavra, a edição deste ano promete transformar a
Avenida da Praia de Angeiras num autêntico sambódromo! As ruas vão, assim, encher-se de
foliões ávidos pelos festejos carnavalescos. Venha assistir a mais uma edição do melhor
Carnaval de Matosinhos, este ano com muitas novidades!
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Todas
Horário |14H30 -18H00
Local |Lavra
Contactos do promotor do evento
Nome | União de Freguesias de Perafita, Lavra e Stª Cruz do Bispo com apoio da Câmara
Municipal de Matosinhos
Tel. | 229 285 418
Email | geral@perafita-lavra-santacruzbispo.pt
Site | www.perafita-lavra-santacruzbispo.pt

24 de fevereiro
CASTELO DE PAIVA
CARNAVAL INTERGERACIONAL/ INTER-INSTITUCIONAL
Desfile/Baile de Carnaval com os utentes das IPSS do Município.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 14h00
Local | Largo do Conde - Sobrado
Contactos do promotor do evento
Nome | Gabinete Local da Rede Social
Tel. | 255 689 500
Email |rede.social@cm-castelo-paiva.pt
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24 de fevereiro
CASTELO DE PAIVA
ENTERRO DO ENTRUDO EM PEDORIDO
O Enterro do Entrudo, e a Leitura do Responso, protagonizam um dos pontos altos dos
festejos de Carnaval em Pedorido.
Acolhimento linguístico | Português
Horário |20h00
Local |Pedorido
Contactos do promotor do evento
Nome | Grupo de Dinamização e Cultura de Pedorido

De 24 a 25 de fevereiro
SANTA MARIA DA FEIRA
FREGUESIA DE CALDAS DE S. JORGE
CARNAVAL DAS TERMAS DE CALDAS DE S. JORGE
Segunda-feira, Desfile Noturno às 22h30, com chegada do Rei ao Parque das Termas, seguido
de Baile e Carnaval; Terça-feira, Início de desfile de Cortejo de Carnaval, às 15h00 e términus
às 18h00 no Parque das Termas.
Acolhimento linguístico | Português
Horário |das 13h00 às 24h00
Local |Zona Envolvente às Termas de Caldas de S. Jorge
Contactos do promotor do evento
Nome | José Carlos Baptista Martins
Tel. |961 745 860
Email |jfcaldaspigeiros@gmail.com
Site |facebook-Carnaval das Termas de Caldas de S. Jorge

até 25 de fevereiro
MATOSINHOS
FESTA DO CHOCOLATE 2020
A Festa do Chocolate de Matosinhos promete fazer as delícias de miúdos e graúdos…
Os amantes do chocolate poderão deliciar-se com os bombons, bombocas, tabletes, brigadeiros,
chocolate quente ou frio e muitas outras iguarias que é possível realizar com o cacau.
O certame, organizado pela Câmara Municipal de Matosinhos e pela Andarte, conta com a
presença de cerca de 25 expositores chocolateiros, workshops, showcookings, estátuas de
chocolate e muita animação.
A Festa do Chocolate realiza-se, numa tenda climatizada junto à Galeria / Biblioteca Municipal
de 8 a 25 de fevereiro.
Entrada é gratuita.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Todas
Horário |
Segunda a quinta: 12h às 23h
Sextas: 12h às 24h
Sábados: 11h às 24h
Domingos: 11h às 23h
Local |Rua de Alfredo Cunha - Matosinhos
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Matosinhos e Andarte - Associação Nacional para o
Desenvolvimento do Artesanato
Tel. | 966 328 032 / 22 939 09 00
Email andarte@sapo.pt / turismo@cm-matosinhos.pt

26

25 de fevereiro
LOUSADA
CORTEJO DE CARNAVAL
A organização do Cortejo de Carnaval é da Câmara Municipal em parceria com a LADEC Lousada Associação de Eventos Culturais.
Horário |15h00
Local | Partida do Parque Industrial e passagem por várias ruas do centro da Vila até à Praça
das Pocinhas
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Lousada
Tel. |255 820 500
Email |cm-lousada@cm-lousada.pt
Site |www.cm-lousada.pt

25 de fevereiro
CASTELO DE PAIVA
ANIMAÇÃO DE CARNAVAL NO LARGO DO CONDE
Concurso de mascarados, Festival de Sopa Seca e muita animação com o Baile de Carnaval.
Acolhimento linguístico | Português
Horário |14h00
Local | Largo do Conde – Sobrado
4550-102 Castelo de Paiva
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Castelo de Paiva
Tel. | 255689500
Email | geral@cm-castelo-paiva.pt
Site | www.cm-castelo-paiva.pt

25 de fevereiro
MATOSINHOS
XXVI CORTEJO DE CARNAVAL DE S. MAMEDE DE INFESTA
Cortejo de Carnaval Mamedense.
Promovido pela Junta de Freguesia de S. Mamede de Infesta, este cortejo carnavalesco iniciará
o seu percurso no Largo da Capela de Stº António do Telheiro, desfilando por diversos pontos
da cidade e finalizando na Junta.
É uma oportunidade para assistir a um desfile de máscaras diversificado.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Todas
Horário |15H00 -18H00
Local | S. Mamede de Infesta
Contactos do promotor do evento
Nome | União de Freguesias de S. Mamede Infesta e Senhora da Hora, com apoio da Câmara
Municipal de Matosinhos
Tel. | 229 069 620
Email | geral@uf-smish.pt
Site | www.uf-smish.pt
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25 de fevereiro
MARCO DE CANAVESES
ENTERRO DO ENTRUDO
O Enterro do Entrudo é uma antiga tradição da freguesia de Sobretâmega onde, de forma
espontânea, a população se junta, no final de um dia de folia e faz o Enterro do Entrudo,
personificado num boneco tosco, conhecido por Artur. O evento inicia com a reunião dos foliões
junto ao boneco, deitado numa urna tosca de madeira, onde todos choram a sua morte e se
ouvem os gritos das viúvas e amigos. Segue-se o primeiro sermão e inicia-se o cortejo fúnebre
pelo centro da Aldeia de Canaveses (classificada como Aldeia de Portugal) em direção ao rio
Tâmega. Junto ao rio, reúnem-se todos à volta do Artur, lê-se o último sermão e fazem-se as
despedidas. Queima-se o defunto Artur e envia-se para a sua última viagem pelo rio Tâmega.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Todas
Horário | 21h00
Local | Sobretâmega – Marco de Canaveses
Contactos do promotor do evento
Nome | Junta de Freguesia de Sobretâmega
Tel. | 255 532 076/925 496 480
Email |jsobretamega@hotmail.com

25 de fevereiro
PAREDES
DESFILE DE CARNAVAL BITARÃES
Este desfile é uma organização da Junta de Freguesia de Paredes e procura envolver a
população da freguesia num momento de festividade e alegria que convida à participação de
todos que apreciam o carnaval popular.
Acolhimento linguístico| Português
Horário |15h00-18h00
Local |Bitarães
Contactos do promotor do evento
Nome | Junta de Freguesia de Paredes
Tel. |917 259 783
Email |geral@freguesiaparedes.pt
Site |www.cm-paredes.pt

25 de fevereiro
PAREDES
DESFILE DE CARNAVAL GANDRA- QUEIMA DO VELHO
Este desfile é uma organização da Junta de Freguesia de Gandra com a colaboração de um
grupo de Amigos e procura envolver a população da freguesia num momento de festividade e
alegria que convida à participação de todos que apreciam o carnaval popular.
As comemorações culminam com a Queima do Velho que se faz na Praça Alberto Coelho
Monteiro, sendo esta uma tradição muito antiga da freguesia e que tem vindo a ser perpetuada
pelas várias gerações.
Acolhimento linguístico | Português
Data início e fim | 25 de fevereiro
Horário |15h00 - 23h59
Local |Junta de Freguesia e ruas principais da freguesia, terminando na Praça Alberto Coelho
Monteiro
Contactos do promotor do evento
Nome | Junta de Freguesia de Gandra
Tel. |224 150 320
Email |mail@jf-gandra.pt
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25 de fevereiro
PAREDES
DESFILE DE CARNAVAL LOUREDO
Este desfile é uma organização da Junta de Freguesia de Louredo com a colaboração de um
grupo de Animação Coral e procura envolver a população da freguesia que naturalmente adere
ao cortejo, organizando os seus disfarces e decorações, num momento de festividade e alegria
que convida à participação de todos que apreciam o carnaval popular.
Acolhimento linguístico | Português
Horário |15h00 -18h00
Local |Carreiras Verdes e ruas principais da freguesia, terminando na Junto à Igreja
Contactos do promotor do evento
Nome | Junta de Freguesia de Louredo
Tel. |255 776 086
Email |junta.louredo@sapo.pt

25 de fevereiro
OLIVEIRA DE AZEMÉIS
CARNAVAL OLIVEIRENSE 2020
Folia e foliões são presença garantida no Carnaval de Oliveira de Azeméis, onde a massa
associativa tem a oportunidade de mostrar o seu empenho e criatividade, num misto de entrudo
português
e
carnaval
brasileiro.
Organização da FAMOA, com a estreita parceria da Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis.
Acolhimento linguístico | Português
Horário |15h
Local | Centro Urbano de Oliveira de Azeméis
Contactos do promotor do evento
Nome | Federação das Associações do Município de Oliveira de Azeméis
Tel. | 913 188 517
Email | famoa.oaz@gmail.com
Site |https://www.facebook.com/famoa.azemeis/

25 de fevereiro
VILA DO CONDE
DESFILE DE ESPONTÂNEOS
Manifestação espontânea de populares em algumas ruas do centro da cidade, traduzida nas
divertidas e tradicionais brincadeiras de Carnaval, com incisão predominante na crítica políticosocial.
Acolhimento linguístico | Port./Esp.
Horário |21h30
Local | Rua 25 de Abril, Largo dos Artistas e Avenida Dr. João Canavarro, Vila do Conde
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Vila do Conde
Tel. | 252 248 400
Email | geral@cm-viladoconde.pt
Site | www.cm-viladoconde.pt
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25 de fevereiro
LOUSADA
CORTEJO DE CARNAVAL
A organização do Cortejo de Carnaval é da Câmara Municipal em parceria com a LADEC Lousada Associação de Eventos Culturais.
Horário|15h00
Local | Partida do Parque Industrial e passagem por várias ruas do centro da Vila até à Praça
das Pocinhas|
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Lousada
Tel. |255 820 500
Email |cm-lousada@cm-lousada.pt
Site |www.cm-lousada.pt

28 de fevereiro
ESPINHO
MÚSICA CONTEMPORÂNEA - Drumming G.P. “Archipelago”
Formou-se em 1999 e desde então tem-se afirmado como um dos mais originais e dinâmicos
projetos de música contemporânea na Península Ibérica e no mundo. Obras de Luís Tinoco
Horário |21h30
Local |Auditório de Espinho
Contactos do promotor do evento
Nome | Auditório de espinho
Tel. | 22 734 1145
Email | auditorio@musica-esp.pt
Site | http://musica-espinho.com/auditorio/

29 de fevereiro a 1 de março
VILA DO CONDE
“CAMÉLIAS EM VILA DO CONDE”
Este evento pretende destacar e celebrar a cultura das camélias, a flor de inverno que tão
marcadamente embeleza o nosso território. Pretende-se, igualmente, estimular o interesse de
novos produtores e colecionadores de camélias, fomentando o envolvimento da comunidade
vilacondense na participação ativa do evento, afirmando este acontecimento como um produto
turístico de excelência na região.
Acolhimento linguístico | Port./Esp.
Horário |consultar programa específico
Local | consultar programa específico
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Vila do Conde
Tel. | 252 248 468
Email | centro.memoria@cm-viladoconde.pt
Site | www.cm-viladoconde.pt

30

29 de fevereiro
ESPINHO
AUDITÓRIO DE ESPINHO
MÚSICA [SOUL] KELLY FINNIGAN & THE ATONEMENTS KELLY FINNIGAN
Estreia nacional, primeiro disco de estreia a solo. Kelly Finnigan rapidamente se transformará
num dos maiores artistas da sua geração, com uma voz de sonho e uma banda à altura.
Horário |21h30
Local |Auditório de Espinho
Contactos do promotor do evento
Nome | Auditório de espinho
Tel. | 22 734 1145
Email | auditorio@musica-esp.pt
Site | http://musica-espinho.com/auditorio/

Minho

20 de fevereiro a 24 de fevereiro
MONÇÃO
CARNAVAL NA PRAÇA
O “Carnaval na Praça” procura promover e dinamizar turisticamente o Carnaval em Monção,
incentivando a criatividade e o espírito de associativismo da comunidade monçanense.
Envolvendo todas as gerações, o “Carnaval na Praça” visa surpreender tanto os monçanenses
como os visitantes, assumindo-se como um dos melhores carnavais do Norte do Portugal. A folia
e magia estendem-se dos mais novos aos mais velhos, as ruas enchem-se de cor, movimento e
alegria, e os fantasiados revelam sentido de humor e grande imaginação.
Acolhimento linguístico| Português
Horário | conforme programa
Local | 20 fev. pelas ruas do centro histórico
23 e 24 fevereiro - Praça Deu-la-Deu
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Monção
Tel. |251 649 000
Email |dec@cm-moncao.pt
Site |www.cm-moncao.pt

21 de fevereiro a 25 de fevereiro
ARCOS DE VALDEVEZ
CARNAVAL DE ARCOS DE VALDEVEZ
O Entrudo já é uma tradição em Arcos de Valdevez, dado o espírito Carnavalesco que se vive e
a animação que se faz sentir no concelho. Assumindo uma posição singular no itinerário dos
melhores
Carnavais
do
país.
O grande corso, no dia 25 de fevereiro, percorre as várias artérias da vila, é o culminar destas
festividades já que é onde inúmeros foliões se encontram, mascarados com grande criatividade
e dos mais diversos temas, contribuindo para que esta festa seja única e repleta de muita folia,
cor e fantasia.
Horário |15h00
Local Avenida Recontro do Valdevez - Campo do Trasladário
4970-593 Arcos de Valdevez
GPS latitude 41º50'45.20"N
GPS longitude 8º25'08.79"O
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Contactos do promotor do evento
Nome | FOLIA – Associação de Festas de Arcos de Valdevez
Tel. | 258 523 167/ 968 469 142
Email | geral@folia.pt
Site | www.folia.pt/ www.facebook.com/folia.associacao

21 de fevereiro
FAFE
DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS
Mais de 2500 crianças das escolas, vestidas a rigor, vão desfilar pelas principais ruas da cidade.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Sim
Horário | 15h00m
Local |Pelas ruas da cidade de Fafe
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Fafe
Tel. | 253 700 400
Email | geral@cm-fafe.pt
Site | http://www.cm-fafe.pt/

21 de fevereiro
ESPOSENDE
DESFILE DE CARNAVAL “FANTASIA AMBIENTE”
Desfile de Carnaval ligado à temática ambiental, este ano dedicado ao CINEMA, com a
participação de alunos e da comunidade sénior de Esposende. Pretende-se desta forma alertar
os mais jovens e os munícipes em geral para a importância da aplicação da política dos 3 R’s no
âmbito da gestão dos resíduos urbanos.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Todas as línguas
Horário |10.00
Local |Cidade de Esposende
Contactos do promotor do evento
Nome |Esposende Ambiente
Tel. |25396930
Email cea@sposendeambiente.pt
Site |www.esposendeambiente.pt

21 de fevereiro
VILA NOVA DE CERVEIRA
CORTEJO DE CARNAVAL DAS ESCOLAS
Cumprindo a tradição carnavalesca, jovens e seniores do concelho de Cerveira saem à rua com
o habitual Desfile de Carnaval para espalhar alegria e cor, mostrando a criatividade dos disfarces
apresentados.
Os disfarces são criados pelos alunos, professores, auxiliares e encarregados de educação das
escolas participantes – Agrupamento de Escolas, Creche do Centro de Apoio Social às Empresas
e Jardim-de-Infância da Santa Casa da Misericórdia.
Como a folia carnavalesca não tem idade, a Unisénior de Cerveira volta a marcar presença nesta
iniciativa, conferindo-lhe um cunho intergeracional e de intercâmbio cultural.
Acolhimento linguístico | português / inglês / francês / espanhol
Horário |14h00 às 16h00
Local |Centro Histórico de Cerveira
Contactos do promotor do evento
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Nome | Município de Vila Nova de Cerveira
Tel. |251 708 020
Email | geral@cm-vncerveira.pt
Site |www.cm-vncerveira.pt

21 de fevereiro
PONTE DE LIMA
DESFILE DE CARNAVAL DAS ESCOLAS DE PONTE DE LIMA
Desfile de Carnaval das Escolas de Ponte de Lima pelas ruas da vila de Ponte de Lima.
Acolhimento linguístico | PT/ES
Horário | 10h
Local | Centro Histórico
Contactos do promotor do evento
Nome | Ponte de Lima Educa+
Tel. | 258 900 400
Email | educacao@cm-pontedelima.pt

De 22 a 23 de fevereiro de 2020
PONTE DE LIMA
FIM DE SEMANA GASTRONÓMICO DO DOMINGO GORDO
É à mesa que Ponte de Lima se experiência na plenitude.
Saberes e sabores são singularmente combinados, no Fim de Semana Gastronómico do
Domingo Gordo.
A generosidade das doses, e os aromas condimentados, atraem locais e forasteiros à Vila mais
Antiga de Portugal, em busca das mais variadas propostas dos restaurantes do Concelho.
A tradição do Domingo Gordo é a de comer pratos bem recheados, tais como o Cozido à
Portuguesa e o Arroz de Sarrabulho à Moda de Ponte de Lima.
A acompanhar o vinho, destacam-se os queijos, chouriços, enchidos, e muitos outros prazeres
gastronómicos permitidos por tradição neste fim de semana "gordo”.
Acolhimento linguístico| PT/ES
Horário | Almoço e Jantar
Local | Restaurantes do Concelho aderentes.
Contactos do promotor do evento
Nome | Gabinete Terra
Tel. | 258 900 401
Email | terra-eventos@cm-pontedelima.pt
Site | www.visitepontedelima.pt/pt/turismo/fim-de-semana-gastronomico-do-domingo-gordo/
De 1 a 29 de fevereiro, sextas e sábados
PÓVOA DE LANHOSO
XVI CONCURSO NACIONAL DE TEATRO
Em fevereiro, a Póvoa de Lanhoso torna-se palco do Concurso Nacional de Teatro, apadrinhado
pelo Consagrado Ruy de Carvalho.
Acolhimento linguístico| português
Horário | 21h45
Local | Theatro Club
Contactos do promotor do evento
Nome | Theatro Club
Tel. |964 091 458
Email | bilheteira.theatroclub@mun-planhoso.pt
Site | www.theatroclub.com
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Até 1 de março
GUIMARÃES
REINO DA DIVERSÃO
De 1 de fevereiro a 1 de março, o Multiusos de Guimarães transforma-se num autêntico “Reino
da Diversão” em que não faltarão a tradicional e atrativa pista de gelo, montanha russa,
carrosséis e a “Festa do Chocolate” que, além da exposição venda, incluirá oficinas temáticas.
A entrada no recinto é gratuita, podendo depois os visitantes adquirir “coroas” para usufruírem
das diversões.
Acolhimento linguístico | português
Data início e fim |de 01/02/2020 a 01/03/2020
Horário |
Quintas-feiras: 14h00 às 20 horas
Sextas-feiras: 15h00 às 24 horas
Sábados: 14h00 às 24 horas
Domingos: 11h00 às 21 horas
CARNAVAL
24 de fevereiro (segunda-feira): 14h00 às 24 horas
25 de fevereiro (terça-feira): 11h00 às 21 horas
“SUPER QUINTA”
Nos dias 6, 13, 20 e 27 de fevereiro, entre as 14 e as 20 horas, o Reino da Diversão terá a
campanha “Super Quinta” em que os interessados usufruirão do preço especial de um euro/coroa
por divertimento.
Local |Multiusos de Guimarães
Alameda Cidade de Lisboa- Creixomil
4835-035 Guimarães
Contactos do promotor do evento
Nome | Tempo Livre- Guimarães
Tel. | +351 253 520 300
Email |geral@tempolivre.pt
Site |http://multiusosdeguimaraes.pt/
até 1 março
FAFE
REINO DA FOLIA
Espaço no Parque da Cidade que concentra diversos divertimentos e muita animação para todas
as idades de 1 de fevereiro a 8 de março.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Sim
Horário | 12h00 às 24h00
Local |Multiusos de Fafe
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Fafe
Tel. | 253 700 400
Email | geral@cm-fafe.pt
Site | http://www.cm-fafe.pt/
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21 a 24 de fevereiro
CABECEIRAS DE BASTO
XXIV FESTA DA ORELHEIRA E DO FUMEIRO
A Festa da Orelheira e do Fumeiro vem fortalecer uma estratégia de promoção do
desenvolvimento local e regional passando pela valorização dos produtos específicos da região,
nomeadamente o fumeiro, enchidos, orelheiras, entre outros. Permite ainda promover outros
elementos característicos, valorizando assim, o património cultural, histórico e etnográfico do
concelho de Cabeceiras de Basto. São três dias com um programa de animação diversificado.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Todos
Horário | sexta-feira: 17h00 às 23h30
sábado: 10h00 às 24h00
domingo: 10h00 às 19h00
segunda-feira: 9h00 às 11h30
Local | Pavilhão Gimnodesportivo de Refojo
Alameda Camilo Castelo Branco, 304
4860-148 Cabeceiras de Basto
Tel.: 253 669 100
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Cabeceiras de Basto
Tel. | 253669100
Email |servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt
Site |https://cabeceirasdebasto.pt/

22 de fevereiro
VIANA DO CASTELO
CAMINHADA "PASSOS DE MEMÓRIA" | TRILHO DOS PASTORES PR2
Realiza-se o segundo percurso de 2020 “Passos de Memória”, com a designação de Trilho dos
Pastores (PR2), integrado na Rede Municipal de Percursos Pedestres do Município. A Rede
Municipal de Percursos Pedestres de Viana do Castelo é mais do que uma ementa de trilhos de
mar, rio e de montanha. Pé ante pé, leva o caminhante ao encontro de si mesmo, através da
relação com a natureza e com as idiossincrasias das comunidades locais.
O Trilho dos Pastores situa-se na Montaria, concelho de Viana do Castelo e revela a riqueza
paisagística, ecológica e cultural desta freguesia.
Horário |9h00
Local |Montaria
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Viana do Castelo
Tel. |258 809 300
Email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt

22 de fevereiro
VIANA DO CASTELO
CUCA ROSETA
O concerto da fadista Cuca Roseta vai ter lugar no Centro Cultural de Viana do Castelo, às
22h00. Cuca Roseta apresentará o seu novo disco “Luz”, um disco arrebatador que mostra em
pleno todo o talento e voz da fadista. O título não engana e a capa também não. A “Luz” de que
Cuca fala, pode ser lida facilmente como uma alusão à candeia que ilumina o seu caminho, a
uma luz interior que lhe traz o conforto e a segurança suficientes para fazer deste álbum um novo
momento de revelação, aquele que mais longe vai na definição daquele que é o seu fado.
Horário | 22h00
Local | Centro Cultural de Viana do Castelo
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Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Viana do Castelo
Tel. |258 809 300
Email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt

22 de fevereiro
MELGAÇO
ENTRUDO
A III Edição do “Entrudo” em Melgaço decorre na Vila deste que é o Destino de Natureza Mais
Radical de Portugal, e pretende marcar as festividades carnavalescas com o Concurso de
Mascarados e respetivo Cortejo.
Destaque para o caráter endógeno deste Cortejo, primando pela promoção dos valores culturais
associados à identidade de Melgaço. Carnaval mais nortenho, não há! Venha descobrir Melgaço.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | port./ingl./esp./fra.
Horário | 17h00
Local | Vila de Melgaço
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Melgaço
Tel. | +351 251410100
Email | geral@cm-melgaco.pt
Site | http://www.cm-melgaco.pt/

22 a 25 de fevereiro
VILA NOVA DE CERVEIRA
INTERCÂMBIO CULTURAL DE DANÇA
Com o objetivo de reunir estudantes de dança e profissionais numa atividade singular, a Adeixa,
com o apoio da Câmara Municipal de Cerveira, dinamiza quatro dias de formação em torno da
arte da dança. No total, cerca de 60 jovens participam numa oficina de montagem coreográfica,
na qual selecionam um artista pop que será homenageado em dois espetáculos conjuntos
abertos ao público no sábado e terça feira, com componentes teatrais e musicais. Com uma
programação intensa, os participantes têm oportunidade de aperfeiçoar técnicas de dança, assim
como potenciar o convívio e a troca de experiências.
Acolhimento linguístico| português / inglês / espanhol
Espetáculos ao público: Dia 22 de fevereiro
Horário | 19h00
Espetáculos ao público: Dia 25 de fevereiro
Horário | 14h00
Local | Salão Multiusos do Cineteatro de Cerveira (Factory)
Contactos do promotor do evento
Nome | Liana Rigon
Tel. | 0034619930403
Email | geral.adeixa@gmail.com
Site | www.adeixa.com e www.cm-vncerveira.pt
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22 a 25 de fevereiro
AMARES
XVIII FESTIVAL PAPAS DE SARRABULHO
Evento organizado pelo Município que acolhe milhares de visitantes para apreciarem as famosas
papas de Sarrabulho e o bom vinho verde.
Horário |12h às 23h
Local |Largo da Feira Semanal de amares
Contactos do promotor do evento
Nome |Município de Amares
Tel. |253 993 761
Email |geral@cm-amares.pt
Site |www.cm-amares.pt

22 a 28 de fevereiro
BRAGA
ANIMATOGRAPHO
Ciclo de cinema, baseado nos contos de fadas de Charles Perrault, para o público infantil e
juvenil. Ao longo de 7 sessões, serão dadas a conhecer um montão de adaptações ao cinema
deste escritor do qual todos conhecemos um pouquinho.
Animatographo é uma programação cinematográfica da Confederação – colectivo de
investigação teatral dedicada à Infância e Juventude.
Acolhimento linguístico| Português
Data início e fim |
Horário |10h30
Local | Edifício do Castelo
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Braga
Tel. | 253 616 060
Email |cultura@cm-braga.pt
Site |https://www.cm-braga.pt/pt

23 de fevereiro
VIANA DO CASTELO
CARNAVAL – CORSO CARNAVALESCO
A Câmara Municipal de Viana do Castelo organiza, no Domingo de Carnaval à tarde, o tradicional
Corso de Carnaval, que irá percorrer as principais ruas da cidade e que conta com a participação
de várias centenas de figurantes.
O corso carnavalesco, uma tradição da cidade, promete abordar variados temas da atualidade e
vai contar com a participação das escolas, clubes, associações e grupos culturais, sendo
conhecido pela reposição e revitalização das tradições carnavalescas locais, sem renegar as
marcas da atual vivência foliona das populações do concelho.
Horário |16h00
Local |Desfile pelas principais ruas do centro histórico da cidade de Viana do Castelo.
Contactos do promotor do evento
Nome | Câmara Municipal de Viana do Castelo
Tel. |258 809 300
Email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt
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23 de fevereiro
FAFE
DESFILE DE CARNAVAL
Desfile de Carnaval com figurantes e carros alegóricos pelas principais ruas da freguesia.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Sim
Horário | 15h
Local |União de Freguesias de Antime e Silvares São Clemente.
O desfile sai do campo de futebol do Antime e acaba na sede da junta.
Contactos do promotor do evento
Nome | Comissão da Cultura e Desporto de Antime e Silvares S. Clemente com o apoio da junta
de freguesia.
Tel. | 933 406 009
Email | freg.antime@sapo.pt
Site | https://antime.fafe.com/

23 e 25 de fevereiro
ESPOSENDE
CARNAVAL DE RIO DE MOINHOS – MARINHAS
Para o dia 23 de fevereiro, "Domingo Gordo", a folia promete sair à rua com o já tradicional
Carnaval de Rio de Moinhos – Marinhas, Esposende, que este ano comemora o seu 29.º
aniversário. Organizado pela Associação Cultural e Recreativa de Rio de Moinhos há 29 anos
consecutivos, o mesmo concentra as atenções da folia carnavalesca em Esposende. O desfile
terá início pelas 15 horas, sendo que durante a tarde não faltará animação, desfile de carros
alegóricos onde predomina o humor e sátira e espetáculos de variedades que proporcionarão
momentos de diversão e convívio. No dia 25 de fevereiro, terça-feira o “Carnaval de Rio de
Moinhos” deslocar-se-á até á cidade de Esposende onde desfilará na Avenida da Marginal.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Todas as línguas
Horário |15.00
Local |União de freguesias de Marinhas Esposende e Gandra
Contactos do promotor do evento
Nome | Associação Cultural e Recreativa de Rio de Moinhos
Tel. | 934 334 476

23 a 25 de fevereiro
GUIMARÃES
A MÁSCARA DO AFONSO E DA CONSTANÇA
Nesta Oficina, as crianças irão assistir ao teatro de Marionetas “O Afonso e a Constança, duques
de Bragança “, e participar numa oficina de máscaras.
Duração: 01h15
Custo: 3€
Acolhimento linguístico | português, inglês e espanhol
Horário | 15h00
Local |
Paço dos Duques de Bragança
Rua Conde D. Henrique,3
4800- 412 Guimarães
Contactos do promotor do evento
Nome |Paço dos Duques de Bragança
Tel. |253 105 568
Email |pduques.se@culturanorte.gov.pt
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23 de fevereiro
BARCELOS
CARNAVAL POPULAR: DESFILE TRADICIONAL DE CABEÇUDOS E GIGANTONES
Desfile de “Zés Pereiras” tradicionais com Gigantones nas ruas da Cidade de Barcelos, uma
ação que recria o imaginário da festa e do entrudo tradicional Minhoto.
Acolhimento linguístico | Português/ Espanhol e Inglês
Horário |15.30 – 17.00
Local | Ruas da Cidade – Inicio Largo do Município
Contactos do promotor do evento
Nome | MUNICIPIO DE BARCELOS
Tel. |00351 253 811882
Email |turismo@cm-barcelos.pt
Site |www.cm-barcelos.pt

23 fevereiro
VALENÇA
CARNAVAL ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE VERDOEJO
Desfile de Carnaval com Concurso de Máscaras.
Horário | 15H30
Local | Auditório Verdoejo
Contactos do promotor do evento
Nome | André Fernandes
Tel. | 917 534 057
Email | acverdoejo@sapo.pt
23 de fevereiro
FAFE
DESFILE DE CARNAVAL
Desfile de Carnaval com figurantes e carros alegóricos pelas principais ruas da freguesia.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Sim
Horário | 15h
Local | União de Freguesias de Moreira do Rei e Várzea Cova.
Nas ruas de Moreira do Rei.
Contactos do promotor do evento
Nome | Associação Recreativa Moreira Ativa
Tel. | 914 600 245
Email | f.moreiradoreievarzeacova@gmail.com
Site | Não tem
23 de fevereiro
FAFE
DESFILE DE CARNAVAL POPULAR
Desfile de Carnaval com figurantes pelas principais ruas da cidade de Fafe.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Sim
Horário | 15h
Local | Pelas ruas da cidade de Fafe
Contactos do promotor do evento
Nome | Associação Recreativa e Cultural de Stº Ovídio
Tel. | 963 258 498
Site | http://arco-santoovidio.blogspot.com/
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24 de fevereiro
FAFE
DESFILE DE CARNAVAL
Desfile do pai das orelheiras pelas ruas da aldeia, que termina com julgamento e queima do
boneco.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Sim
Horário | 21h
Local |Freguesia de Fornelos.
Desfile pelas ruas da freguesia.
Contactos do promotor do evento
Nome | Escuteiros de Fornelos com o apoio da junta de freguesia.
Tel. | 965 242 514
Email | freguesiadefornelos@gmail.com
Site | http://freguesiadefornelos.pt/

24 a 25 de fevereiro
VILA NOVA DE FAMALICÃO
CARNAVAL
Pode parecer exagerado dizer que o Carnaval de Vila Nova de Famalicão é único no País. Mas
não é nada exagerado! Aliás, pode-se até dizer mais: o Carnaval de Famalicão é genuíno,
espontâneo e verdadeiramente surpreendente.
Com origem no tradicional Entrudo português, o Carnaval famalicense nasce da participação
livre das pessoas, que saem à rua em massa encarnando as mais diversas personagens. O
costume começou há pouco mais de uma década, mas com o tempo ganhou uma força incrível
e uma popularidade enorme.
Tendo como palco principal a zona envolvente ao Parque da Juventude, nomeadamente as ruas
Luís Barroso, Luís de Camões, Praça 9 de Abril, Avenida de França e Rua D. Fernando I, a festa
estende-se por toda a cidade.
Acolhimento linguístico | Port./ ingl./ esp./
Horário |A partir das 21h00
Local | Zona envolvente ao Parque da Juventude, nomeadamente as ruas Luís Barroso, Luís de
Camões, Praça 9 de Abril, Avenida de França e Rua D. Fernando
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Vila Nova de Famalicão
Tel. | +351 252 320 900
Email | camaramunicipal@famalicao.pt
Site | www.famalicao.pt

24 de fevereiro
BARCELOS
CARNAVAL POPULAR: CONCURSO DE MÁSCARAS E BAILE DE CARNAVAL
Concurso de Máscaras de Carnaval e baile com banda de música que recria os bailaricos do
carnaval popular Minhoto.
Acolhimento linguístico |Português/ Espanhol e Inglês
Horário |21.30 – 00.00
Local | Av. da Liberdade
Contactos do promotor do evento
Nome | MUNICIPIO DE BARCELOS
Tel. |00351 253 811882
Email |turismo@cm-barcelos.pt
Site |www.cm-barcelos.pt
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24 de fevereiro
CAMINHA
A FAMOSA CEGADA É O CARNAVAL EM CAMINHA”, CONCURSO/DESFILE DE
CARNAVAL NOTURNO
Caminha é um concelho com fortes tradições carnavalescas. São quatro dias de muita folia, com
destaque no Desfile de Carnaval Noturno “A Famosa cegada é o Carnaval em Caminha”,
considerado uma referência na região. Promove e dinamiza a tradição da CEGADA
CARNAVALESCA em Caminha, incentivando a criatividade, proporcionando muita animação
nesta data festiva;
É um espetáculo mágico, repleto de cor e alegria.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Todas as línguas
Horário | 21h30 às 00h30
Local |Praça Conselheiro Silva Torres em Caminha
Contactos do promotor do evento
Nome | Comerciantes de Caminha, Câmara Municipal de Caminha e Junta de Freguesia de
Caminha Vilarelho
Tel. |258 710 300
Email |cultura@cm-caminha.pt
Site |www.cm-caminha.pt

Dia 25 de Fevereiro
FAFE
QUEIMA DO PAI DAS ORELHEIRAS
A Queima do “Pai das Orelheiras” volta a estar na agenda do Carnaval fafense. Esta tradição
regressa à cidade, para agrado de miúdos e graúdos.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Sim
Horário | 21h30m
Local | Praça 25 de abril
Contactos do promotor do evento
Nome | Município de Fafe
Tel. | 253 700 400
Email | geral@cm-fafe.pt
Site | http://www.cm-fafe.pt/

Dia 25 de Fevereiro
BARCELOS
DESFILE DO CARNAVAL POPULAR
Desfile com mais de 2 mil figurantes e 40 carros alegóricos que visam rememorar a tradição do
entrudo popular Minhoto pelas ruas da Cidade. O carnaval dos lugares e aldeias sobe à cidade
com critica e sátira popular à moda Minhota.
Acolhimento linguístico | Português/ Espanhol e Inglês
Horário |15.00 – 19.00
Local | Ruas da Cidade – Inicio Av. João Duarte.
Contactos do promotor do evento
Nome | MUNICIPIO DE BARCELOS E ASSOCIAÇÕES DO CONCELHO
Tel. |00351 253 811 882
Email |turismo@cm-barcelos.pt
Site |www.cm-barcelos.pt
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25 de fevereiro
AMARES
DESFILE DE CARNAVAL
Desfile de Carnaval organizada pelo Clube Desportivo Recreativo e Cultural Amarense com a
participação de outras entidades da região.
Horário |15h
Local |Largo Dom Gualdim Pais e ruas envolventes
Contactos do promotor do evento
Nome | CDRCAmarense
Tel. |966 746 403
Email |amarense@gmail.com
25 de fevereiro
CABECEIRAS DE BASTO
CORSO CARNAVALESCO DE ARCO DE BAÚLHE
Com a realização do Corso Carnavalesco pretende-se reviver uma tradição da nossa terra e da
nossa população, com quase meio século. Tradição que muito apraz quem participa e quem
assiste a este evento, único no concelho. Este corso pauta-se por ser um Entrudo à antiga, onde
nunca faltam as críticas à atualidade política concelhia e do país. A elevada assistência e adesão
verificada, demonstrou ser uma atividade que promove a Vila de Arco de Baúlhe, pertencente ao
Concelho de Cabeceiras de Basto, havendo um crescendo significativo na economia local.
Proporciona bons momentos de diversão, sempre no espírito de brincadeira que caracteriza o
Carnaval.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Todos
Horário | 15:00h
Local | Arco de Baúlhe
Contactos do promotor do evento
Nome | A.R.C.A. - Associação Recreativa e Cultural de Arco de Baúlhe
Tel. | 253 665 714
Email | larcreche.arca@gmail.com
25 de fevereiro
FAFE
DESFILE DE CARNAVAL
Desfile de Carnaval pelas principais ruas da freguesia, que termina com um concurso de
máscaras.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Sim
Horário | 15:30h
Local |União de Freguesias de Ardegão, Arnozela e Seidões
Contactos do promotor do evento
Nome | Grupo Recreativo de Ardegão com o apoio da junta de freguesia.
Tel. | 919 009 262
Email | freg.antime@sapo.pt
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25 de fevereiro
FAFE
CORTEJO DE CARNAVAL
Desfile de Carnaval pelas principais ruas da freguesia, que termina com um concurso de
máscaras.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Sim
Horário | 14:30h
Local | Freguesia de Quinchães
Contactos do promotor do evento
Nome | Coletividades de Quinchães com o apoio da junta de freguesia.
Tel. | 253 599 021
Email | freguesiaquinchaes@gmail.com
Site | http://www.quinchaes.pt/
25 de fevereiro
FAFE
DESFILE DE CARNAVAL
Desfile de Carnaval com figurantes e carros alegóricos pelas principais ruas da freguesia.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Sim
Horário | 15h
Local | Freguesia de Travassós
Contactos do promotor do evento
Nome | Junta de freguesia de Travassós.
Tel. | 927 404 560
Email | junta.travassos@hotmail.com
Site | http://www.fafe.com/home/jf.travassos/index.html

26 de fevereiro
GUIMARÃES
MÁSCARAS REAIS
Após assistirem ao teatro de marionetas: “Afonso Henriques, um rei a valer!”, que conta a vida e
os feitos mais marcantes do nosso primeiro monarca, os participantes são convidados a
participar num ateliê de construção de máscaras retratando ou o primeiro rei ou a primeira rainha.
Esta atividade implica o custo de 1€ por participante.
Acolhimento linguístico | português, inglês e espanhol
Horário |por marcação junto do Serviço Educativo do Museu
Local |Museu de Alberto Sampaio
Rua Alfredo Guimarães, s/n
4800-407 Guimarães
Contactos do promotor do evento
Nome | Museu de Alberto Sampaio
Tel. |+351 253 423 913
Email |masampaio.se@culturanorte.gov.pt

43

27 de fevereiro
GUIMARÃES
FEIRA DOS 27
A Irmandade de São Torcato organiza, cada ano, a secular FEIRA DOS 27. Esta tradição singular
atrai a São Torcato milhares de pessoas, sobretudo produtores de gado, provenientes das mais
variadas localidades do norte do país, que participam num concurso pecuário. As festividades
contemplam, para além da realização de concurso pecuário, um amplo conjunto de atividades,
diversões e um programa religioso dos quais se destacam eucaristias e a bênção do gado. Estas
festividades são um exemplo da materialização de uma fé e de um fervor em torno de São
Torcato - o Santo do Povo, mantendo ainda hoje viva a tradição e a sua singularidade religiosa.
Acolhimento linguístico | português
Horário |Durante todo o dia
Local | Basílica de S. Torcato
Rua Comendador Alberto Pimenta Machado, 77- S. Torcato
Contactos do promotor do evento
Nome | Irmandade de S. Torcato
Tel. | 253 551 150
Email | irmandadestorcato@gmail.com

29 de fevereiro
GUIMARÃES
CARNAVAL - MÁSCARAS E TRADIÇÃO
O Curtir Ciência promove uma atividade que alia a arte de construção de máscaras de carnaval
com a tradição associada a esta quadra. A iniciativa divide-se em duas partes: uma destinada a
famílias com crianças (Criação de Máscaras) e outra ao público em geral (palestra sobre as
tradições associadas ao Carnaval).
Acolhimento linguístico | português, inglês e espanhol
Horário |15h00
Local |
Centro de Ciência Viva
Rua da Ramada, 166
4810-445 Guimarães
Contactos do promotor do evento
Nome | Centro de Ciência Viva
Tel. | +351 253 510 830
Email | geral@ccvguimaraes.pt
Site | https://ccvguimaraes.pt/

29 de fevereiro
VILA NOVA DE CERVEIRA
IV DUATLO JOVEM DE CERVEIRA
Integrada no BTT Campeonato Norte, a prova inclui as modalidades de atletismo e de ciclismo,
com distâncias adaptadas aos escalões etários (Benjamins, Infantis, Iniciados Juvenis e
Cadetes). Pela excelência reconhecida das paisagens, este evento desportivo conta com o apoio
da Federação Portuguesa de Triatlo e da Câmara Municipal, a realização de partidas
individualizadas para cada escalão, assim como distâncias igualmente ajustadas a cada escalão,
à semelhança do que acontece no campeonato nacional.
Acolhimento linguístico | português / inglês / espanhol / francês
Horário | 14h00 – 18h00
Local | Forte de Lovelhe e Zona envolvente da Praia da Lenta
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Contactos do promotor do evento
Nome | Pedal`arte - Associação de Cicloturismo e Triatlo de Cerveira e Município de Vila Nova
de Cerveira
Tel. |251 708 020
Email | geral@cm-vncerveira.pt
Site |www.cm-vncerveira.pt

29 de fevereiro a 1 de março
MONÇÃO
RALI À LAMPREIA – CONCENTRAÇÃO TURÍSTICA
O município de Monção todos os anos promove a Lampreia do Rio Minho - um dos pratos mais
característicos da gastronomia local - com a realização do Rali à Lampreia – Concentração
Turística, prova de perícia automóvel na Praça Deu-la-Deu Martins, que desde o ano de 2019 foi
enriquecido com a realização de uma prova noturna. Conta com a presença de meia centena de
participantes, tanto portugueses como espanhóis.
Neste fim-de-semana, os restaurantes do concelho juntam-se à iniciativa automobilística,
apresentando as diversas formas de confecionar aquele famoso ciclóstomo.
Acolhimento linguístico | Port.
Horário |Conforme programa em anexo
Local | 29 fevereiro e 1 março- Praça Deu-la-Deu
Contactos do promotor do evento
Nome | Municipio de Monção
Tel. | 251 649 000
Email |dec@cm-moncao.pt
Site |www.cm-moncao.pt

1 de março
VILA NOVA DE CERVEIRA
IV DUATLO DE CERVEIRA
Vila Nova de Cerveira continua a afirmar-se como um concelho de grande atratividade, técnica
e paisagística, para a prática de diferentes modalidades e com etapas de referência integradas
em campeonatos regionais e nacionais. O Duatlo de Vila Nova de Cerveira é um desses
exemplos a registar uma ascensão imediata, corroborada pelo crescente número de
participantes. A edição 2019 contabilizou 400 atletas o que, em comparação com o ano anterior,
totalizou mais 150 inscrições, com destaque para mais atletas portugueses federados e mais
estafetas. São 5kms de corrida inicial, 20km de ciclismo e 2,5km de corrida final.
Acolhimento linguístico | português / inglês / espanhol / francês
Horário | 09h00 - 14h00
Local | Principais artérias do centro histórico
Contactos do promotor do evento
Nome | Pedal`arte - Associação de Cicloturismo e Triatlo de Cerveira e Município de Vila Nova
de Cerveira
Tel. |251 708 020
Email | geral@cm-vncerveira.pt
Site |www.cm-vncereira.pt
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EMPRESAS DE ANIMAÇÃO TURÍSTICA
TRÁS-OS-MONTES
Macedo de Cavaleiros
22 de fevereiro
Trilho do Entrudo Chocalheiro
Caminhada marcada pelas cores e alegria contagiante dos Caretos de Podence e pelo carnaval
do Entrudo Chocalheiro, recentemente classificado como Património Cultural Imaterial da
Humanidade.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 09h00 | 13h00
Local |Podence
Contactos do promotor do Evento:
Empresa |Naturthoughts – Turismo de Natureza, Lda.
Tel. | +351 919310675
Email | geral@naturthoughts.com
Site | https://www.facebook.com/events/522805731820441/
Bragança
Diariamente
Oficina da Castanha
Visita ao Museu Marron, visionamento de vídeo e explicações sobre a produção e transformação
da Castanha; Degustação de doçaria com Castanha, harmonizada com licores ou cervejas de
Castanha.
Acolhimento linguístico | port. / ingl. / esp./ fra.
Horário | 10:00h – 20:00h
Local | Marron Oficina da Castanha, Rua dos Combatentes da Grande Guerra, nº 135 Bragança
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Travessias, Turismo e Hotelaria, Unipessoal, Lda
Tel. |+351 965 664 830
Email | geral@travessias.pt
Site | www.marron.pt
Bragança
01 de fevereiro a 01 de março
Festas do entrudo – Gastronomia tradicional transmontana
No período compreendido entre 21 de fevereiro e 01 de março a taberna do Glamping Hills
convida a experimentar o “Butelo com Casulas” ou “Cozido à Transmontana”. Depois de um bom
repasto pode ficar instalada(o) numa confortável Cabana no nosso empreendimento.
Acolhimento linguístico| PT // GB // ES // FR
Horário | Almoço 12h30m – 14h00m // Jantar – 19h30m – 21h00m
(sujeito a marcação – Mínimo 8 pax)
Local |Santa Comba de Rossas - Bragança
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Glamping Hills
Tel. | +351 938 712 419 // +351 938 961 402
Email | jmmadureira1972@gmail.com
Site | www.glampinghills.pt
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Bragança
22 de fevereiro
Expedição Dine – Um exemplo de património histórico-cultural e de sustentabilidade
ambiental
Caminhada interpretativa e visita ao património histórico-cultural da aldeia de Dine, no PNM.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 08:00-16:30
Local | O evento decorrerá em Dine, aldeia de Vinhais inserida no Parque Natural de Montesinho.
O ponto de encontro inicial será em Bragança.
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | CIÊNCIA NATURA
Tel. | 910921568
Email |ciência-natura@sapo.pt
Site |www.ciencia-natura.com

Montalegre
22 de fevereiro e 23 de fevereiro
PISÕES E TRADIÇÕES – O ciclo da lã em Barroso
De todas as fases do ciclo da lã em Barroso consideramos que a ida ao Pisão é o momento mais
esperado. Vai poder conhecer o processo de apisoamento da lã, visitar o Pisão de Tabuadela,
conhecer a história que o envolve e a forma de funcionamento do mesmo.
Programa: Encontro no Ecomuseu de Barroso – Casa do Capitão em Salto. Enquadramento
histórico e cultural. O ciclo da lã em Barroso – da tosquia às capas de burel. O trabalho do homem
no sustento do lar. Visita ao engenho.
Acolhimento linguístico | português/inglês/espanhol/francês
Horário |das 10h às 13h e das 16h às 19h
Local | Salto - Montalegre
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Paula Oliveira – Cabril Eco Rural
Tel. | + 351 968065345
Email | ecoruralcabril@gmail.com
Site | www.cabrilecorural.com

Macedo de Cavaleiros
22 a 24 de fevereiro
Raid Fotográfico “Captar Azibo” – SUN AZIBO CRUZEIROS
Raid fotográfico realizado em embarcação movida a energia solar na Albufeira do Azibo em
Podence – Macedo de Cavaleiros. Este Raid fotográfico está inserido no Cartaz Oficial do
Entrudo Chocalheiro 2020 – Caretos de Podence, Património Imaterial da UNESCO.
Preço: €15,00/adulto e €8,00/criança com bebida e aperitivo servidos a bordo.
Acolhimento linguístico | Português, Inglês e Espanhol
Horário | 15h00
Local |Cais da Albufeira do Azibo, Santa Combinha - Podence
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Silvestramanhecer-Atividades Turísticas, Recreativas e Desportivas Lda.
Tel. | 917738892 Email | sunazibocruzeiros@gmail.com
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Bragança
22 a 25 de fevereiro
Inverno no Montesinho
No Parque Natural do Montesinho, os espaços de elevada naturalidade e grande diversidade
biológica convivem bem com áreas humanizadas. Nela encontramos lobos, corços e veados, ou
mais raramente a águia-real e a cegonha-negra. O seu rico património sociocultural está repleto
de velhas tradições, como a matança do porco, ou usos e costumes ancestrais, como as “festas
dos rapazes”. A arquitetura popular assume particular interesse, bem como as estruturas de
apoio às práticas agrícolas de subsistência, como pombais, forjas ou moinhos de água. Venha
daí!...
Acolhimento linguístico | Port/Ing/Esp/Fra.
Horário |Dia 22, 11:00H: Início em requejo de Sanábria; Caminhadas no P.N. do Montesinho;
nos dias 23 e 24. Alojamento em Bragança e visita à cidade na manhã do dia 25. Final: Dia 25,
no final de almoço (16:00H)
Local |Bragança, P.N. do Montesinho e Sanábria
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | VIDABOA Tours
Tel. |919178634
Email |geral@vidaboa.pt
Site |www.vidaboa.pt
Facebook | VIDABOA

Montalegre
23 de fevereiro
Floresta Mágica “Ad Saltum”
Salto, de origem etimológica "Ad Saltum", ou o "caminho entre os bosques".
Vila rica, nobre e plena de tradições e histórias que se contam por entre o arvoredo que esconde
as aldeias, ao dobrar de cada esquina das casas senhoriais, em cada sussurro dos parcos
habitantes. Terra de santos condestáveis, de guerreiros valorosos, de gentes de boa índole e
forte devoção. Nesta caminhada, percorreremos uma parte do Trilho de D. Nuno, e ficaremos a
conhecer alguns recantos únicos desta vila.
Acolhimento linguístico | Português e inglês
Horário |
9h00 – 13h00
Local | Salto – Montalegre
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Projeto Raízes
Tel. | 935471883
Email | raizes.basto@gmail.com
Site |www.projetoraizes.pt ou www.facebook.com/projetoraizesbasto

Ribeira de Pena
23 fevereiro
Caminhada: Roteiro das Levadas
Levada de Agunchos – Ribeira de Pena
O Trilho da Levada de extrema beleza panorâmica, inicia-se em Formoselos, e leva os
caminhantes pela encosta da serra, com uma paisagem de montanha com o vale da Vila de
Cerva no horizonte, de encher a vista. Ao mesmo tempo podemos admirar as obras de artes de
engenharia que se harmonizam perfeitamente com as montanhas. A partir do km 6, entra-se no
vale do rio Louredo onde se pode contemplar o seu curso com belas cascatas e campos
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verdejantes, culminando no fim com a imponente e arrepiante cascata dos calhaus. O programa
completo Seguro – Guias – Logística - Café no pote – Almoço.
Acolhimento linguístico | Português/ Inglês/ Espanhol/ Francês
Horário | 09H00 às 16H00
Local |RIBEIRA DE PENA
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | “Pé Na Terra” (Liliana Cristina Ribeiro Rodrigues)
Tel. |+351 938 856 886
Email | geral@penaterraeventos.pt
Site |www.penaterraeventos.pt
Bragança
23 fevereiro
Rota da Serra da Nogueira (passeio de jipe para 1 a 3 clientes)
Descubra, nesta rota de jipe, alguns dos mais belos panoramas paisagísticos do nordeste
português. O evento decorrerá na serra da Nogueira, maciço montanhoso pertencente ao distrito
de Bragança.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 08:30-13:30/14:00
Local | Encontro inicial em frente ao Hotel IBÍS da cidade de Bragança
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | CIÊNCIA NATURA
Tel. |910921568
Email
Site |www.ciencia-natura.com
Bragança
25 de fevereiro
O Lado Português de Rio de Onor
Percurso interpretativo na natureza e visita final a Rio de Onor, aldeia maravilha de Portugal.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 08:30-13:00
Local | O evento decorrerá em Rio de Onor. Encontro inicial em frente ao IBÍS de Bragança.
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | CIÊNCIA NATURA
Tel. | 910921568
Email |ciência-natura@sapo.pt
Site |www.ciencia-natura.com

Macedo de Cavaleiros
25 fevereiro

Excursão ao Carnaval mais genuíno de Portugal – Entrudo Chocalheiro
Excursão em autocarro de turismo a Podence, Macedo de Cavaleiros em convívio ao Carnaval
mais genuíno de Portugal – Entrudo Chocalheiro com almoço incluído em taberna tradicional.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) |Português; Inglês e espanhol
Horário | 8h-21h
Local | Podence – Macedo de Cavaleiros
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Contactos do promotor do evento
EMPRESA | Anetours – Agência de Viagens & Turismo, Lda
Tel. | 229 942 667
Email | ferias@anetours.pt
Site | https://anetours.pt/

Macedo de Cavaleiros
25 fevereiro
Trekking - Pelos trilhos dos Caretos... O Carnaval em Podence

1ª Edição | Pelos trilhos dos Caretos... O Carnaval em Podence
Aproveitaremos as festividades do Carnaval 2020 e “caminharemos por Podence”, faremos
um percurso pedestre que abrange a paisagem protegida da Albufeira do Azibo. No final,
restará tempo para assistir a um dos entrudos mais genuínos de Portugal, Entrudo Chocalheiro
- Caretos de Podence!
Iniciaremos o trilho junto à Casa Museu do Careto em Podence, atravessaremos o núcleo
habitacional da aldeia e seguimos para a albufeira do Azibo, onde faremos a primeira paragem
na Praia Fluvial da Ribeira (considerada como uma das melhores de PT).
Terminaremos o percurso na Casa Museu do Careto em Podence, para assistir ao início da
animação de rua – “caretos à solta”, eles serão os protagonistas. Os caretos... escondidos
debaixo do anonimato das vestes, investem os chocalhos sobre as ancas das moças (e
menos moças), em correrias alegres e desenfreadas. Não há como escapar, e de pouco
adianta tentar manter uma postura mais discreta, estaremos em Podence, lá no Nordeste
Transmontano, onde a genuinidade das gentes se traduz na magnífica beleza de tradições
simples, imbuídas de sentido e carregadas de valor.
Acolhimento linguístico | Port. / Ing.
Horário | 09:15 (início) / 13:30 (fim)
Local | Casa do Careto (museu) – Podence (GPS

41°35'21.99"N 6°55'38.93"W)

Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | AnimaSports Lda
Tel. | 969 070 330
Email | info@animasports.com
Site | www.animasports.com
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DOURO
Alijó
Todos os dias
Passeio exclusivo de barco, no Rio Douro
Passeio exclusivo e inesquecível no rio Douro. Oferta de um cálice de Vinho do Porto. 50 € por
pessoa, e por hora.
Acolhimento linguístico | Português / Inglês / Espanhol
Data início e fim | Entre as 9h00 e as 18h00
Horário | Uma ou mais horas, a partir das 9h00 e até às 18h00
Local | Vila do Pinhão, Rua da Marginal, Cais 1. Pinhão - Alijó
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Ânima Durius
Tel. | 93 99 22 002
Email | geral@animadurius.pt
Site | www.animadurius.pt
Alijó
O ano todo
Tours de barco
Os tours incluem um guia a bordo com explicações dos locais por onde passa o tour, da história
do vinho do porto, da região e do rio, brunch com uma seleção de fumeiros e queijos regionais,
canapés e trigo de quatro cantos da vila de Favaios, porto Tawny de 10 anos, exclusividade no
passeio;
Acolhimento linguístico | Português, Inglês, Espanhol e Francês.
Horário | Os tours são realizados mediante marcação (horário a definir).
Local | Vila do Pinhão - Alijó
Contactos do promotor do Evento
EMPRESA | Douro Vintage boat trips
Tel. | 926666857
Email | info@dourovintageboattrips.pt
Site | www.dourovintageboattrips.pt
Alijó
Sempre disponível
Passeio Regular em barco com duração de uma hora
Passeio em barco Rabelo com duração de uma hora com partida e chegada do Pinhão. Áudio
guia em PT FR IN ES DE no telemóvel.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.)
Horário | A cada hora entre as 10H00 e as 17H00
Local | Pinhão - Alijó
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Magnífico Douro Eventos, Lda
Tel. | 913 129 857
Email | info@magnificodouro.pt
Site | www.magnificodouro.pt
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Alijó
Sempre disponível
Aluguer de kayak
Deslise à vontade no fantástico rio Douro ou então no aconchegante rio Pinhão.
Acolhimento linguístico | port./ingl./esp./fra
Horário | das 10H00 às 17H00
Local | Pinhão – Alijó
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA| Magnífico Douro Eventos, Lda.
Tel. | 913 129 857
Email | info@magnificodouro.pt
Site | www.magnificodouro.pt

Alijó
Sempre disponível
De Lancha nas Águas do Rio Douro
Navegamos à vontade, parando para saborear o silêncio e a suave ondulação do rio ou para se
banhar nas águas do rio Douro.
Acolhimento linguístico | port./ingl./esp./fra
Horário | das 10H00 às 18H00
Local | Pinhão - Alijó
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA| Magnífico Douro Eventos, Lda
Tel. | 913 129 857
Email | info@magnificodouro.pt
Site | www.magnificodouro.pt
Alijó
Sempre disponível
Passeio Privado em barco com duração de uma hora
Passeio em barco, em regime privado, com partida e chegada do Pinhão. Áudio guia em PT FR
IN ES DE no telemóvel.
Acolhimento linguístico| port./ingl./esp./fra
Horário | das 10H00 às 18H00
Local | Pinhão – Alijó
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA| Magnífico Douro Eventos, Lda
Tel. | 913 129 857
Email | info@magnificodouro.pt
Site | www.magnificodouro.pt
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Alijó
Sempre disponível
Passeio Regular em barco com duração de duas horas
Passeio em barco Rabelo com duração de duas horas com partida e chegada do Pinhão. Áudio
guia em PT FR IN ES DE no telemóvel.
Acolhimento linguístico | port./ingl./esp./fra
Horário | 10H45 e 15H00
Local | Pinhão - Alijó
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA| Magnífico Douro Eventos, Lda
Tel. | 913 129 857
Email | info@magnificodouro.pt
Site | www.magnificodouro.pt

Alijó
Sempre disponível
Tua – Pinhão em kayak
Descida em kayak no rio Douro desde a foz do rio Tua até ao Pinhão, numa extensão de 12 km
admirando a paisagem vinhateira.
Acolhimento linguístico | port./ingl./esp./fra
Horário | 10H45 e 15H00
Local | Pinhão – Alijó
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Magnífico Douro Eventos, Lda
Tel. | 913 129 857
Email | info@magnificodouro.pt
Site | www.magnificodouro.pt

Alijó
21 de fevereiro a 1 de março
Pre-Spring in Douro – stay, hike and experience
Depois de um inverno generoso, anuncia-se uma primavera deslumbrante. Visite-nos e
testemunhe, com os seus próprios olhos, os ciclos da natureza, os trabalhos e os dias.
Convidamo-lo a sentar-se connosco à mesa e a pernoitar na nossa Cozinha do Personal House.
Um Douro autêntico espera por si.
Acolhimento linguístico | Português e Inglês
Horário | 08:30 às 19:30
Local |Região do Douro (Ervedosa do Douro e Pinhão)
Contactos do promotor do Evento:
Empresa |Douro Walks
Tel. |964 270 425 / 966 504 021
Email |info@dourowalks.com
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Peso da Régua
Todos os dias entre - 21 de fevereiro e 1 de março
(sujeito a disponibilidade e marcação prévia)
Tour com caminhada no Douro
Venha passar um dia no Alto Douro com uma caminhada pelas vinhas de manhã e a visita a um
produtor de vinho. De tarde depois de um almoço regional, é altura de conhecer o Pinhão e visitar
uma quinta que terminará com uma degustação do magnífico vinho do Porto.
Acolhimento linguístico | PORT / ING
Horário | 09h – 18h
Local | Régua
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Following Emotions
Tel. | +351 912 301 150
Email | geral@followingemotions.com
Site | http://www.followingemotions.com
Lamego
23 e 25 de fevereiro
Carnaval de Lazarim
Diabos bruxas e bruxos, canções de amigo e maldizer. O ponto alto do Entrudo de Lazarim é,
sem dúvida, a leitura dos testamentos da comadre e do compadre na terça-feira de Carnaval.
Nesta altura, tapam-se os ouvidos aos mais sensíveis, pois é o momento das verdades
guardadas durante todo o ano se fazerem escutar, uma missão a cargo de dois jovens, vestidos
de negro que desenrolando lengalengas, criticam os rapazes e as raparigas da terra. Termine
este Carnaval, alternativo e pouco divulgado, com um caldo de farinha, feijoada típica da região,
prova de milho, sopa de pedra e o indispensável cabrito. Explore este magnifica região e tudo
mais o que ela tem para lhe oferecer, nomeadamente: instalar-se num dos hotéis da região
duriense, contemplar as suas magnificas paisagens, degustar os seus encorpados vinhos e não
se esqueça que pode fazer um pequeno cruzeiro no majestoso Douro com vistas de cortar a
respiração.
Acolhimento linguístico: Português |Francês |Espanhol |Inglês
Horário | A partir das 9h
Local | Lazarim - Lamego
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA |Empresa de Transportes Gondomarense, Lda. (UNIQ Car & Driver)
Comissão de Festas de Lazarim (José Justo)
Tel. | +351 969696720
Email | info@uniq.com.pt
Site | www.uniq.com.pt | https://www.cm-lamego.pt/categoria-noticias/214-o-entrudo-maisgenuino-do-pais-sai-a-rua-em-lazarim

Sernancelhe
23 a 25 fevereiro
Festa do Galo
O evento recria a Festa do Galo e leitura de testamento, com cortejo em carro alegórico e rancho
folclórico, pelas ruas da aldeia.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Todas
Horário | 23/2- início 15 horas e 24/2- início 20 horas
Local |Ponte do Abade- Sernancelhe
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Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA: Serenatas e Trilhos Agro-turismo, lda, com designação comercial de Museu Casa
Aleixo.
Nome | Hermínio Lima
Tel. |919843208
Email | museucasaaleixo@gmail.com
Site | https://museucasaaleixo.com

Tarouca
Todos os dias de 24 e 28 de fevereiro
Visitas guiadas ao Horto Monástico
A INOVTERRA vai realizar visitas guiadas ao Horto Monástico do Mosteiro de S. João de
Tarouca é um projeto que devolve a paisagem do séc. XVIII à cerca deste mosteiro cisterciense,
recriando o espaço agrícola outrora cultivado pelos monges. Das oliveiras centenárias aos
recém-plantados sabugueiros, são cerca de 35 as espécies, distribuídas por 72 canteiros, que
existem no Horto Monástico, dividindo-se entre plantas aromáticas medicinais e condimentares,
que depois de colhidas e desidratadas são utilizadas na sua maioria na produção de infusões e
óleos essenciais.
Acolhimento linguístico | Português, Inglês, Francês
Horário |10h00 às 12H00 e das 15H00 às17H00
Local | S. João de Tarouca 3610-080
Contactos do promotor do Evento:
Associação | INOVTERRA- Associação para o Desenvolvimento Local
Tel. | 254 677 510
Email | geral.inovterra@gmail.com
Site |www.inovterra.com
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PORTO
Porto
Todos os dias, de segunda a sábado
Vintage Food Tour
Venha viver uma saborosa aventura em família, repleta de comida, história e
ótimos vinhos, na companhia de um guia local.
- Prove comidas e bebidas clássicas portuguesas que os turistas raramente
descobrem;
- Receba uma mini-masterclass em vinho do Porto;
- Descubra as histórias e os segredos de alguns dos locais mais famosos do
Porto;
- Na compra de cada bilhete, estará a contribuir para uma organização
local que ajuda a alimentar os pobres do Porto.
Acolhimento linguístico |(port./ingl./esp./fra.)
Horário | A tour da manhã tem início programado para as 10h00; a tour da tarde tem início
programado para as 16h15. A Vintage Food Tour tem a duração total de 3 horas e meia.
Local | A Tour começa perto da estação de metro do Bolhão (a localização exata será fornecida
no momento da compra dos bilhetes)
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA| Taste Porto
Tel. | +1 805 883 6139 / +351 920 503 302
Email | info@tasteporto.com
Site | www.tasteporto.com

Porto
Todo o ano - Segunda a sábado
Crie Aguarela com Hugo do Lago
Entre no estúdio do Pintor Hugo do Lago e venha criar a sua Aguarela do Porto numa aula passoa-passo.
Acolhimento linguístico | Inglês / Português / Espanhol / Francês / Italiano. Todos os idiomas
bem recebidos.
Horário | 2 slots - 11:00 to 13:00 / 14:00 to 16:00
Local | Lago Artes - Rua da Bainharia 119, 4050-084 Porto (centro histórico do Porto – (Catedral
da Sé 2 minutos a pé)
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA| Lago Artes Original Art Works by Hugo do Lago
Tel. | 915682582 (Silvia do Lago) – 915682581 (Hugo do Lago)
Email | lagoarte@gmail.com
Site | https://www.facebook.com/lagoartes/ - Instagram | @lagoartes

Porto
Todo o ano - Segunda a sábado
Plein Air Sketching with Hugo do Lago
O nosso Estúdio está localizado numa área histórica privilegiada cercada de pontos inspiradores
com importância histórica. Vou convidá-lo a caminhar até um desses e desenhar ao lado
mostrando como trabalhar seu esboço num ambiente descontraído e solidário.

56

Acolhimento linguístico | Inglês / Português / Espanhol / Francês / Italiano. Todos os idiomas
bem recebidos.
Horário | 10:30 – 13:30
Local | Lago Artes - Rua da Bainharia 119, 4050-084 Porto (centro histórico do Porto – (Catedral
da Sé 2 minutos a pé )
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Lago Artes Original Art Works by Hugo do Lago
Tel. | 915682582 (Silvia do Lago) – 915682581 (Hugo do Lago)
Email | lagoarte@gmail.com
Site | https://www.facebook.com/lagoartes/ - Instagram | @lagoartes

Porto
Todos os dias
Designação do evento 1| Yoga nas Ruínas do Douro com Comida Orgânica e Vegetariana
Pratique ioga com vistas ao Douro e as 3 pontes icônicas. Após a prática das poses e meditação,
deleite-se com comidas vegetarianas, feitas com ingredientes orgânicos.
Acolhimento linguístico| Port. / Ing. / Esp.
Horário | todos os dias as 9 da manhã as 11:30
Local | Encontramo-nos em frente ao Teatro São João e caminhamos até as ruínas.
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA| Trash Stress
Nome | Evelise Ribeiro (Eve)
Tel. | +351 914 659 774
Email | info@trashstress.com
Site | Reservas em www.trashstress.com (para Português clique PT do lado direito superior)

Porto
Todos os dias
Designação do evento 2| Yoga da Cerveja Artesanal e Vistas a Azulejos Tradicionais
Pratique Yôga com uma cerveja artesanal com vistas aos azulejos tradicionais. Será uma sessão
divertida onde vais entrar em estado zen golinho a golinho.
Acolhimento linguístico | Port / Ing / Esp.
Horário | todos os dias das 3 as 4:30 da tarde
Local | Encontramo-nos dentro da cervejaria do Carmo, ao lado da Igreja do Carmo.
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA |Trash Stress
Tel. |351 914 659 774
Email | info@trashstress.com
Site | Reservas em www.trashstress.com (para Português clique PT do lado direito superior)
Porto
Todos os dias
Subida ao Arco da Ponte da Arrábida
Subimos o arco da Ponte para ver uma nova perspetiva deste monumento com uma vista única
do Porto.
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) | Português e Inglês
Horário |
14:30 | 15:15 | 16:00 | 16:45 | 17:30
Local | Rua do Ouro, 680
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Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA |Porto Bridge Climb
Tel. | 929 207 117
Email | info@portobridgeclimb.com
Site | www.portobridgeclimb.com

Lousada
Todos os dias exceto 24 de fevereiro
Saborosas memórias em Lousada
Descubra o Centro de Interpretação do Românico,um espaço expositivo do património históricocultural. No final visite uma quinta familiar, produtora de Vinho Verde
Acolhimento linguístico | port./ingl.
Horário |Das 14.30 às 18.00 horas
Local |Centro Interpretativo do Românico/Quinta de Lourosa – Lousada
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA| Paulo Luís de Castro Teixeira – Food and Wine Mentoring
Tel. |930464625
Email | paulocastroteixeira@gmail.com
Site | https://www.airbnb.pt/experiences/426682
Porto
1 a 26 de fevereiro
“Nesta Casa Mora o Dragão” - Exposição Temporária – Galeria do Centro Multimeios de
Espinho
Uma exposição que nasce a partir das Reservas do Museu e reúne um conjunto de objetos,
documentos e fotografias da coleção do FC Porto, entre outras curiosidades e surpresas.
Acolhimento linguístico | Português e Inglês
Horário | segunda-feira – encerrado; terça a quinta – 09h30 – 18h30; sexta – 09h30 – 18h30 /
21h00 – 22h00; sábado, domingo e feriados – 14h00 – 19h00 / 21h00 – 22h00
Local | Centro Multimeios de Espinho
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Museu FC Porto
Tel. | 225 083 352
Email | museu@fcporto.pt
Site | www.museufcporto.pt

Porto
1 a 28 de fevereiro
“Cintilações: obras maiores do séc. XX português na coleção Ilídio Pinho” – Exposição
Temporária - Espaço João Espregueira Mendes
Diretamente da coleção do Eng. Ilídio Pinho e da sua Fundação, apresentamos artistas como
Amadeo de Souza-Cardoso, Paula Rego, Vieira da Silva, entre muitos outros.
Acolhimento linguístico | Português e Inglês
Horário | 10H00 – 13H00 | 14H00 – 19H00
Local | Museu FC Porto – Espaço João Espregueira Mendes
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Museu FC Porto
Tel. | 225 083 352 Email | museu@fcporto.pt Site |www.museufcporto.pt
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Porto
1 a 29 de fevereiro
Objeto do Mês: Medalha de Homenagem - 1935
No Hall do Museu, área de livre acesso, o ‘Objeto do Mês’ coloca a história e o património azul
e branco ao alcance de todos.
Acolhimento linguístico | Português e Inglês
Horário | 10H00 – 19h00
Local | Museu FC Porto – Hall do Museu
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Museu FC Porto
Tel. | 225 083 352
Email | museu@fcporto.pt
Site |museufcporto.pt
Porto
7 a 29 de fevereiro
Objeto do Mês: Ano 2019 – Exposição Temporária
Saídas das reservas do Museu entre janeiro e dezembro de 2019, um conjunto de 12 peças de
coleção dominam esta exposição temporária com vistas para o passado do clube, da cidade e
do país.
Acolhimento linguístico | Português e Inglês
Horário | 10H00 – 19H00
Local | Museu FC Porto – Sala Multiusos
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Museu FC Porto
Tel. | 225 083 352
Email | museu@fcporto.pt
Site |museufcporto.pt

Vila Nova de Gaia
A partir de 20 de fevereiro até 01 de março (sujeito a disponibilidade)
Prestação de serviço de transfere
Empresa destinada a proporcionar serviços de transfere em veículo com capacidade até 7
passageiros a partir da cidade do Porto.
Acolhimento linguístico | PT; EN; ES
Horário | 07H00 – 24H00
Local | Vila Nova de Gaia
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | LG Porto Tours
Tel. | 919 856 744
Email info@lgportotours.com
Site | www.lgportotours.com
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S. João da Madeira

21 de fevereiro
Baile de Máscaras
Neste Carnaval vem divertir-te connosco num Baile de Máscaras com muitas surpresas!
Acolhimento linguístico | Português, Espanhol e Inglês
Horário | 18h às 20h
Local | Armazém 4 | Rua da Madeira, 420 C, Zona Industrial das Travessas | 3701 – 907 S. João
da Madeira
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Armazém 4
Tel. | 935996479
Email | geral@armazem4.pt
Site | https://www.armazem4.pt

Porto
A partir de 21 de fevereiro
Escape Tour Porto: Infante Dom Henrique – o Navegador do Porto(gal)
Tour digital pela cidade do Porto com objetivo de ajudar o Infante D. Henrique a encontrar um
baú e escapar. A cidade do Porto transformou-se numa gigantesca ‘escape room’! Os
participantes realizam um tour pelo Porto, onde o objetivo é ajudar o Infante Dom Henrique na
recuperação de um baú valioso escondido, e claro, escapar com este tesouro pela saída secreta
da cidade. Tudo o que os participantes necessitam é de gostar de resolver enigmas, roupa
confortável, um telemóvel com bateria e a nossa app.
Prontos para encontrar o baú?...
Acolhimento linguístico | Português e Inglês
Horário | Disponível 24h por dia.
Local |Início: Sé Catedral - Porto
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Mapa Zero Formação & Outdoor Lda.
Tel. | 965105726
Email | ritacastro@mapazero.pt
Site | www.mapazero.pt
Vila Nova de Gaia
21 fevereiro - 1 março
Root Senhor da Pedra & Lunch
Um passeio pela costa sul do Oceano Atlântico. Saímos do centro da cidade e atravessamos a
Ponte Luís I. Seguimos pela margem sul do Rio Douro até à vila piscatória de São Pedro da
Afurada. Antes do mar, observamos a amplitude do grande Porto no local da Antiga Seca do
Bacalhau. Pelos areais da marginal de Gaia, chegamos ao destino principal, a Capela do Senhor
da Pedra, pousada mesmo no meio do mar. No caminho de regresso, espreitamos ainda o
Estaleiro do Rabelo, com remate numa visita ao Mosteiro da Serra do Pilar. A Root Porto Tours
preparou ainda um almoço.
A escassos quilómetros do centro da cidade, existe uma pitoresca vila de pesca artesanal onde
ainda podemos deliciar-nos com a sua gastronomia simples e saborosa.
Acolhimento linguístico| (Port./ Ingl./ Esp./ Fra.)
Horário | 09h00 - 20h00, duração evento: de 4 a 5 horas
Local | VILA NOVA DE GAIA (pick-up gratuito)

60

Contactos do promotor do evento
EMPRESA| Root Porto Tours
Tel. | 916 504 868
Email | danielsilva@rootportotours.pt
Site | www.rootportotours.pt
Vila Nova de Gaia
De dia 21 de fevereiro a 1 de março
Os melhores vinhos Douro DOC dos 20 anos da Churchill’s na Quinta da Gricha
Visita guiada e prova, com vinhos escolhidos pelo nosso fundador e enólogo John Graham, num
retrato único e excecional dos vinhos da Quinta da Gricha.
Acolhimento linguístico | (port./ingl./esp./fra.)
Horário | De segunda-feira a sábado das 10h00 às 17h00
(requer marcação prévia)
Local |Centro de Visitas Churchills, Rua da Fonte Nova n.º 5 - 4400-156 V.N. de Gaia
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Churchill´s
Tel. |+ 351 913 106 066 I +351 223 744 193
Email |visitors@churchills-port.com
Site |www.churchills-port.com

Gondomar
Todos os dias entre - 21 de fevereiro e 1 de março
(sujeito a disponibilidade e marcação prévia)
Caminhada à descoberta da Lomba
Venha descobrir a natureza e o outro lado do rio Douro, tão perto do Porto, numa caminhada na
freguesia da Lomba que termina com uma degustação de produtos regionais.
Acolhimento linguístico | POR / ING
Horário | 09h00 – 13h00
Local |Lomba - GONDOMAR
Contactos do promotor do evento:
EMPRESA | Following Emotions
Tel. |+351 912 301 150
Email | geral@followingemotions.com
Site | http://www.followingemotions.com
Porto
21 de fevereiro a 31 de março
Tour da Cerveja Artesanal
Se quiser desfrutar de cervejas artesanais no Porto então junte-se ao nosso tour pela cidade, de
segunda a sábado das 16h00 às 19h00. O nosso guia irá apresentar-lhe as cervejarias artesanais
locais, tornando-se o dia perfeito para os amantes de cerveja, visitando a cidade e moradores!
Uma excursão de três horas com guia & experiência com degustação em torno da cidade.
- Desfrute de 10 a 12 cervejas artesanais (1 a 3 litros)
- Típicos petiscos do Porto
- Uma visita guiada às cervejarias pela cidade do Porto
Orgulhamo-nos em oferecer uma programação original em cada local!
Acolhimento linguístico | Portugues e Inglês
Horário |
16h00 às 19h00
Local | Ponto de encontro: Praça Carlos Alberto - Porto
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Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA |Caravana Radical, Lda
Tel. | 939721136
Email | uncoverportotours@gmail.com
Site |www.uncoverportotours
Porto
22 de fevereiro
Objeto do Mês: Ano 2019 – Visita Orientada
Num olhar profundo para o ecletismo portista, o discurso expositivo é revelador da riqueza e da
diversidade da coleção azul e branca. Não perca esta visita.
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 11H30
Local | Museu FC Porto – Sala Multiusos
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Museu FC Porto
Tel. | 225 083 352
Email | museu@fcporto.pt
Site |museufcporto.pt
Porto
22 de fevereiro
Histórias para Dragõezinhos – “O Carnaval de Mais Do Que Tudo”
Rui Ramos vai revelar o mundo de encantar saído do seu, nosso, ‘Baú do Contador’. Neste
universo fabuloso, até os adultos se divertem a valer!
NOTA: Preço: €5,00 por criança + acompanhante. Acompanhante extra: €2.50
Sócios: 10% desconto
Acolhimento linguístico | Português
Horário | 16H00
Local | Museu FC Porto – Terra do Dragão (Serviço Educativo)
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Museu FC Porto
Tel. | 225 083 352
Email | museu@fcporto.pt
Site |museufcporto.pt

Penafiel
23 fevereiro
10.º Desfile de Carnaval das Termas de S. Vicente
O Grupo de Teatro das Termas de S. Vicente, em parceria com a Câmara Municipal de Penafiel
e da Junta de Freguesia das Termas de S. Vicente, promove o Desfile de Carnaval das Termas
de S. Vicente. O corso invade a artéria principal das Termas, com mais de 600 figurantes.
Participam os Grupos organizados (normalmente associações do município) e são eleitas as
melhores máscaras.
Acolhimento linguístico| PT
Horário |15:00 horas
Local |Termas de S. Vicente - Penafiel
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Grupo de Teatro Amador das Termas de S. Vicente
Tel. | 223703641
Email | teatrosvicente@gmail.com
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Porto
24 de fevereiro
Carnival Pub Crawl Party
Queremos celebrar o Carnaval com toda a gente. Por isso, vamos fazer uma festa especial de
Carnaval. Começamos em frente à Torre dos Clérigos às 22:30 horas e vamos para alguns bares
mais populares da cidade. Incluímos em cada bar um shot de boa vinda e também vamos para
uma discoteca, tudo isto está incluído no preço.
Acolhimento linguístico | Inglês, mas todas as línguas bem-vindas
Horário | 22.30 horas
Local | Começa em frente da Torre dos clérigos. Estaremos com nosso guarda-chuva vermelho.
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | SANDEMAN’s New Porto
Email | susana.perez@neweuropetours.eu
S. João da Madeira
24 de fevereiro
Workshop “Constrói a tua máscara de Carnaval”
Neste Carnaval vem construir a tua máscara de carnaval num workshop de Artesanato! Divertete connosco!
Acolhimento linguístico | Português / Espanhol / Inglês
Horário | 14h30 às 15h30
Local | Armazém 4 | Rua da Madeira, 420 C, Zona Industrial das Travessas
3701–907 SÃO JOÃO DA MADEIRA
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Armazém 4
Tel. | 935996479
Email | geral@armazem4.pt
Site | https://www.armazem4.pt
S. João da Madeira
24 e 26 de fevereiro
Campo de Férias de Carnaval 2020
Neste Carnaval vem diverti-te connosco num Campo de Férias cheio de atividades desportivas
e workshops.
Acolhimento linguístico | Português, Espanhol e Inglês
Horário | 08h30 às 18h30
Local | Armazém 4 | Rua da Madeira, 420 C, Zona Industrial das Travessas
3701 – 907 SÃO JOÃO DA MADEIRA
Contactos do promotor do Evento
EMPRESA | Armazém 4
Tel. | 935996479
Email | geral@armazem4.pt
Site | https://www.armazem4.pt
Porto
24 e 28 de fevereiro
Selfie Porto
Tour com a marioneta Afonso Henriques. Vamos tirar selfie ao mais importante do Porto: a
história, tradição, força e coragem. Uma aventura divertida e tecnológica.
Acolhimento linguístico | Port / Ing
Horário | 11 manhã (90 minutos duração)
Local | Monumento D. Pedro IV (praça da liberdade)

63

Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | INVICTOURS
Tel. |91 215 35 15
Email |raquel.vieira@invictours. pt
Site |www.invictours.pt
S. João da Madeira
26 fevereiro
“Jogos sem fronteiras”
Neste Carnaval vem diverti-te connosco num “Jogo sem fronteiras”!
Acolhimento linguístico | Português, Espanhol e Inglês
Horário | 14h30 às 16h
Local | Armazém 4 | Rua da Madeira, 420 C, Zona Industrial das Travessas
3701 – 907 SÃO JOÃO DA MADEIRA
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Armazém 4
Tel. | 935996479
Email | geral@armazem4.pt
Site | https://www.armazem4.pt
Porto
Disponível nos dias 26, 27, 29 fevereiro e 01 de março
Workshop ou tour de pintura de Azulejos
Workshop de pintura de azulejos com introdução à história do azulejo e as técnicas tradicionais
de pintura de azulejo de fachada. Os participantes terão oportunidade de pintar 1 ou 2 azulejos
dependendo do tipo de atividade.
Atividade perfeita para famílias ou amigos onde terão oportunidade de pintar
um azulejo típico da cidade do Porto.
Idade mínima: 6 anos
Walking Tour: 2h a 3h (mais info site - www.gazeteazulejos.com)
Acolhimento linguístico | Português, Inglês e Espanhol
Horário | 1500h - 17h00 (2h) ou 17h30 - 18h30 (1h)
Local |Rua Comandante Rodolfo de Araújo, 162, Porto. (perto do Metro do
Bolhão)
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | Gazete Azulejos
Tel. | 912891581
Email |gazeteazulejos@gmail.com
Site |www.gazeteazulejos.com
Arouca
01 de Março
TREKKING – Drave… Aldeia Mágica (13Km)
Venha visitar “Drave”, a verdadeira «Aldeia Mágica», e a única forma de chegar até lá é
CAMINHANDO. Aparentemente perdida na montanha, sem habitantes… tudo aqui se aproxima
do estado puro e intocável. O percurso começa junto das “Minas de Regoufe” ou “Poça da
Cadela”, cujas histórias vai querer desvendar. Esta unidade mineira foi responsável pelos
importantes melhoramentos na região à data (1941), como a abertura de estradas, a instalação
de eletricidade e telefone nas minas. Aventure-se, venha conhecer um pedaço da nossa história.
Acolhimento linguístico | Port. / Ing.
Horário | 09:45 (início) / 17:00 (fim)
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Local | ALDEIA DE “REGOUFE” - CAFÉ DA ILDA, Covelo de Paivó - AROUCA
GPS 40°52'38.21"N
8° 8'1.92"W
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | AnimaSports Lda
Nome | João Soares (AnimaSports Lda)
Tel. | 969 070 330
Email | info@animasports.com
Site | www.animasports.com
MINHO

Viana do Castelo
De 21 fevereiro a 1 de março
Aulas de surf e Stand-Up Paddle
A atividade consiste na realização de aulas diárias no que ao Surf diz respeito e a organização
de passeios de Stand-Up Paddle.
- A aula de surf tem a duração de 2 horas.
- Os passeios de SUP 1:30h.
Acolhimento linguístico | Port./ Ingl. / Esp.)
Horário | Das 10:00h – 17:30h
Local | Praia do Cabedelo – Viana do Castelo
Contactos do promotor do Evento:
Empresa | VIANA BEACH CENTER (Jornada do Vento, Lda.)
Tel. |936257222
Email |info@vianabeachcenter.com
Site |www.vianabeachcenter.com
Porto, Braga, Guimarães, Viana do Castelo, Valença, Ponte de Lima
Todo o ano
Extraordinary Spirit – Atividades Turísticas, Unip., Lda.
Tours Privadas ao Porto, Braga / Guimarães, Minho: Viana do Castelo / Valença / Ponte de Lima
/ Braga, Aveiro e Vale do Douro.
Visitas guiadas de meio dia - 4h ou 6h e dia inteiro - 8h, com itinerários pré-estabelecidos ou
personalizados, com temas e interesses diversificados incluindo experiências.
Acolhimento linguístico | português e Inglês.
Horário |Tours de meio dia - 4h: 9,00’-13,30’ e 14,30’ – 19,00’
Tours de 6h: 9,00’ – 15,30’
Tours dia inteiro – 8h: 9,00’ – 18,00’
Nota: a duração dos programas não é rígida, podendo ser superior se o cliente assim o desejar.
Local | Pick up and Drop off no local escolhido pelo cliente.
Contactos do promotor do Evento:
Tel. | +351 93 678 0067
Email | extraordinaryspirit.tours@gmail.com
Site | www.portugalexclusivetravel.com
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Braga, Viana do Castelo, Esposende e Porto
21 de fevereiro a 25 de fevereiro
À descoberta dos Mascare-tos
Tour turístico privado que irá levá-lo á descoberta da tradição dos mascare-tos nas regiões de
Trás-os-Montes. Entre a tradição e a gastronomia viverá momentos únicos na nossa companhia.
Limite máximo 8 pessoas.
Acolhimento linguístico | Português, Inglês, Francês e Espanhol
Horário | 24 h disponível
Local | Saída de Braga, Viana do Castelo, Esposende ou Porto
Contactos do promotor do Evento:
EMPRESA | Best Tours Portugal
Tel. | +351 934770509
Email |info@besttoursportugal.pt
Site |www.besttoursportugal.com
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HOTEIS
EVENTOS TURÍSTICOS | CARNAVAL 2020
Trás-os-Montes
Chaves
HOTEL CASINO CHAVES
24 de fevereiro
GALA DE CARNAVAL
O Hotel Casino Chaves apresenta um espetáculo cheio de cor e alegria que nos transporta para
a magia do Carnaval do Rio de Janeiro, com os estilos mais populares da música Brasileira como
Samba, Forró, Axé, entre outros.
O espetáculo da Banda Samba Rio é uma cumplicidade entre a música e a dança, que nos apela
a dançar e a viver um autêntico Carnaval brasileiro.
O Hotel Casino Chaves oferece-lhe 2 propostas de alojamento:
- 2 noites + 1 bilhete por adulto para a Gala (desde €165/pessoa)
- 3 noites + 1 bilhete por adulto para a Gala (desde €215/pessoa)
Gala: €45/pessoa
Acolhimento linguístico (port./ingl./esp./fra.) |
Para consulta do programa noutras línguas por favor visitar o site: www.solverde.pt
Pacote de Carnaval: reservas de alojamento com check-in entre 22 e 24 de fevereiro 2020
Horário | Gala: 20h00
Local | Sala Península (Casino)
Contactos do promotor do evento
Tel. | 276 309 600
Email | hotelcasinochaves@solverde.pt
Site |www.solverde.pt

Douro
Carrazeda de Ansiães
23 a 25 fevereiro
CASAL DE TRALHARIZ TURISMO RURAL LDA
ENTRUDO CHOCALHEIRO
PROGRAMA DE 2 NOITES EM CASA T2 OU EM ESTÚDIO, COM PEQUENO ALMOÇO
REGIONAL
Promoção de carnaval que visa promover uma das mais tradicionais manifestações
carnavalescas de Portugal e do mundo – os caretos de Podence. Situado a cerca de uma hora
de Podence e com ótimas ligações (IC5, IP2, A4), o casal de Tralhariz surge como uma opção
estratégica de estadia para usufruir de uma visita a esta bela região de Trás-os-Montes e Alto
Douro e ficar a conhecer esta tradição centenária.
Acolhimento linguístico | português, inglês, espanhol
Horário |Não se aplica
Local | Castanheiro do Norte, Lugar de Tralhariz – Carrazeda de Ansiães
Contactos do promotor do evento
Tel.|932 909 622
Email |geral@casaldetralhariz.com
Site |www.casaldetralhariz.com
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Lamego
22 a 23 de fevereiro
LAMEGO HOTEL & LIFE
ESCAPADA DE CARNAVAL
DIA 22
- Surpresa de boas vindas no quarto
- 15h00 -> 18h00 - Actividades diversas com os nossos monitores no Espaço Infantil
- 17h30 - Artesão de Máscaras de Lazarim
- 21h30 - Atuação ao vivo no Bar
DIA 23
- 07h30 -> 11h00 Pequeno Almoço buffet
- 11h00 – Walking tour pelo centro Histórico
- 15h00 - Desfile de carnaval de Lazarim
- 15h00 -> 18h00 - Atividades diversas com os nossos monitores no Espaço Infantil
- 21h30 - Atuação ao vivo no Bar
DIA 24
- 07h30 -> 11h00 - Pequeno Almoço buffet
- 15h00 -> 18h00 - Atividades diversas
com os nossos monitores no Espaço Infantil
- 16h00 - Workshop de pinturas faciais*
- 22h00 - Concurso de Máscaras de Carnaval
- 22h30 - Animação de Carnaval
Actividade sujeita a inscrição e disponibilidade
Descrição do programa em Inglês:
22TH
Welcome surprise in the room
15h00 -> 18h00 - Activities with our monitors at kids club
17h30 - Lazarim Mask Craftsman
21h30 - Live Music
Activity subject to registration and availability
23TH
07h30 -> 11h00 Buffet Breakfast
11h00 – Historic Center Walking Tour
15h00 - Lazarim Carnival Parade
15h00 -> 18h00 - Activities with our monitors at kids club
21h30 - Live Music
24TH
07h30 -> 11h00 - Buffet Breakfast
15h00 -> 18h00 - Activities with our monitors at kids club
16h00 - Facial painting workshop *
22h00 - Carnival Masks Contest
22h30 - Carnival party
* Activity subject to registration and availability
Local | Lamego
Contactos do promotor do evento
Tel. | 254 656 171
Email |reservas@lamegohotel.pt
Site |www.lamegohotel.pt
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Porto
Porto
21 e 22 fevereiro
CAFÉ-RESATAURANTE GUARANY
NOITE DE FADO
Viva uma experiência mágica no Guarany
Jantar e espetáculo.
Reservas por telefone: 223 321 272
Email| guarany@mail.telepac.pt
Acolhimento linguístico |Nas 4 línguas
Horário |21h30
Local |Avenida dos Aliados 85/89 4000-066 Porto
Contactos do promotor do evento
Tel. |917510724
Email |fernandobarrias@mail.telepac.pt
Site |www.cafeguarany.com
Vila Nova de Gaia
23 de fevereiro e 1 de março de 2020
NOVOTEL PORTO GAIA
SEMAMA DA COZINHA BRASILEIRA
A Semana de cozinha Brasileira, terá como objetivo animar o período de carnaval.
Nesse período o hotel terá diariamente menus elaborados com base em iguarias brasileiras e
animação.
Quer seja ao almoço ou ao Jantar, poderá degustar uma das especialidades do nosso Chef.
Acolhimento linguístico| Todas
Horário | Das 13h00 às 14h30 e das 19h00 às 23h00
Local | Restaurante Sabores do Mercado
Contactos do promotor do evento
Tel. |+351 227 728 700
Email |h1050@accor.com
Site |www.novotel.com
Amarante
24 e 25 de fevereiro
MONVERDE – WINE EXPERIENCE HOTEL
JANTAR DE CARNAVAL
O Monverde é o Palco eleito para uma noite de animação e folia, em que a música a cargo da
WOW Eventos constitui uma receita irresistível para quem desfrute de momentos inesquecíveis
do Carnaval de 2020. À animação da época junta-se uma seleção Gastronómica preparada para
o efeito pelo Chefe Carlos Silva e sua equipa, bem ao estilo de Nova Orleães.
Acolhimento linguístico | Português | Inglês | Espanhol | Francês
Horário | 19h00 até 02h00
Local | Restaurante Monverde
Contactos do promotor do evento
Tel. |255 143 100
Email | geral@monverde.pt
Site | WWW.MONVERDE.PT
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Minho

Caminha
janeiro a dezembro
HOTEL MEIRA
PROGRAMA “MOMENTOS FELIZES COM O SEU 4 PATAS”
Aproveite para uma escapadinha de 3 noites em família, o seu amigo de quatro patas incluído.
Acolhimento linguístico PT + EN + ES + FR
Data início e fim | janeiro a dezembro (exceto de junho a setembro)
Local | Hotel Meira – Rua 5 de outubro, 56 4910-386 Vila Praia de Âncora
PROGRAMA ‘NO MINHO E CONNOSCO’
Descubra o Minho tradicional: 2 noites de alojamento em quarto duplo + Jantar de sabores
regionais
Acolhimento linguístico | PT + EN + ES + FR
Data início e fim |janeiro a dezembro (exceto julho e agosto)
Local | Hotel Meira – Rua 5 de outubro, 56 4910-386 Vila Praia de Âncora
PROGRAMA ‘FUJA DE CASA POR 5 NOITES’
É tempo de relaxar: 5 noites de alojamento em quarto duplo + almoço + jantar ligeiro.
Acolhimento linguístico | PT + EN + ES + FR
Data início e fim |janeiro a dezembro (exceto de julho a setembro). Válido de domingo a sextafeira.
Local | Hotel Meira – Rua 5 de outubro, 56 4910-386 Vila Praia de Âncora
PROGRAMA ‘PACK ROMÂNTICO’
Agende uma escapadinha romântica de 1 ou 2 noites: alojamento + espumante + 1 jantar de
degustação
Acolhimento linguístico | PT + EN + ES + FR
Data início e fim |janeiro a dezembro
Local | Hotel Meira – Rua 5 de outubro, 56 4910-386 Vila Praia de Âncora
PROGRAMA ‘AS 7 LAGOAS DA SERRA D’ARGA’
Descubra a Serra d’Arga: 2 noites de alojamento + 1 jantar + trilho acompanhado por guia local.
Acolhimento linguístico PT + EN + ES + FR
Data início e fim |janeiro a dezembro
Local | Hotel Meira – Rua 5 de outubro, 56 4910-386 Vila Praia de Âncora
PROGRAMA ‘TRILHO DOS MOINHOS D’ÁGUA DA MONTARIA’
Descubra os Moinhos de Água: 2 noites de alojamento + 1 jantar + trilho acompanhado por guia
local.
Acolhimento linguístico | PT + EN + ES + FR
Data início e fim | janeiro a dezembro (exceto de junho a setembro)
Local | Hotel Meira – Rua 5 de outubro, 56 4910-386 Vila Praia de Âncora
PROGRAMA ‘CICLOVIAS E ECOVIAS’
Reconecte-se com a natureza: 2 noites de alojamento + meia pensão + aluguer de bicicletas.
Acolhimento linguístico | PT + EN + ES + FR
Data início e fim | janeiro a dezembro (exceto julho e agosto)
Local | Hotel Meira – Rua 5 de outubro, 56 4910-386 Vila Praia de Âncora
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Contactos do promotor do evento
Tel. | 258 911 111
Email | reservas@hotelmeira.com
Site | hotelmeira.com
Esposende
24 de fevereiro
HOTEL ZENDE
CARNAVAL 2020
Hotel Zende é um lugar bastante conceituado na Zona Norte Litoral de Portugal, executa diversos
eventos, sendo um deles o Carnaval todos os anos. Dispomos de um evento no qual podem
jantar, sambar e divertir-se pela noite adentro. Este ano temos para além de diversas animações
musicais, temos a escola de Samba KAN KANS a desfilar alegremente, um samba semelhante
ao Carnaval Brasileiro e pela noite adentro poderá também disfrutar dos nossos folhadinhos com
fiambre e o nosso famoso caldo verde, a noite promete ser até de madrugada.
Acolhimento linguístico | PT + EN + ES + FR
Horário |20:30/pela noite adentro
Local |Hotel Estalagem Zende – Esposende
Av. Dr. Henrique Barros Lima 4740-203 Esposende
Estrada N13 - Esposende
Contactos do promotor do evento
Tl. | 253 969 090/939 439 525
Email |estalagemzende@gmail.com
Site |http://www.estalagemzende.com/
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