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Com origem nos
antigos rituais pagãos
do solstício de verão,
a cristianização
abençoou estes locais
tão autênticos na sua
tradição.

MELCHIOR MOREIRA
Presidente da Entidade Regional de
Turismo do Porto e Norte de Portugal
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Os festejos dos Santos Populares
(Santo António, São João e São
Pedro), constituem-se como os
maiores arraiais que se celebram
por toda a Região Norte do País e
sublimam-se como um momento
alto social, nas noites que
antecedem o dia dos Santos.
São festas duma grande animação
em que o povo, impregnado de
grande espírito religioso, vivencia a
plenitude do simbolismo inerente à
festa, sem descurar o colorido.
Junho é, por excelência, o mês dos
Santos Populares e os locais onde
se celebram estas festividades,
transfiguram-se em ornatos de
cor e ambiente de intensa alegria.

Com origem nos antigos rituais
pagãos do solstício de verão, a
cristianização abençoou estes
locais tão autênticos na sua
tradição.
Estes Santos são do povo e
outorgam-lhe, num acordo tácito e
anualmente renovado, a vivência da
sua natureza. As ruas que cheiram
a sardinha assada, o vinho que
canta nos copos, a música e a folia,
dão vida aos salutares folguedos
onde há arcos e balões coloridos,
onde se benze o povo com o
alho-porro, onde se salta a fogueira
para dar sorte, onde as procissões
abrilhantam as ruas, onde se
compra o manjerico e os risos se
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soltam sob a sã convivência de
todos os que se unem e se rendem
às festas populares.
Imbuídos pela partilha destas
recreações, convidamo-los a
participarem intensamente nestes
festejos, porque no Norte, há vida!
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Orquestra da Banda Municipal e o
grupo “Alfa 7” de Alfândega da Fé.

Alfândega da Fé
Festa Popular S. João e S.
Pedro
S. João 23 de junho
S. Pedro 29 de junho
As festividades tornam-se deveras
importantes em qualquer época
do ano, pois desenvolvem a arte
da cultura popular que surge das
tradições e costumes que foram
transmitidas de geração em geração,
tornando a população participativa,
logo mais ativa. É importante dar
continuidade a estas festividades
para não as deixarmos acabar.
As manifestações culturais são
expressas através de gestos e
atos que representam a identidade
social de cada região, seja
através dos usos e costumes,
das religiosidades, das músicas
ou danças, como traços de um
conjunto etnográfico da história.
Junho é o mês das festas dos
santos populares, S. João e S.
Pedro em que é mostrada a forte
conotação religiosa. Para animar
juntam-se a estas festividades a
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Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada acompanhada
de salada de pimentos, carnes de
porcos grelhadas, salada mista,
caldo verde, bolo de amêndoa e
doces típicos.

Entidade responsável
Comissão de Festas Mártir S. Sebastião João Camelo
Tel.: +351 918 658 716
joaocarloscamelo@gmail.com

História ligada ao evento
Estes eventos são organizados
pela comissão de festas do Mártir
S. Sebastião de Alfândega da
Fé, sendo esta uma forma de
dar continuidade às tradições
populares e simultaneamente
fazer a inclusão da população que
contribui para a festa de verão.
Pontos de interesse
Torre do Relógio; Capela de S.
Sebastião; Casa da Cultura Mestre
José Rodrigues; Igreja Matriz;
Centro de Interpretação do
Território; Largo do Castelo; Capela
da Misericórdia
Local
Antiga Escola Pré-Primária de Alfândega
da Fé
Rua Dr. Manuel Vicente Faria
5350-077 Alfândega da Fé
Tel.: +351 279 460 020
www.cm-alfandegadafe.pt
cca.geral@gmail.com
GPS: 41º 20’ 31’’ N 6º 57’ 38’’ W

Amares
Festas D´Amares Santo
António

13 de junho

As Festas D´Amares Santo António
têm contribuído para a preservação
da cultura popular local, onde várias
atividades são recriadas de forma a
manter a tradição, através de ritos,
símbolos e danças. Um exemplo da
preservação da cultura popular é
o cortejo etnográfico, o Festival de
Folclore ou a atuação das Bandas
Filarmónicas, onde a cultura popular
é enaltecida com todos os seus
encantos. Nestes dias, Amares
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“veste-se a rigor” tornando-se numa
“montra viva” do que o concelho
tem para oferecer aos seus
visitantes. Para além do programa
religioso, com missa cantada e
procissão, as Festas D´Amares
contam com um programa profano
bastante amplo que termina com o
fogo de artifício. Estas festividades
decorrem durante vários dias, com
principal destaque para o dia 13
de junho. Solenidades religiosas,
marchas populares, folclore,
música filarmónica, música
popular e tradicional portuguesa,
atividades desportivas, missa
cantada, procissão com vários
figurados e andores e ainda uma
novena a Santo António.
Gastronomia ligada ao evento
A gastromania de Amares
assume um cariz fulcral na
promoção do evento. Vários são
os pratos oferecidos, as papas de
sarrabulho, rojões à “Minhota”,
cozido à “Portuguesa”, arroz de
pato, bacalhau confecionado das
mais diversas formas, perna de
porco assada no forno, vitela
assada, arroz “pica no chão”, leitecreme queimado, pudim de laranja,
arroz doce, mexidos ou formigos,
rabanadas, pêras bêbadas, bolorei, pão de ló, os doces de romaria
e a suculenta laranja ao natural.

História ligada ao evento
As festas em honra de Santo
António, começaram a ter alguma
expressão há cerca de 60 anos
quando o Sr. António Paulo teve
a iniciativa de festejar o Santo
António no atual Largo da Feira
Nova. Esta iniciativa resumiase apenas à realização de uma
pequena fogueira onde a população
se reunia para dar calor ao convívio.
Este convívio foi arrastando as
populações vizinhas, tornando-se,
ano após ano, num evento com uma
importância significativa. Perante
isto, em 1949 o filho do Sr. António
Paulo, conjuntamente com o Sr.
António Ramos e o Sr. Narciso,
abraçaram a ideia de tornar esta
simples festa num evento mais
abrangente, formando para o
efeito um grupo com a função de
angariar fundos para a realização
de espetáculos. Esta ideia alcançou
o sucesso e em 1950 quando se
realizou a primeira grande festa
do concelho. Foi nesta altura
que a Igreja Paroquial e o Largo,
devidamente ornamentados, se
tornaram os locais ideais para
receber os forasteiros e visitantes.
Pontos de interesse
Balneário das Termas de Caldelas;
Percurso Pedonal do Ribeiro do
Alvito; Parapente – Monte de S.
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Pedro Fins; Ponte de Rodas sobre
o Rio Homem; Casa da Tapada;
Mosteiro de Stº André de Rendufe;
Ponte do Porto sobre o Rio Cávado;
Solar das Bouças; Geira – Via Nova;
Centro Interpretativo da Geira;
Parque de Merendas dos “Quatro
Caminhos”; Urjal – “Aldeia de
Portugal”; Mosteiro e Pousada de
Stª Maria de Bouro; Santuário da Nª
Sª da Abadia; Museu do Santuário
de Nª Sª da Abadia; Parque de
Merendas do Santuário Nª Sª
Abadia; Área de Lazer de Felinhos
- Rio Homem; Área de Lazer da
Ribeira - Rio Cávado; Área de Lazer
da Malheira; Área de Lazer da

Ponte do Bico (Lago) – Rio Homem
e Rio Cávado; Percurso Pedestre da
Abadia (PL2); Percurso Pedestre do
Penedo do Rebolão (PL1); Percurso
Pedestre D. Gualdim Pais (PL3);
Percurso Pedestre das Termas de
Caldelas (PR1); Percurso Pedestre
do Urjal (PR2); Miradouro do Monte
S. Miguel-o-Anjo (Bouro Santa
Maria) (* acesso em piso térreo);
Miradouro do Penedo do Rebolão
(Bouro Santa Marta) (* acesso em
piso térreo); Miradouro do Monte de
Nª. Sª. da Paz (Amares); Miradouro
do Cruzeiro das Lages (Paranhos);
Miradouro Monte de S. Pedro
Fins (* acesso em piso térreo);
Miradouro do Monte das Cadeiras
(Seramil) (* acesso em piso térreo)
Local
Igreja Paroquial de Santa Maria de
Ferreiros
Rua Luís Calheiros de Abreu
4720 – 000 Amares
GPS: 41°37’43.7”N 8°21’44.7”W
Entidade responsável
Município de Amares
Tel.: +351 253 991 330
Fax: +351 253 992 643
www.cm-amares.pt
geral@municipioamares.pt
GPS: 41°37’50.6”N 8°21’25.6”W
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Arcos de Valdevez
S. João da Valeta

23 e 24 junho

As festas de S. João da Valeta são
indubitavelmente as mais populares
do distrito. A Valeta, como cumpre a
tradição, é o centro das festividades,
as varandas das casas ficam com
mais cor durante a semana que
antecede os dias 23 e 24. Um dos
pontos altos começa logo pela
manhã do dia 23, com o desfile das
marchas dos infantários e IPSS
locais. A noite é de grande euforia. Há
marchas sanjoaninas, dinamizadas
pelas associações locais e vindas

de diversos pontos do concelho, que
trazem muita animação, cor e alegria,
atraindo milhares de visitantes que
se envolvem ativamente nos festejos
com a comunidade local. No final da
atuação das marchas, as festividades
continuam com grupos de baile e fogo
de artifício. Há manjericos, martelos,
e muita alegria que perdura pela
noite dentro. No dia 24 celebra-se
a eucaristia e atribuem-se prémios
às três varandas mais floridas e às
melhores quadras. À noite, um grupo
musical anima o largo da Valeta,
terminando as festividades com uma
magnífica sessão de fogo de artifício
na praia fluvial da Valeta.

Relógio de água; Ponte 1880;
Escultura do Torneio de Valdevez;
Paço de Giela
Local
Rua de São João - Arcos de Valdevez –
Nicho de S. João
GPS: 41°50’47.8”N 8°25’07.6”W
Entidade responsável
Folia Associação
Tel.: +351 258 521 073
www.folia.pt
foliavaldevez@gmail.com

Gastronomia ligada ao evento
Sardinhas assadas, fêveras e caldo
verde.

Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada com salada de
pimentos assados e tomate, cabrito
de Armamar assado no forno a
lenha, acompanhado com batatas
e arroz de forno. Delícias de maçã,
bolinhos de maçã, broinhas de
maçã, tábua de queijos e leitecreme de maçã.

História ligada ao evento
Na rua de S. João existe um nicho,
“Nicho de S. João”. Dias antes
a população da área da Valeta
junta-se em grande euforia na
construção da cascata junto ao
nicho, em honra de S. João. É aqui
que o Santo é venerado.

Armamar
Festas do Município S. João

Pontos de interesse
Nicho de S. João; Igreja da Lapa;
Capela da Praça; Igreja Matriz;
Igreja do Espirito Santo; Igreja
da Misericórdia; Casa das Artes;

As festas de S. João de Armamar
mobilizam o Município e trazem
ânimo à vila. Revivem-se as
tradições e reencontram-se
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costumes antigos. As marchas
populares são o ponto alto da festa
que se prolonga pela noite ao ritmo
de música. No dia 24 têm lugar as
cerimónias religiosas, com a missa
solene de manhã e a procissão
ao final da tarde que incorpora
representação religiosa de todas as
freguesias do Município.
Desfile de marchas populares,
desfile dos bombeiros, missa
solene, procissão, banda de música,
atuação de grupos musicais,
espetáculo com artista conhecido,
fogo de artifício, decoração das
ruas e som de rua, são atividades
constantes.

22, 23 e 24 de junho

História ligada ao evento
As manifestações populares
do S. João e S. Pedro, no mês
de junho, tudo indicam estarem
associadas a ritos agrários e da
fecundidade dos tempos pagãos.
São as festas mais próximas do
verão, as festas populares do S.
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João teriam uma relação com o
culto solar. Rapazes e raparigas
iam, à tarde, aos “maninhos” colher
plantas aromáticas ou ervas
mágicas e protetoras de simbologia
divinatória: bela-luz, rosmano
(rosmaninho), esteva e manjerona.
O alecrim, planta doméstica (de
jardim) também não faltava, como
outras plantas cultivadas em vasos
(manjerico) e associadas à época.
À noite juntavam a colheita e
faziam fogueiras às portas e
na praça pública. Saltavam as
fogueiras com a finalidade de
afugentar os males e declamavam,
em voz alta, tradicionais versos
rimados.
Pontos de interesse
Igreja Matriz de São Miguel
Local
Igreja Matriz de S. Miguel de Armamar
Largo do Tribunal
Av. Dr. Oliveira Salazar
GPS: 41°06’33.7”N 7°41’34.8”W
Entidade responsável
Câmara Municipal de Armamar
Praça da República
5110-127 Armamar
Tel.: +351 254 850 800
www.cm-armamar.pt
gap@cm-armamar.pt
GPS: 41°06’34.4”N 7°41’32.8”W

organiza as festas religiosas
com bairrismo, generosidade e
dedicação, tentando fazer de cada
festa a melhor festa da terra. A
festa em honra de Santo António
contempla, missa, procissão,
concertos por grupos musicais e
bandas filarmónicas, danças pelos
grupos folclóricos, pagamento de
promessas, leilões de ofertas em
benefício da festa, fogo de artifício
e a tradicional feira e concurso de
gado, maioritariamente gado bovino,
da raça autóctone arouquesa. O
recinto da festa e as ruas contíguas
são enfeitadas e iluminadas, a
procissão é muito participada com
cruzes, bandeiras, andores, anjinhos,
banda musical e devotos.
Arouca
Festa de Santo António,
Freguesia de Alvarenga

Domingo seguinte a 13 junho

Gastronomia ligada ao evento
Vitela assada no forno e cabrito
assado no forno.

As festas de cariz religioso,
dedicadas à veneração dos Santos,
são para a população local a
rutura com o quotidiano laborioso
e constituem uma oportunidade
para o encontro pessoal, religioso e
comunitário, sendo celebradas com
grande fervor e entusiasmo, desde
há muitos anos, fundindo-se com
a própria identidade cultural das
nossas gentes.
A população, através dos mordomos,

História ligada ao evento
A comemoração do Santo António,
na freguesia de Alvarenga, é feita
na Capela de Santo António, no
lugar com o nome do mesmo Santo.
Apesar deste Santo se comemorar
no mês de junho, segundo
António Dias Madureira “Danças e
Vivências Intemporais, Alvarenga”
comemorou-se no começo do século
passado no segundo domingo do
mês de agosto, na antecâmara das
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colheitas cerealíferas. As festas da
segunda metade dos anos sessenta
e setenta foram memoráveis.
Vinham muitas excursões,
principalmente das cidades de
Lisboa e Porto, forasteiros de
proveniência diversa, muitos
emigrantes, sobretudo brasileiros,
muita animação, culto e negócio.
Nos anos noventa, por iniciativa da
Associação Cultural Jornal Jovem
de Alvarenga, a festa foi enriquecida
com várias manifestações de
natureza desportiva, principalmente
com provas de atletismo. No dia
de Santo António, 13 de junho, é,
por tradição um dia Santo ou de
descanso dos animais, sendo os
agricultores proibidos de trabalhar
com os animais neste dia.
No tempo das regas a Capela de
Santo António serve como ponto
de referência em muitos rateios de
água de giro, principalmente para os
moradores dos lugares das Cimalhas
que usam a água do Rego do Boi.

Local
Capela de Santo António
Lugar de Santo António, Alvarenga

Pontos de interesse
Caminhos do Montemuro; Igreja
Matriz de Alvarenga; Pelourinho de
Trancoso; Passadiços do Paiva; Rio
Paiva; Carreira dos Moinhos; Rego
do Boi; Destilaria “Pinguça”; Praias
fluviais de Meitriz, da Paradinha e do
Areinho; Geossítio dos Icnofósseis
de Cabanas Longas

Baião
Festa de Santo António
13 de junho
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Entidade responsável
Residência Paroquial de Alvarenga
Pe. Jorge Henrique Gomes Saraiva
Passal, Alvarenga
4540-000 Alvarenga

As festas religiosas marcam ainda
hoje fortemente o quotidiano das
comunidades locais, sobretudo
nas pequenas aldeias e vilas do
interior do país onde as tradições

são vividas ainda um pouco “à
moda antiga”. Para além do
caráter religioso inerente a estas
festividades, estas mantêm
características socioculturais
bastante atrativas, por serem
locais de partilha, de encontro, de
alegria, onde a “comida e bebida” e
ainda o tradicional “bailarico” não
faltam em qualquer local em que
estas se realizem.
Em complemento à festividade,
realiza-se uma procissão e missa,
o tão apreciado fogo de artifício, as
marchas populares, a música, as
fogueiras e as tasquinhas.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada na brasa
com pimentos e batata cozida.
Entrecosto na brasa, anho assado,
arroz de forno e vinho verde
“avesso “de Baião.
História ligada ao evento
A capela de Santo António
localiza-se no lugar do Outeiro, em
Campelo, e é um dos lugares mais
antigos da vila de Baião.
Esta capela já vem referenciada
nas Memórias Paroquiais de 1758,
onde se dá conta da existência de
uma relíquia do santo oriunda de
Roma e autenticada em 1756. Já
na altura, a obrigação manutenção
da capela pertencia aos moradores
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História ligada ao evento
A capela de S. Pedro de Outoreça
é já referenciada nas Memórias
Paroquias de 1758, cabendo a
um particular a obrigação da sua
manutenção. Destaca-se ainda
a escultura de S. Pedro de pedra
ançã. A genuinidade desta festa
encontra-se na gastronomia
associada, couratos de “roncante”
(porco) grelhado na brasa e servido
“à descrição”, na simplicidade da
organização que cabe às pessoas
da aldeia que mantém ainda muitos
dos traços das festas do início do
séc. XX.

do lugar do Outeiro. Desde 2016
inclusive, que esta festa passou
a ter marchas populares nas
quais participam elementos das
associações culturais da localidade
e da comunidade em geral.
Pontos de interesse
Capela de Santo António
Local
Capela de Santo António
Campelo – Lugar do Outeiro
Travessa de Santo António
4640-152 Baião
Tel.: +351 255 542 455
GPS: 41°09’51.1”N 8°01’49.4”W
www.fregcampeloeovil.net
fregcampeloeovil@hotmail.com
Entidade responsável
Município de Baião
Praça Heróis do Ultramar
4640-158 Baião
Tel.: +351 255 540 500
www.cm-baiao.pt
geral@cm-baiao.pt

Festa de S. Pedro
29 de junho
As festas religiosas de S. Pedro,
à semelhança das demais
festividades, são ainda um dos
elos de ligação à “terra natal”,

Pontos de interesse
Capela de S. Pedro de Outoreça
pois é nestas alturas que muitos
daqueles que saíram para outras
paragens, não só para as grandes
cidades de Portugal, como até
para o estrangeiro, regressam para
“matar saudades” dos familiares e
amigos que se mantêm na terra.
O fogo de artifício, a música, o
baile, a missa e a procissão, são
algumas das atividades presentes.

Local
Largo da Capela de S. Pedro de Outoreça
Ovil / Caminho de S. Pedro
4640-387 Ovil – Outoreça
Tel.: +351 255 542 455
www.fregcampeloeovil.net
fregcampeloeovil@hotmail.com,
GPS: 41°10’25.3”N 8°00’36.9”W

Gastronomia ligada ao evento
Sardinha Assada e Couratos de
“roncante” grelhados na brasa com
picante.

Entidade responsável
Município de Baião
Praça Heróis do Ultramar
4640-158 BaiãoTel.: +351 255 540 500
www.cm-baiao.pt
geral@cm-baiao.pt
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Braga
Festas de S. João
S. João 14 a 24 de junho (varia com os fins de
semana)
As Festas de S. João continuam
a ser o ponto mais elevado
do associativismo e das
tradições locais mais genuínas,
transformando Braga numa
aldeia minhota em ponto grande.
As tradições secularmente
conservadas, mergulhadas
numa identidade que preza
manifestações públicas de júbilo
e orgulhosas exteriorizações de
cantares, danças e elementares
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formas de relacionamento
comunitário, encontram na
romaria anual o seu espaço
de exibição pública. Bombos,
folclore, cavaquinhos, concertinas,
cantares ao desafio, gigantones e
cabeçudos, bandas filarmónicas,
exposições concertos, feira
popular, entre outros focos de
exteriorização de alegria marcam
todo o programa festivo, em
que as seculares danças do Rei
David e Carro dos Pastores são
os elementos mais originais e
saem à rua no dia 24 de junho.
Hoje, os festejos bracarenses
continuam a apresentar-se com
uma originalidade identitária que
os individualiza entre os demais
festejos portugueses em honra
de S. João Batista. Não podemos
deixar de assinalar a realização
do Encontro Internacional de
Gigantones e Cabeçudos no
primeiro fim de semana das
festas, o Cortejo de Abertura e o
Cortejo das Rusgas que marcam
o programa do dia 23 de junho.
No programa destaca-se ainda o
Desfile histórico ou do Porco Preto,
o Encontro de “Joões”, bem como a
Parada Folclórica, o maior desfile
do género em Portugal. No âmbito
desportivo destaca-se a Corrida de
S. João e o tradicional Torneio da
Malha.

Gastronomia ligada ao evento
Doce Sanjoanino, cavacas, doce
branco de romaria, e cabrito assado
no forno.

Local
Capela de S. João da Ponte e Igreja de S.
João do Souto
GPS: 41°33’04.0”N 8°25’22.7”W

História ligada ao evento
As festas, de cariz municipal
desde o início do século XVI, terão
começado no ano de 1150, data
em que foi fundada uma igreja
dedicada a este santo. No século
XVI tornou-se muito popular
devido à corrida do porco preto
e, no período barroco, devido ao
costume dos mascarados. Com
dois núcleos festivos – S. João
do Souto e S. João da Ponte –
foi sendo considerada uma das
maiores romarias do país. A sua
procissão, na qual se inseriam as
danças do Rei David e dos pastores,
e a sua feira franca, popularizou a
romaria no século XIX. O percurso
palmilhado até aos nossos dias
confirma esta manifestação como
a maior do calendário anual dos
bracarenses.

Entidade responsável
Associação de Festas de S. João de Braga
Rua de S. João, 1
4700-325 Braga
Tel.: +351 965 015 385
www.saojoaobraga.pt
geral@saojoaobraga.pt
GPS: 41°33’04.0”N 8°25’22.7”W

Pontos de interesse
Sé Primaz; Museu Pio XII; Torre de
Menagem; Casa dos Crivos; Museu
da Imagem; Palácio do Raio; Museu
dos Biscainhos; Museu Nogueira
da Silva; Theatro Circo; Igreja de
Santa Cruz; Salão Medieval da
Reitoria da Universidade
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Museológico de Arte Sacra; Casa do
Tempo, Casa da Lã; Centro Hípico;
Centro de Educação Ambiental
Local
Rua Arco de Baúlhe
4860 - 045 Arco de Baúlhe
GPS: 41°29’10.4”N 7°57’38.8”W

Cabeceiras de Basto
Noite Popular Santo
António
No fim de semana que precede o dia 13 de junho
Em honra dos Santos Populares,
promove-se anualmente, uma noite
ao ar livre, sendo este o espaço com
características propícias ao evento,
para o qual se conta com a participação
da população local, freguesias
e concelhos vizinhos. Permite
proporcionar importantes e alegres
momentos de convívio e partilha, de
reencontro e confraternização.

Entidade responsável
Associação Festeiros do Arco
Rua Arco de Baúlhe
4860-045 Arco de Baúlhe
Tel.: +351 969 969 027 / 927 997 751
festeirosdoarco@gmail.com

Gastronomia ligada ao evento
Anho ou cabrito assado em forno a
lenha, vitela assada no forno, doces
tradicionais das romarias, melindres,
cavacas, biscoitos, regueifas doces e
vinho verde de Paiva.

Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, pão (broa típica),
caldo verde e vinho.
História ligada ao evento
Arraial minhoto ao ar livre com
o convívio da população local,
freguesias e concelhos vizinhos.
Pontos de interesse
Museu das Terras de Basto;
Mosteiro S. Miguel de Refojos; Núcleo
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que foram passando de geração em
geração e estão atualmente bem
vivos naquilo que são as nossas
Festas e Romarias, que acontecem
um pouco por todo o Concelho.
Dentro das diversas atividades,
destacamos os cortejos de Santo
António com arcos e balões, as
danças, a música popular, o fogo
de artifício e a atuação de bandas
de música, bem como a celebração
de uma missa em honra de Santo
António e a respetiva procissão que
percorre alguns lugares da freguesia.

Castelo de Paiva
Festa de Santo António
Fim de semana seguinte ao dia 13 de junho
Castelo de Paiva tem as suas
tradições, os seus usos e costumes

História ligada ao evento
Fornos veste-se a rigor para
festejar o seu santo de eleição – o
Santo António. A população faz
desta festa a principal romaria da
freguesia, justificando desta forma
a crença, na lenda dos pais de
Santo António, que possivelmente
viveram na quinta da Serrada,
próximo deste local. O bairrismo
da população está presente nos
tradicionais cortejos de Santo
António que se realizam na tarde
de sábado. A festa continua
pela noite dentro com atuação
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de grupos populares e fogo de
artifício.
Pontos de interesse
Capela de Santo António; Igreja
Matriz de Fornos; Portal da Serrada;
Cais do Castelo; Ilha do Castelo;
Percurso Pedestre Ilha dos Amores
Local
Capela de Santo António
Cêpa – Fornos
4550-360 Castelo de Paiva
Entidade responsável
Largo do Conde – Sobrado
4550-102 Castelo de Paiva
Tel.: +351 255 689 500
Fax: +351 255 690 052
www.cm-castelo-paiva.pt
geral@cm-castelo-paiva.pt
GPS: 41°2’27.3’’ N 8°16’17.2’’ W

Festa de S. João
23 e 24 de junho
À semelhança da Festa de Santo
António, também o S. João é
vigorosamente festejado, com
marchas infantis, marchas
populares, arcos, balões,
manjericos, fogueiras, fogo de
artifício, bandas de música, atuação
de grupos de música popular e
atuação de cantores/grupos do
panorama musical português.

Tel.: +351 255 689 500
Fax: +351 255 690 052
www.cm-castelo-paiva.pt
geral@cm-castelo-paiva.pt
GPS: 41°2’27.3’’ N 8°16’17.2’’ W

Gastronomia ligada ao evento
Fumeiro tradicional, sardinha
assada na brasa, anho e cabrito
assados em forno a lenha e vinho
verde de Paiva.
História ligada ao evento
Por terras de Paiva, mantém-se
a tradição de festejar os Santos
Populares, sendo o S. João o que
para nós merece mais destaque,
justificando o Feriado Municipal
no dia 24 de junho. Como não
podia deixar de ser, as coloridas e
animadas marchas marcam a noite
do dia 23, cuja animação continua
madrugada fora, com uma bonita
sessão de fogo de artifício à meianoite e a atuação de grupos de
referência do panorama musical
português.
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Pontos de interesse
Marmoiral da Boavista; Penedo de
Vegide; Ilha do Castelo; Centro
Histórico de Sobrado (Igreja
Matriz de Sobrado, Largo do Conde,
Edifício da Cadeia, Chafariz de
Sobrado); Monte de São Domingos;
Choupal de Pedorido; Aldeias de
Xisto de Midões e Gondarém
Monumento ao Mineiro
Local
Largo do Conde – Sobrado
4550-102 Castelo de Paiva
Tel.: +351 255 689 500
www.cm-castelo-paiva.pt
turismo@cm-castelo-paiva.pt
GPS: 41°2’27.3’’ N 8°16’17.2’’ W
Entidade responsável
Largo do Conde – Sobrado
4550-102 Castelo de Paiva

produtos de gastronómicos. O
arraial encerra sempre com uma
grande sessão de fogo de artifício.
Todo o espaço envolvente à Igreja
Matriz, é decorado com arcos
luminosos. No dia 29 de junho
ou último domingo de junho, o
dia inicia com a celebração de
Missa Solene e ao final do dia, a
festa encerra com uma procissão
religiosa em honra de S. Pedro,
composta por andores de flores
naturais e inúmeros figurantes, que
representam passagens bíblicas
da vida de S. Pedro. Todo o espaço
envolvente à Igreja Matriz, é
decorado com arcos luminosos.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada e demais iguarias
locais.

Celorico de Basto
Festas de S. Pedro Britelo
29 de junho ou último fim de semana de junho
Trata-se de uma festa de carácter
religioso. No dia antecedente a 29
de junho ou último sábado de junho,
as festividades, decorrem junto
da Igreja Matriz de Britelo, onde,
qualquer visitante ou devoto de S.
Pedro, pode participar num arraial
popular, normalmente composto
por um espetáculo musical e
“barraquinhas” recheadas por
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História ligada ao evento
S. Pedro é titular da Igreja Matriz
de Britelo, concelho de Celorico
de Basto e foi-lhe erigida uma
estátua na esplanada do centro da
vila. A partir de 1982 (conforme
deliberação da Assembleia
Municipal de 30 de junho de 1981)
as Festas do Concelho, foram
devocionadas a S. Pedro, tendo
passado também o dia 29 de
junho a Feriado Municipal. Mas por
decisão da Assembleia Municipal de
22 de dezembro de 1986 as Festas

Concelhias voltaram a dedicar-se a
S. Tiago, tornando o dia 25 de julho
a Feriado Municipal. No dia 29 de
junho a Igreja celebra a festa de
S. Pedro e S. Paulo, uma das doze
celebrações mais importantes
da Igreja Católica, ou não fosse
Pedro o Príncipe dos Apóstolos
e o primeiro Papa. A imagem do
Apóstolo S. Pedro é apresentada
segurando duas chaves, símbolo
do poder de ligar e desligar
(jurisdição).
Pontos de interesse
Estação de Celorico de Basto;
Ecopista; Centro Bibliográfico e
Documental da Biblioteca Municipal
de Celorico de Basto, Professor
Marcelo Rebelo de Sousa; Loja de
Turismo; Casa e Jardins da Quinta
do Prado; Auditório da Quinta do
Prado; Parque Lúdico de Boques;
Parque Lúdico do Freixieiro;
Estátua do Cardeal D. António
Ribeiro; Castelo de Arnoia; Centro
Interpretativo do Castelo de
Celorico
Local
Igreja Matriz de Britelo
Celorico de Basto
GPS: 41°24’41.4”N 7°59’43.8”W
Entidade responsável
Rua Mons. Magalhães Lima, 68
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4890-267 Celorico de Basto
Tel.: +351 255 321 456
paroquiadebritelo@arquidiocese-braga.pt
GPS: 41°23’54.0”N 7°59’19.7”W

Gastronomia ligada ao evento
A famosa sardinha assada, servida
bem quentinha em broa, o caldo
verde fumegante na tigela e o vinho
a acompanhar são apanágio deste
afamado arraial.
História ligada ao evento
Uma festa popular, repleta de
experiências, entusiasmo e magia,
celebra o nascimento de S. João
Baptista, após cristianização das
primitivas festividades pagãs de
solstício de verão e consequente
abundância das colheitas.

Espinho
Festa de S. João
23 e 24 junho
Com S. João como padroeiro,
alhos-porros e martelos,
símbolos de fertilidade masculina
imprescindíveis aos foliões,
decorre tradicionalmente no
recinto do Rio Largo em Espinho,
o divertido arraial, repleto de
aroma, na longa noite de 23
de junho. Sempre com muita
animação, marchas populares,
fogo de artifício e música até ao
romper da aurora.

Pontos de interesse
Igreja Matriz; Capela de S. Pedro;
FACE – Fórum de Arte e Cultura de
Espinho e Museu Municipal; Arte
Xávega – Praia dos Pescadores;
Centro Multimeios; Casino; Academia
de Música; Feira Semanal; Praias;
Ecovia do Litoral; Lagoa de Paramos
Local
Rio Largo
Espinho
GPS: 41°00’47.3”N 8°38’35.4”W
Entidade responsável
Rio Largo, Espinho
Tel.: +351 914 832 803 (Sr. Rui)
Facebook: Associação Desportiva Rio Largo
Clube de Espinho
adriolargoce@gmail.com
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Festa de S. Pedro
29 de junho (4 dias de festa conforme calendário)
As festas em honra de S. Pedro
têm-se assumido como umas das
grandes romarias do concelho.
Desfile das rusgas a S. Pedro,
recriação da Arte Xávega, com
recurso às juntas de bois e a
majestosa procissão que percorre
as principais artérias da cidade
saindo da Capela, são os pontos
altos desta festa, que traz muitos
visitantes a Espinho. Conhecidas
por serem das maiores festas de S.
Pedro do país, muitos são aqueles

que pouco dormem durante estes
quatro dias. Entre tradição religiosa
e tradições pagãs há sempre
eventos que ninguém quer perder.
A principal noite é a de 28 de junho.
Grande festa, antecedida de Missa
solene em honra do Padroeiro,
seguida de majestosa Procissão
com bênção do mar. Muita música,
arraial e fogo de artifício, são a
componente profana do evento,
dedicado às lides do mar.

junho, a povoação piscatória festeja
o seu padroeiro e patrono.
Local
Recinto junto à Capela de S. Pedro
Rua 41, próximo da zona de pesca, na
freguesia de Espinho.
GPS: 41°00’01.2”N 8°38’43.3”W
Entidade responsável
Padre Artur Pinto
Tel.: +351 227 322 997 / 965 034 626
artpinto777@gmail.com

Pontos de interesse
Igreja Matriz; Capela de S.
Pedro; FACE – Fórum de Arte
e Cultura de Espinho e Museu
Municipal; Arte Xávega – Praia dos
Pescadores; Centro Multimeios;
Casino; Academia de Música; Feira
Semanal; Praias; Ecovia do Litoral;
Lagoa de Paramos

Gastronomia ligada ao evento
“Festa da Sardinha”, onde para
além da bela sardinha, se pode
desfrutar da fêvera de porco,
caldo verde, broa, doçaria caseira
e tradicional e as tão famosas
clarinhas.

Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, rojões, bifanas,
grelhados na brasa e doçaria fazem
parte das delícias deste arraial.
História ligada ao evento
A Capela de S. Pedro foi construída
por iniciativa de alguns espinhenses
e com donativos de residentes em
Espinho e Matosinhos. Inaugurada
no ano de 1942, foi benzida pelo
Reverendo Padre Amadeu de
Vasconcelos. Todos os anos, a 29 de
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realizar anualmente a festa em
honra deste Santo popular.
Do programa das Festas de S. João,
constam as marchas populares de
Esposende e de algumas freguesias
do concelho, que desfilam com os
seus trajes coloridos ao longo da
marginal de Esposende.
Concertos musicais e animação
de rua, fazem as delicias da festa,
bem como a procissão que tem
lugar no domingo mais próximo ao
dia 24 de junho.

Esposende
Festa de S. João
22 a 24 de junho
A festa teve origem num grupo
de residentes locais, (amigos de
S. João) que se juntaram para

História ligada ao evento
A capela de S. João está situada
na avenida paralela ao mar, com
a frente virada para o interior da
cidade. Foi edificada em 1699 e
dedicada a S. João Baptista.
De planta retangular, é formada
por uma só nave, em alvenaria.
Possui pilastras em cantaria,
finalizando por pináculos
prismáticos com base quadrada.
A fachada em frontão de aletas é
formada por um portão de verga
reta com moldura, sobrepujado de
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frontão triangular.
Este está ladeado por duas
pequenas janelas, também de
verga reta.
Encimado está uma janela em
forma de óculo.
O interior apresenta uma talha
oitocentista, centralizada com a
imagem de S. João Batista.
Possui um painel de azulejos à
volta da capela, com motivos da
vida de S. João Batista. É neste
pequeno templo que se realizam
as novenas preparatórias para a
festa.
Pontos de interesse
Museu Marítimo de Esposende;
Museu Municipal de Esposende;
Igreja Matriz; Igreja da
Misericórdia; Capela do Senhor dos
Mareantes; Capela de
S. João; Pelourinho; Forte de
S. João Baptista
Local
Capela de S. João
Rua de S. João
4740-249 Esposende
GPS: 41°32’05.6”N 8°47’00.2”W
Entidade responsável
Comissão de Festas “Amigos de S. João”
Nome: Miguel Sousa
Tel.: +351 963 061 687
miguel.sousa@cm-esposende.pt.

S. João do Monte - Marinhas
22 a 24 de junho (fim de Semana mais próximo)
Como todas as festas da região
esta é uma festa onde se reúne a
família, amigos e forasteiros para
festejar e homenagear o S. João.
Festa de cariz popular onde não
falta o folclore, grupos musicais
e fogo de artifício. A imponente
procissão realiza-se no domingo
próximo ao dia 24 de junho (dia do
Santo).
Gastronomia ligada ao evento
Sardinhas assadas, caldo verde,
fêveras e vinho verde.
História ligada ao evento
A capela de S. João do Monte foi
construída por volta de 1914 no
sítio onde havia umas alminhas
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de alpendre. Por volta de 1952 foi
mudada de lugar e recuada cerca
de quarenta metros, altura em que
recebeu o adro que hoje ostenta.
Os últimos melhoramentos foram
feitos em 1982. Na sua atual
traça, é uma construção de planta
retangular, voltada a Sul e sacristia
adossada ao alçado nascente.
A fachada está rasgada por quatro
pequenas janelas, gradeadas, em
arco de volta perfeita. A entrada
principal é em arco abatido, sobre o
qual se distingue um modilhão liso,
em pedra, que identifica o templo.
Ostenta um nicho, emoldurado
com volutas, onde se encontra
uma imagem de S. João. Na parte
posterior, adossada ao ângulo
oeste, encontra-se uma pequena
sineira. O cruzeiro situa-se à
entrada do adro.

Entidade responsável
Existe uma Comissão de Festas diferente
todos os anos.

Pontos de interesse
Igreja Paroquial; Moinhos da
Abelheira; Árias capelas e alminhas
na freguesia; Centro de Educação
Ambiental; Capela de S. João do
Monte

Em tempos de outrora aqui se
transacionavam bois, havendo mesmo
lugar a concorrido concurso pecuário.
Uma das peculiares tradições desta
romaria era o chamado “Jantar do
Santo” – o “tesoureiro” da confraria
tinha a obrigação de matar e cozinhar
um bezerro, colocando depois à
mesa juntamente com um cesto de
clarinhas e uma pipa de vinho para
regar tal repasto frequentado pelos
amigos do mesmo. As festividades
de cariz popular geralmente contam

Local
Capela de S. João do Monte-Marinhas
Rua de São João do Monte, Marinhas
4740-000 Esposende
GPS: 41°33’50.5”N 8°46’48.5”W

com folclore, grupos musicais,
marchas, fogo de artifício e uma
imponente procissão geralmente
no domingo.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinhas, caldo verde e vinho
verde da região.

Santo António, de
Palmeira do Faro
13 de junho (fim de semana mais próximo)
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História ligada ao evento
A capela de Santo António segundo
inscrição na fachada principal, foi
construída em 1776. No entanto
historiadores locais apontam a
verdadeira data da sua edificação
no ano de 1613. Remetendo a
data da fachada para qualquer
remodelação ou reconstrução que,
entretanto, se tenha efetuado
no templo. A “obrigação de fazer
festa no dia do Santo com sermão,
missa cantada e mais o que quiser”,
estava contemplada nos estatutos
da confraria instituída em 1794. De
fundação remota, esta romaria foi
uma das maiores do concelho. No
entanto, com o decurso dos tempos,
algumas tradições foram esquecidas
com isso também a sua importância
e grandeza se foram perdendo.
Pontos de interesse
Cividade do Senhor dos
Desamparados; Monte de Faro;
Igreja Paroquial de Palmeira do
Faro; Capela de Santo António

Local
Capela de Santo António na freguesia de
Palmeira do Faro - Esposende
Rua de Santo António, 27
4740-595 Palmeira de Faro
GPS: 41°32’14.7”N 8°44’54.4”W
Entidade responsável
Junta de freguesia de Palmeira do Faro
Rua das Oliveiras, 27
4740 - 595 Palmeira de Faro
Tel.: +351 253 963 532

Fafe
Santo António
No fim de semana a seguir ao dia do Santo (13 de
junho).
É uma festa peculiar, onde toda
a área envolvente da capela, é
decorada a rigor. Além da cerimónia
religiosa, são feitas marchas
populares com a participação
da escola, do centro de convívio
de idosos e outros grupos da
freguesia. A animação musical e
fogo de artifício, são atividades que
enriquecem estas festas.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada e caldo verde.

Local
Capela de Santo António
Avenida da Fonte da Cruz
4820-640 Arões Santa Cristina
Tel.: +351 253 491 638
jfaroescristina@iol.pt
GPS: 41°26’38.8”N 8°12’40.8”W
Entidade responsável
Junta de Freguesia de Arões Santa Cristina
Avenida da Fonte da Cruz nº 355
4820-640 Arões Santa Cristina
Tel.: +351 253 491 638
jfaroescristina@iol.pt
GPS: 41°26’38.8”N 8°12’40.8”W
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Local
Adro da Igreja de Santa Comba de
Fornelos
Rua do Assento, Fornelos
4820-416 Fafe
Tel.: +351 965 242 514
GPS: 41°27’54.6”N 8°10’39.4”W
Entidade responsável
Movimento Amigos de Fornelos
Rua do Assento, Fornelos
4820-416 Fafe
Tel.: +351 965 242 514
GPS: 41°27’54.6”N 8°10’39.4”W

S. João Fornelos
Sábado, mais próximo do dia 24 às 20h00
Uma festa de cariz religioso e
popular, animada por Grupos
de Música Popular e desfile
de marchas populares que
complementam a atratividade
das demais atividades, como a
música, a dança, o fogo de artifício
e a decoração com arcos, balões,
manjericos e alho porro.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinhada e outros churrascos
acompanhados de vinho verde da
região.
Pontos de interesse
Igreja Cruzeiro mais antigo de
Fafe (1586); Solar da Luz; Museu
Hidroelétrico de Santa Rita
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Festas de S. João
Segundo ou terceiro fim de semana de junho
Tradição com dezenas de anos,
por estar ligada ao padroeiro da
capela do bairro onde as festas têm

lugar. Embora pagã, esta festa faz
questão de articular com a igreja
todas as atividades, das quais se
destaca a celebração da Eucaristia
em honra do padroeiro. Há
espetáculo de variedades, marchas
populares, música e arraial.

Local
Capela de S. João
Rua de Louredo - Revelhe
GPS: 41°29’58.8”N 8°09’36.9”W
Entidade responsável
Paróquia de Santa Eulália de Revelhe
Rua de Santa Eulália
4820-630 Revelhe
Tel.: +351 253 509 030 (Pároco)
GPS: 41°29’7.75”N 8° 9’31.27”W

Gastronomia ligada ao evento
Caldo verde, sardinha assada,
frango de churrasco, bifanas e
vinho da região.
História ligada ao evento
Uma cascata movimentada onde se
pode ver várias réplicas de casas do
bairro e monumentos fafenses.
Pontos de interesse
Capela de S. João – Fábrica do Ferro
Local
Bairro da Fábrica do Ferro, Sede dos Leões
do Ferro
Bairro Manuel Cardoso Martins
4820-129 Fafe
Tel.: +351 965 749 632
leoesdoferro@hotmail.com
GPS: 41°26’21.9”N 8°10’23.7”W
Entidade responsável
Grupo Desportivo e Cultural Leões do Ferro
Bairro Manuel Cardoso Martins
4820-129 Fafe
Tel.: +351 965 749 632
leoesdoferros@hotmail.com
GPS: 41°26’21.9”N 8°10’23.7”W
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Festa de S. João de
Cortegaça – Revelhe
Fim de semana a seguir ao 24 de junho
A festa de S. João de Cortegaça,
na década de 70 e 80 do séc. XX
era muito frequentada e envolvia
muito a comunidade. Nos últimos
anos tem vindo a ser organizada
pelo Agrupamento de Escuteiros
de Revelhe que tem dinamizado
e recuperado algumas tradições
ligadas à Festa de S. João. Com
o lançamento de balões (quando
permitido), arraial, procissão e fogo
de artifício.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinhas assadas e fêveras de porco.

Felgueiras
Festas de S. Pedro
29 de junho
As Festas de S. Pedro têm uma
tradição longínqua, bem patente
na memória dos felgueirenses. São
um marco no calendário festivo
do concelho e da região, tratandose, sem dúvida, da festa religiosa/
popular mais importante de
Felgueiras. São presença marcante
destes festejos os “pagadores
de promessas” amortalhados e
portadores de ex-votos; aspeto
marcante na memória das
populações locais. Estas festas de
S. Pedro, para além dos tradicionais
festejos de índole religioso, trazem
consigo a descontração e o colorido
associado ao profano: o Cortejo das
Flores, marcado por um colorido
único; as marchas populares em
honra de S. Pedro, onde a reina a
descontração e a boa disposição,
música popular e a espetacularidade
do fogo de artifício. Quase
poderíamos arriscar dizer que o
sucesso destas festas passa em
grande parte pela qualidade deste
espetáculo pirotécnico.
Gastronomia ligada ao evento
Cabrito assado no forno, cozido
à portuguesa, bacalhau assado,
sardinhas, pão de ló de Margaride e
cavacas.

Pontos de interesse
Barragem da Queimadela; Capela
de S. João
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História ligada ao evento
Ao referirmo-nos a esta festa, não
podemos dissociá-la do Monte de
Santa Quitéria, local onde nos inicio
do séc. XVIII já existia uma capela
da invocação de S. Pedro e que por
essa altura fora derrubada para dar
lugar à atual capela em honra de
Santa Quitéria.
Pontos de interesse
Capelas Via Sacra que se encontram
ao longo do percurso que conduz ao
monte de Santa Quitéria, onde se
realiza a festa e todos os outros
monumentos da Rota do Românico,
com especial destaque para o
Mosteiro de Pombeiro.
Local
Monte de Santa Quitéria
Alameda de Santa Quitéria
Apartado 265

4610-101 Felgueiras
GPS: 41º22’33.9” N 8º11’47.9” W
Confraria do Imaculado Coração de Maria
e Santa Quitéria
confstaquiteria@netcabo.pt;
confrariasantaquiteria@gmail.com
Entidade responsável
Câmara Municipal de Felgueiras, para além
da Confraria anteriormente mencionada.
Praça da República
4610-116 Felgueiras
Tel.: +351 255 318 000
Fax: +351 255 318 170
www.cm-felgueiras.pt
geral@cm-felgueiras.pt
GPS: 41º21’56.18” N 8º11’53.81” W

Freixo de Espada à Cinta
Santo António
Junho, dias variáveis (próximos do dia 13)
As festividades de Santo António
gozam de uma essência lúdicopopular, onde se insere o “arraial” e
espaços públicos de gastronomia,
onde imperam a sardinha e carnes
assadas, vinho da região. A juntar a
estas manifestações assinala-se a
celebração religiosa e o arraial
popular.
Pontos de interesse
Centro Histórico de Freixo de
Espada à Cinta onde pontificam a

36 | SANTOS POPULARES NORTE DE PORTUGAL

Praça Jorge Álvares com as
Igrejas Matriz e da Misericórdia (de
estilo Manuelino); Museu da Seda;
Casa do Poeta (Guerra Junqueiro);
Museu Regional Casa Junqueiro
Local
Largo do Passeio
GPS: 41°05’17.0”N 6°48’29.5”W
Entidade responsável
Av. Guerra Junqueiro
5180-104 Freixo de Espada à Cinta
Tel.: +351 279 658 160
www.cm-freixoespadacinta.pt
geral@cm-fec.pt

estilo Manuelino); Museu da Seda;
Casa do Poeta (Guerra Junqueiro);
Museu Regional Casa Junqueiro
Local
Largo do Passeio
GPS: 41°05’17.0”N 6°48’29.5”W
Entidade responsável
Av. Guerra Junqueiro
5180-104 Freixo de Espada à Cinta
Tel.: +351 279 658 160
www.cm-freixoespadacinta.pt
geral@cm-fec.pt

S. João
Junho, dias variáveis (próximos do dia 24)
As festividades de S. João, gozam
de uma essência lúdico-popular,
onde se insere o “arraial” e espaços
públicos de gastronomia, onde
imperam a sardinha e carnes
assadas, vinho da região. A juntar a
estas manifestações assinala-se a
celebração religiosa e o arraial
popular.
Pontos de interesse
Centro Histórico de Freixo de
Espada à Cinta onde pontificam a
Praça Jorge Álvares com as
Igrejas Matriz e da Misericórdia (de
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Guimarães
Festa de S. João em Covas
23 e 24 de junho
Ano após ano sente-se uma
mobilização que se foi sedimentando

variado e atualmente do programa
constam não só artistas locais como
também nacionais. O folclore, as
marchas de carros alegóricos, os
parques de diversões, as provas de
atletismo, os torneios de chincalhão
e as tardes dedicadas às crianças são
algumas das atividades, a par com
a oferta de tasquinhas com
gastronomia alusiva à festividade.
A vertente religiosa da festa é
composta pelo Cortejo de Oferendas,
procissão e missa campal.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, caldo verde, broa
de milho e vinho.

e que se credibilizou junto da
comunidade. As festas atingem um
brilhantismo até aqui nunca
conseguido e, à medida que o tempo
passa, a afluência vai aumentando
cada vez mais. O entusiasmo que as
festas conseguem transmitir é a
demonstração evidente do poder de
criatividade existente e, sobretudo,
do bairrismo que é apanágio das
gentes deste tão acolhedor lugar.
Os costumes tradicionais (cascata,
balões, martelinhos), a iluminação de
rua e o fogo de artifício. O programa
festivo tem vindo a ser mais rico e
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História ligada ao evento
As Festas em honra de S. João
realizam-se em Covas há mais de
50 anos e ininterruptamente desde
1972. Com a constituição da
ARCOV - Associação Recreativa,
Cultural e Desportiva de Covas em
1975, estas festividades passaram
a ser realizadas por esta
coletividade, sendo consideradas
pela Câmara Municipal de
Guimarães como festas de
interesse concelhio e de grande
reconhecimento cultural. Dada a
sua importância social, recreativa e
cultural, estas tornaram-se um
veículo de divulgação da cultura
local, regional e nacional, tendo em

conta a imagem, o brilhantismo e
dimensão que atingiram.
Pontos de interesse
Centro Histórico de Guimarães;
Paço dos Duques de Bragança;
Castelo de Guimarães; Capela de S.
Miguel; Museu de Alberto Sampaio;
Museu da Sociedade Martins
Sarmento; Centro Internacional
das Artes José de Guimarães
Local
Parque Desportivo Pedro Miguel da Silva
Fernandes
Rua de São João – Polvoreira
4835-210 Guimarães
GPS: 41°25’09.4”N 8°17’56.5”W

nascimento de S. João Batista,
padroeiro da freguesia de S. João
de Ponte, que se centra na missa e
procissão de S. João com andores e
anjinhos, no dia 24 de junho, de
manhã. As programações festivas
iniciam-se na véspera (23 de
junho), com atuações de vários
artistas populares e oferta de
tasquinhas com boa gastronomia.
Paralelamente no dia 24 de tarde e
à noite também existem atuações
de grupos folclóricos e artistas
locais.

Entidade responsável
ARCOV - Associação Recreativa, Cultural e
Desportiva de Covas
Rua Francisco da Silva Areias, 301 Urgezes
4810-517 Guimarães
Tel.: +351 253 523 644
www.arcov.pt
info@arcov.net

Festa de S. João, em S. João
de Ponte
23 e 24 de junho
Trata-se de uma festividade
católica em que se celebra o
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Gastronomia ligada ao evento
Frango de churrasco, sardinha
assada, broa de milho, vinho verde,
bolos de carne, bolos de sardinha e
o caldo verde minhoto.

História ligada ao evento
Todas as freguesias têm uma
história que se perde na noite dos
tempos, cada freguesia possui um
significado de existência que a torna
singular, defensora de uma
identidade exercida no quotidiano de
modo a ser uma referência para o
lugar/região. Assim, quando se fala
em festas culturais, surgem saberes
peculiares que atravessam a
existência das comunidades em suas
práticas simbolizadas nas comidas,
no artesanato, celebrações e demais
manifestações culturais que traçam
a sua história e tradições de ordem
religiosa e social.
Pontos de interesse
Igreja Matriz de S. João de
Ponte; Capela de Nosso Senhor dos
Aflitos; Capela de S. José; Ponte
Romana; Parque de lazer de Ponte;
Centro Histórico de Guimarães
Local
Igreja Matriz
Largo da Igreja - S. João de Ponte
GPS: 41°28’16.8”N 8°20’16.4”W
Entidade responsável
Junta de Freguesia de S. João de Ponte
Rua Reitor Francisco José Ribeiro, nº596
4805-263 Ponte
tel.: +351 253 473 080
www.jfponte.pt
geral@jfponte.pt
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Festa de Santo António,
Cruz de Pedra
12 e 13 de junho
Festa com fortes raízes culturais,
seculares, afirmando-se como um
baluarte de bairrismo. Como qualquer
outra festividade, a vertente profana
é apreciada pelo convívio que
promove junto das gentes da terra e
daqueles que a visitam.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, frango assado,
caldo verde, broa de milho e o bom
vinho verde da região.
História ligada ao evento
Segundo dados recolhidos, presumese que tudo começou no ano 1766, na
Quinta da Boa Vista de Gaia, Casa das
Lameiras, quando o seu proprietário,

António Cardoso de Meneses
Vasconcelos, mandou construir
uma capela em honra ao grande
pregador Santo António. No seu
Altar, o Santo António a todos
atende, fazendo aparecer os
objetos perdidos. Livra dos maus
vizinhos, protege a bicharada, sorrise da Santa Ingenuidade da Povo,
espreita alegre os seus folguedos e
acima de tudo, empurra os pares
dos namorados a casar e levá-los à
Igreja cobertos de alecrim e
rosmaninho.
Curiosa e segundo as crónicas, é a
escritura datada de 25 de outubro
de 1765, que estabelece o dote de
2.600 reis por ano, com a obrigação
da celebração de duas missas no
dia de Santo António, uma rezada,
outra cantada, ficando o seu filho
mais velho ou a sua descendência a
cumprir tal legado. Mais tarde e
sempre no mês de junho de cada
ano, realizava-se a “Ronda de S.
Sebastião”, que percorria a antiga
Rua das Molianas (hoje, Rua da
Liberdade), subia a Cruz de Pedra,
descia pela Rua dos Gatos, esta
devidamente iluminada com os
seus lampiões em pedra com
trémulas lamparinas em tigelinhas
de barro, com paragem obrigatória
na Casa das Lameiras, junto da
Capela de Santo António, onde as
gentes cantavam e bailavam ao
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som de uma banda musical e no ar
estrelavam foguetes e morteiros,
em honra do Santo e só ao cair da
noite a ronda regressava a S.
Miguel, subúrbios da Vila de
Guimarães. No entanto, o arraial
continuava pela noite dentro até ao
raiar do dia.
Pontos de interesse
Antigos Fornos da Cruz de Pedra
(em reabilitação); Cruzeiro de S.
Lázaro (Cruz Pedra)
Centro Histórico de Guimarães
– Património Mundial; Paço dos
Duques de Bragança
Castelo de Guimarães e Capela de
S. Miguel; Museu de Alberto
Sampaio; Museu da Sociedade
Martins Sarmento; Centro
Internacional das Artes José de
Guimarães
Local
Local da Cruz de Pedra (centro da cidade)
Guimarães
GPS: 41°26’15.7”N 8°18’08.2”W
Entidade responsável
Centro Cultural e Recreativo da Cruz de
Pedra
Rua Manuel Tomás, 159
4835-071 Guimarães
Tel.: +351 969 070 408 (Bernardino
Freitas)
cruzdepedra1969@gmail.com

gastronomia e outras, que trazem à
Vila milhares de visitantes. O
programa é variado e conta com a
Feira da Cerveja e da Francesinha”
(no Antigo Mercado), a Feira das
Associações” Provas desportivas
de diversas modalidades (corrida,
futebol, hóquei em patins, ténis de
mesa, etc.), atuação de grupos
Folclóricos/Rusgas Populares,
atuação de Bandas Musicais/
Filarmónicas, procissão em Honra
de S. Pedro, atuação de artistas e
grupos musicais, fogo de artifício e
fogo piromusical no rio Ave.

Festas de S. Pedro, Festas
da Vila das Taipas
29 de junho é o dia do Padroeiro, no entanto, as
festas decorrem ao longo do mês de junho.
Festividade de carácter religioso e
profano com dezenas de anos de
realização. A componente religiosa
tem o seu ponto alto com a
Majestosa Procissão em Honra de
S. Pedro, com centenas de
figurantes e mais de uma dezena
de andores, com a participação das
autoridades civis, religiosas,
militares e políticas. No cartaz da
festa podemos encontrar iniciativas
musicais, culturais, feiras,
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Gastronomia ligada ao evento
“Francesinha”, prato originário do
Porto, mas que é confecionado e
apreciado no Minho.
História ligada ao evento
A Vila das Taipas é uma vila do
Concelho de Guimarães, situada na
margem do Rio Ave. As suas
famosas Termas renovadas em
2015 albergam uma Clínica de
Medicina Física e Reabilitação,
balneário termal e Spa. Ao longo da
2ª metade do séc. XIX e durante a
centúria seguinte, encontrámos no
aglomerado de Caldas das Taipas,
conceituados hóspedes que
frequentavam os estabelecimentos
termais (“Banhos Velhos” e
“Banhos Novos”) e as unidades

hoteleiras. Estes hóspedes eram na
época referências a nível regional e
nacional no campo cultural,
universitário, artístico, político e
industrial, dos quais se destacam:
Camilo Castelo Branco, Ramalho
Ortigão, Amadeu de Sousa Cardoso,
Cupertino de Miranda e Ferreira de
Castro. Nos dias de hoje a Estância
Termal das Taipas recupera a sua
importância e o seu dinamismo
constituindo-se como uma
excelente oferta turística do norte
de Portugal.
Pontos de interesse
Termas das Taipas; Edifício dos
Banhos Velhos; Igreja Matriz das
Caldas das Taipas; Parque de Lazer
das Caldas da Taipas; Citânia de
Briteiros; Centro Histórico de
Guimarães
Local
Vila das Caldas das Taipas
Guimarães
GPS: 41°29’10.7”N 8°20’36.1”W
Entidade responsável
Junta de Freguesia de Caldelas
Avenida da República
4805-155 Caldas das Taipas
Guimarães
Tel.: +351 253 576 884
www.caldasdastaipas.com
geral@caldasdastaipas.com
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Lousada
Festas de Santo António
2º fim de semana de junho
A alegria paira no ar. Decoram-se as
ruas, monta-se o arraial e anima-se o
baile ao som da música popular. No
concelho de Lousada existem
várias capelas em sua honra, mas a
freguesia que lhe dedica mais honras,
é a de Casais. Todos os anos, e desde
longa data, o povo da freguesia
promove importantes festejos,
festejando simultaneamente o
senhor do Calvário, sendo na sua
capelinha que decorrem as principais
solenidades. Feitas pelo povo e para
o povo as festas têm uma função
simultaneamente religiosa e social,
fortalecendo as raízes das gentes
num convívio salutar e fraterno que
se completa com um programa

diversificado que contempla diversas
iniciativas de carácter musical,
cultural, recreativo e religioso,
destacando-se a atuação de
conceituados nomes da música
popular portuguesa, com a presença
de bombos, marchas populares,
fanfarra e bandas de música, e
ainda a celebração de missa solene
e uma majestosa procissão. Uma
esplêndida sessão de fogo de artifício
costuma encerrar as festividades
iluminando e ecoando pelo céu,
sendo apreciado até vários
quilómetros de distância.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada acompanhada
com o vinho verde.
Pontos de interesse
Capela de Santo António; Igreja
Matriz de Casais; Monumentos
integrados na Rota do Românico
Local
Capela de Santo António
Rua de Santo António – Casais – Lousada
GPS: 41°16’00.1”N 8°18’42.0”W
Entidade responsável
Rua Urbanização do Covilhô, 16 – Casais
4620-091 Lousada
Tel.: +351 255 813 039
jfnespereiraecasais@sapo.pt
GPS: 41°16’01.3”N 8°18’50.0”W
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promove o envelhecimento ativo,
realizando-se a marcha popular com
cantares e coreografias feitas ou
adaptadas por cada um deles. Um
incentivo à integração dos seniores
preservando a tradição e servindo
de motor ao reconhecimento e
valorização do que é nosso e deste
segmento da comunidade. A música
é uma constante, com o
encerramento a cargo de um grupo
musical.
S. João Social
Fim de semana mais próximo ao dia 13 de junho
As festividades afirmam-se pela
riqueza das tradições onde o
sagrado e o profano se juntam para
celebrar o Santo. Feitas pelo povo e
para o povo as festas têm uma
função simultaneamente religiosa e
social, fortalecendo as raízes das
gentes num convívio salutar e
fraterno. Estas comemorações
mantêm a tradição viva,
promovendo o património imaterial
e fomentando a identidade cultural
de um povo. No caso concreto do S.
João Social, traduzindo-se numa
festividade comemorativa do Santo
levada a cabo pela autarquia com os
Movimentos Seniores do concelho,
reveste-se de importância mais do
ponto de vista social, na medida que,

www.cm-lousada.pt
cm-lousada@cm-lousada.pt
GPS: 41°16’41.1”N 8°17’00.1”W
Entidade responsável
Praça Dr. Francisco Sá Carneiro
Tel.: +351 255 820 500
www.cm-lousada.pt
cm-lousada@cm-lousdaa.pt
GPS: 41°16’38.4”N 8°16’52.3”W

Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada e caldo verde.
História ligada ao evento
Até ao final do Séc. XIX celebravase o S. João em Lousada, e apesar
de tal já não se verificar, o certo é
que sendo uma tradição vincada na
região, Lousada, preserva a mesma,
com estas pequenas
comemorações.
Pontos de interesse
Capela e Jardim dos Sr. dos Aflitos;
Centro Interpretativo da Rota do
Românico; Monumentos integrados
na Rota do Românico
Local
Freguesia de Silvares
Praça das Pocinhas
Lousada
Tel.: +351 255 820 500
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Festa de S. Pedro
Último fim de semana de junho
Maravilhosas festividades onde se
destaca um programa de
variedades com a participação de
artistas de renome e uma
majestosa procissão na tarde
daquele dia. Em Caíde, enfeita-se
com festões o largo fronteiro à

igreja que vai ser palco, durante
quatro dias, de uma festa que muito
orgulha o povo laborioso e hospedeiro
desta terra progressiva e linda, que
merece a nossa visita. Destaca-se
um programa com a participação de
artistas de renome, sobejamente
conhecidos a nível nacional, que
enriquecerão e animarão as noites
da Festa, traduzindo-se
essencialmente na celebração de
uma missa, uma majestosa
procissão e arraial noturno.
Pontos de interesse
Monumentos integrados na Rota do
Românico; Igreja Matriz de Caide
de Rei
Local
Freguesia de Caide de Rei
Paróquia de S. Pedro de Caide de Rei
Tel.: +351 255 821 705
jfcaidederei@gmail.com
GPS: 41°16’02.8”N 8°13’30.8”W
Entidade responsável
Praça de S. Pedro – Caide de Rei
Tel.: +351 255 821 705
jfcaidederei@gmail.com

Macedo de Cavaleiros
S. Pedro
29 de junho, feriado municipal e festa religiosa, mas
as festas decorrem, durante uma semana.
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As festas de S. Pedro são um
marco importante para todo o
Concelho de Macedo de Cavaleiros,
a nível económico, turístico e
gastronómico. Concertos de
música, animação pelas ruas da
cidade com grupos etnográficos
locais, Missa Solene no dia 29 de
junho seguida de procissão e fogo
de artifício na última noite. Ao
longo da semana decorre uma feira
empresarial com expositores dos
vários quadrantes económicos.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, carne assada na
brasa e caldo verde.

História ligada ao evento
A tradição do S. Pedro, em Macedo
de Cavaleiros, está relacionada com
uma das atividades agrícolas que
mais importância teve no Concelho,
a segada ou ceifa do trigo. Para esse
tipo de trabalho vinham de todo
lado, Minho, Beiras, Douro e Galiza,
homens e mulheres para arranjar
trabalho (chamados de segadores).
Concentravam-se pelas principais
ruas de Macedo de forma a serem
contratados pelos proprietários das
terras de cereal. Era no dia 29 de
junho, dia de mercado, que esta
concentração se realizava e as ruas
eram animadas com cantares e
danças. Após serem contratados
seguiam para os campos, para que a
segada se fizesse.

5340-218 Macedo de Cavaleiro
Tel.: 278 420 420
turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
Unidade Pastoral de Macedo de Cavaleiros
Tel.: +351 916 635 303
unidadepastoralmacedo@gmail.com
Associação Comercial e Industrial e
Serviços de Macedo de Cavaleiros
(ACISMC)
Tel.: +351 278 421 799
www.acimc.pt
geralsaopedro@acimc.pt

Pontos de interesse
Igreja de S. Pedro; Praça dos
Segadores
Local
Parque Municipal de Exposições de Macedo
de Cavaleiros, Praça dos Segadores,
principais ruas de Macedo de Cavaleiros. A
festa religiosa decorre na Igreja Santa
Maria Mãe da Igreja na Cidade de Macedo
de Cavaleiros
Entidade responsável
Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Jardim 1º de Maio
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Maia
Santo António, da Guarda
13 de junho ou domingo a seguir
As Festas e Romarias são o espelho
da identidade de um povo, de um

lugar. Estas manifestações ajudam a
reavivar a memória coletiva, fazendo
com que costumes e tradições não
sejam esquecidos. Esta enorme
festividade, em honra de Santo
António, conta com muita animação,
música popular, ranchos folclóricos
e fogo de artifício.
Pontos de interesse
Capela de Santo António, lugar da
Guarda
Local
Capela de Santo António, Lugar da Guarda
Largo de Santo António
Moreira da Maia
GPS: 41°14’50.91”N 8°38’9.64”W

Santo António, Paróquia de
Santa Maria de Silva Escura
13 de junho e fim de semana seguinte
Esta celebração em honra de Santo
António é mais uma festa de cariz
popular e religioso que enaltece os
usos, costumes e tradições do povo.
O programa de animação é vasto e
conta com música popular, ranchos
folclóricos e fogo de artifício.
História ligada ao evento
A devoção a Santo António em Silva
Escura tem origem no séc. XVIII.
Milagre de Santo António: um homem
lavrador seguia com um carro de
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bois, transportando uma pipa de
vinho. O caminho por onde seguia era
muito irregular. A certa altura, o carro
tombou e os animais ficaram apoiados
apenas pelas patas traseiras,
correndo o risco de morrer esganados.
O lavrador, aflito diante daquela
situação, recorre a Santo António. A
sua prece foi atendida, e os animais
retomaram a marcha. No local deste
acontecimento foi construído um
nicho, junto a um antigo caminho que
ligava Porto a Braga, no sopé do
Monte do Calvário. No cimo do monte,
cerca do ano 1770, foi construída
pelo povo uma Capela dedicada a
Santo António. Atualmente, o monte
passou a designar-se «Monte de
Santo António».

Local
Capela de Santo António, paróquia de S.
Maria de Silva Escura, freguesia de
Nogueira e Silva Escura, concelho da Maia
Rua de Santo António
4475-806 Maia
Tel.: +351 912 199 750 Paróquia de Santa
Maria de Silva Escura
GPS: 41°15’27.40”N 8°34’32.71”W
Entidade responsável
Paróquia de Santa Maria de Silva Escura
GPS: 41°15’27.40”N 8°34’32.71”W

Pontos de interesse
Igreja Paroquial de Santa Maria de
Silva Escura; Hipódromo Municipal

enche-se de cor, alegria e
movimento. As ruas são iluminadas
com arcos decorativos, o programa
de animação musical é variado. O
momento alto das festividades
decorre na noite do dia 23 com as
Marchas populares. Representando
os diversos locais da Freguesia,
desfilam pelas ruas, atuam no
estádio municipal e contagiam de
alegria os habitantes e visitantes.
O programa do S. João de
Alpendorada, Várzea e Torrão é
composto pelas celebrações
religiosas (missa e procissão),
pelas marchas populares, por um
programa de animação diário, pelo
fogo de artifício e pelos arcos
decorativos.
Gastronomia ligada ao evento
Tasquinhas com os tradicionais
petiscos regionais, incluindo a
sardinha assada.

Marco de Canaveses
Festas de S. João de
Alpendorada, Várzea e Torrão
20 a 24 de junho
Durante diversos dias, a culminar
no dia 24, a vila de Alpendorada
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História ligada ao evento
As festividades sanjoaninas são
uma tradição antiga atendendo que
S. João é o Santo Padroeiro da
freguesia.
Pontos de interesse
Igreja de S. João de Alpendorada;
Museu da Pedra; Memorial de
Alpendorada; Cais e a praia fluvial
de Bitetos

Local
Igreja de S. João de Alpendorada e Centro
da Vila de Alpendorada
Av. de São Bento
4575 -027 Alpendorada
GPS: 41°04’53.1”N 8°14’17.6”W

Matosinhos
Cascata dos Santos
Populares – Lavra e
Cascata Leceira
Todo ano, com destaque na época dos Santos
Populares em junho.

Centro da Vila de Alpendorada
Largo da Feira
4575 – 100 Alpendorada
GPS: 41°05’17.3”N 8°14’57.2”W

As Cascatas são um dos mais
emblemáticos símbolos do S. João
no Porto, mas também das
localidades vizinhas da zona
metropolitana do Porto, e
Matosinhos claro que não escapa
ao seu exemplo. As visitas guiadas
às Cascatas podem ser efetuadas
por marcação prévia. Terão a
duração de 40 minutos e serão
acompanhadas por uma gravação
relatada em poesia e com detalhes
humorísticas cantados que
descrevem os cenários da cascata.

Entidade responsável
Junta de Freguesia de Alpendorada, Várzea
e Torrão
Av. de S. João, 892
4575-029 Alpendorada
Tel.: +351 255 619 189
Fax: +351 255 619 501
www.facebook.com/
alpendoradavarzeaetorrao
jfalpendorada@sapo.pt
GPS: 41°05’12.0”N 8°14’32.7”W

Pontos de interesse
Igreja de Matosinhos; Fonte das
Sete Bicas; Igreja da Senhora da
Hora
História ligada ao evento
As cascatas sanjoaninas são uma
tradição muito antiga e uma
derivação do presépio, que deve ter
tido origem na cidade do Porto,
onde alguns artífices
representavam, em miniatura, os
principais locais da invicta, desde o
morro da Sé até ao Rio Douro. Em
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Leça da Palmeira esta tradição
também está associada à
celebração dos Santos Populares
(Santo António, S. João e S. Pedro),
em especial o S. João. Nessa época
festiva, em vários lares era comum
as famílias construírem uma
cascata com a representação dos
lugares mais emblemáticos de
Leça. Para tal compravam os
célebres bonecos de barro, na Feira
da Louça do Senhor de Matosinhos.
Com o passar dos anos, as
cascatas começaram a ser cada
vez maiores e mais
pormenorizadas, graças à arte dos
artesãos.
Local
Lavra
Rua Tenente Valadim, 82 – 4460 Lavra
Tel.: +351 933 400 440
antonioaires1@gmail.com
GPS: 41°15’08.9”N 8°43’12.5”W
Museu Municipal Quinta de Santiago
Rua de Vila Franca, 134
4450-802 Leça da Palmeira
Tel.: +351 229 392 410
www.cm-matosinhos.pt
museuqsantiago@cm-matosinhos.pt
GPS: 41°11’34.6”N 8°41’27.3”W
Entidade responsável
Comissão organizadora
Rua de Vila Franca, 134
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4450-802 Leça da Palmeira
Tel.: +351 229 392 410
Fax: +351 229 351 645
www.cm-matosinhos.pt
museuqsantiago@cm-matosinhos.pt
GPS: 41°11’34.6”N 8°41’27.3”W

Melgaço
S. João
24 de junho
Melgaço é um concelho
caracterizado pela alegria e pela
arte de bem receber, à boa cultura
minhota. Cada ano que passa, são
mais os curiosos que se deslocam
ao centro da vila para assistirem ao
desfile, um momento único que
vale a pena viver, em prol da defesa
das tradições. A tradição cumpre-

se e as Marchas Populares saem à
rua para animar a noite de S. João.
Numa noite marcada pela cor,
alegria, animação e muita
criatividade do tradicional desfile, o
Município mais a Norte de Portugal
convida a apreciar a noite de 24 de
junho, a partir das 21h30, com
concentração na rotunda do
chafariz da Calçada. A
emblemática noite conta com a
participação de várias associações.
As marchas desfilam pelas ruas de
Melgaço, entre a Calçada e o Largo
Hermenegildo Solheiro, onde cada
grupo participante apresenta o
tema escolhido, revelado apenas
naquela noite, ao qual dá corpo
através de elaborados trajes e
coreografias. No final haverá troca
de lembranças entre as quatro
marchas e animação musical.

Local
Vila Melgaço
Largo Hermenegildo Solheiro
4960-551 Melgaço
GPS: 42°06’46.1”N 8°15’33.1”W
Entidade responsável
Município de Melgaço
Tel.: +351 251 402 843
amarques@cm-melgaco.pt
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Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, broa de milho,
caldo verde e polvo à galega.
Pontos de interesse
Igreja de Alvaredo; Quinta da Folga,
Enoturismo; Casta Boa; Quintas de
Melgaço; Melgaço em sabores;
Apicultura (Mel do Zé)
Local
Capela do Alto de São João
Alto de São João
4960 – 010 Alvaredo
Tel.: +351 934 831 795
GPS: 42°05’51.9”N 8°18’33.3”W
Entidade responsável
Comissão de Festas de São João
Alto de São João / 4960 – 010 Alvaredo
Tel.: +351 934 831 795
freguesia.alvaredo@gmail.com
GPS: 42°05’51.9”N 8°18’33.3”W

Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, broa e caldo
verde
Pontos de interesse
Igreja Matriz e Igreja da
Misericórdia; Solar do Alvarinho;
Núcleo Museológico - Torre de
Menagem; Museu do Cinema de
Melgaço /Jean Loup Passek;
Espaço Museológico Memória;
Fronteira Núcleo Museológico de
Castro Laboreiro

Para a sua realização, normalmente,
todos os habitantes contribuem.

S. João de Alvaredo
24 de junho

Mesão Frio
Santo António
Sexta feira mais próxima do dia 13
de junho.
As festividades de Santo António,
acabam por ser um ponto de
encontro para o convívio entre
habitantes e visitantes. Todos
juntos, percorrem as ruas num
ambiente de diversão contagiante.
Estas manifestações e expressões
populares são fatores de identidade
cultural para o Município, que se
pretende preservar e que oferece
muita animação ao som da música
popular portuguesa e do fogo de
artifício.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, broa de milho,
pimentos, caldo verde e vinho tinto.
Pontos de interesse
Igreja Matriz de Santa Cristina;
Capela de Santo António
Local
Capela de Santo António
Centro da Vila de Mesão Frio
GPS: 41°09’31.1”N 7°53’30.2”W

A festividade em honra de S. João,
é a festividade local dedicada ao
Santo Padroeiro da freguesia de
Alvaredo. O culto religioso é a nota
predominante da festa embora, o
arraial típico das festas desta
natureza, marque a sua presença.

Entidade responsável
Bombeiros Voluntários de Mesão Frio
Rua de Santo António S/N
5040-353 Mesão Frio
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Tel.: +351 254 892 086
www.ahbvmesaofrio.com
ahbvmesaofrio@sapo.pt
ahbvmesaofrio@gmail.com
GPS: 41º 9’30.29’’N 7º 53’31.304’’W

Pontos de interesse
Igreja Matriz de Santa Cristina
Local
Rua do Mercado
5040-356 Mesão Frio
GPS: 41º9’36.097’’N 7º53’27.218’’W
Entidade responsável
Freguesia de Mesão Frio Santo André
Praça do Pelourinho, 45 B
5040-314 Mesão Frio
Tel.: +351 254 891 927
Fax: +351 254 891 927
freguesiasantoandre@sapo.pt
GPS: 41º9’39.586’’N 7º53’14.032’’W

S. Pedro
Sexta feira mais próxima do dia 29 de junho
S. João
Sexta feira mais próxima do dia 24 de junho
As festividades do S. João, são
mais um momento de diversão
tendo como salutar referência, o
jantar convívio de S. João, na Rua
do Mercado, que é oferecido pela
Junta de Freguesia de Mesão Frio
Santo André.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada na brasa, broa de
milho, salada de pimento assado,
caldo verde e vinho tinto.
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As festividades em honra de S.
Pedro, são mais um ponto de
referência e de encontro onde o
convívio entre habitantes e
visitantes se torna um excelente
momento de diversão. A música
popular portuguesa faz as honras
da casa.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, broa de milho e
caldo verde
Pontos de interesse
Igreja Matriz de Santa Cristina

Local
Marcha Popular: principais ruas de Mesão
Frio
Animação Musical: Avenida Conselheiro
José Maria Alpoim 432
5040-310 Mesão Frio
GPS: 41º 9’27.81’’N 7º 53’32.194’’W
Entidade responsável
Santa Casa da Misericórdia
Tel.: +351254 893 133
Fax: +351 254 891 403
www.scmmfrio.wixsite.com
scmmfrio@gmail.com
GPS: 41º9’24.57’’N 7º53’38.792’’W
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Mirandela
Verbenas dos Santos
Populares: Santo António,
S. João e S. Pedro
Santo António (fim de semana mais próximo do dia
13 de junho)
S. João (fim de semana anterior ao dia 24 de junho)
S. Pedro (último fim de semana de junho)
Em junho a Confraria de Nossa
Senhora do Amparo organiza e
realiza as tradicionais Verbenas em
honra dos Santos Populares. Desta
forma reúne centenas de
mirandelenses e visitantes.
Simultaneamente divertem-se ao
som da música que se ouve em
todo o recinto ao longo de três
fins-de-semana. Desta forma
cumpre-se a tradição e angariamse verbas para iniciar mais um ano
de Festas. Atualmente estas

festas têm início no dia 25 de
julho com a feira de S. Tiago e
terminam no primeiro domingo de
agosto. Durante esses dias são
realizadas diversas atividades de
caráter religioso, espetáculos
musicais, marcha luminosa, noite
dos bombos, entre outras, das
quais se destacam a procissão em
honra de Nossa Senhora do
Amparo e os espetáculos de
pirotecnia.
Gastronomia ligada ao evento
Caldo verde, sardinha assada,
carne assada, churrasco e vinho.
História ligada ao evento
Estas Festas têm caráter
religioso e lúdico. Segundo o
Padre Ernesto Sales (1983: 64), a
história desta festa remonta a 20
de julho de 1794, quando o “juiz
de fora, António Pinto Ribeiro de
Castro” ordenou a realização de
“uma luzida festividade que
constou de missa solene, com a
exposição do S. S. Sacramento,
sermão e procissão, tendo havido
na véspera arraial com fogos de
artifício expressamente
mandados vir do Porto.”
Pontos de interesse
Igreja e Santuário de Nossa
Senhora do Amparo
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de encontro entre famílias,
amigos e visitantes. A animação
é feita por grupos musicais, fogo
de artifício, festival de sopas das
freguesias, jogos tradicionais e
torneios de futebol.

Local
Santuário de Nossa Senhora do Amparo
Confraria de Nossa Senhora do Amparo
Avenida Nossa Senhora do Amparo
5370-210 Mirandela
Tel.: +351 278 261 009
www.facebook.com/Confraria-de-NossaSenhora-do-Amparo-435010996575582/
confraria.nsa@gmail.com

Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada com pimentos e
batata cozida, acompanhada
com pão de milho e azeitonas,
cabrito assado com batata e
arroz de forno.

Informação complementar:
Horário do Santuário de Nossa Senhora do
Amparo: aberto todos os dias das 09h00m
às 12h00m - 14h00m às 18h00m (fecha
dia 1 de janeiro, dia de Páscoa e dia 25 de
dezembro).
GPS: 41°29’02.58’’N 7°11’14.32’’W
Entidade responsável
Confraria de Nossa Senhora do Amparo
Avenida de Nossa Senhora do Amparo
5370-210 Mirandela
Tel.: +351 278 248 126

Moimenta da Beira
S. João
24 de junho
O S. João em Moimenta da Beira,
caracteriza-se por ser uma festa
popular que dispõe de um programa
variado durante o mês de junho,
com exposições, música/concerto,
artesanato, entre outras atividades.
Procissão majestosa e sublime em

História ligada ao evento
A Igreja Matriz de Moimenta da
Beira é considerada um ex-líbris
para o Município.
honra do padroeiro no dia 24 de
junho, com andores cobertos de
flores e centenas de figuras
bíblicas que fazem o percurso de
cerca de duas horas, com inicio
na igreja matriz, percorrendo
todas as ruas da vila e a missa
solene, completam o programa
religioso. Do programa fazem
também parte, as Marchas
Populares com mais de 600
figurantes, arcos e adornos de
acordo com o tema escolhido a
desfilar pela estrada central da
vila, sempre ao ritmo de bandas
de música e fanfarra. As
festividades locais são um ponto
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Pontos de interesse
Igreja Matriz de São João
Baptista
Local
Igreja Matriz de São João Baptista
3620-304 Moimenta da Beira
GPS: 40°59’01.6”N 7°36’49.5”W
Entidade responsável
Município de Moimenta da Beira
Largo do Tabolado
3620 – 324 Moimenta da Beira
Tel.: +351 254 520 070
www.cm-moimenta.pt
geral@cm-moimenta.pt

ouvirem-se tocadores de
concertinas que se reúnem para
alegrar o espaço de santuário e
uma arrematação de oferenda para
o Santo. À noite, encerram-se as
novenas com a procissão de velas e
segue-se a animação com a
atuação de um grupo musical. No
domingo, de manhã realiza-se a
missa solene com sermão e
procissão em honra a Santo
António sempre acompanhada de
um grupo coral. De tarde, realizase a corrida de cavalos, com
entrega de prémios aos vencedores.
No fim do dia, é lançada uma salva
de morteiros para dar fim às
festividades.
Monção
Santo António
No fim de semana imediatamente a seguir ao dia 13
de junho, começando sempre nove dias antes com
as novenas.
Habitualmente, as festividades
começam com as novenas (nove
dias antes das festas), em geral no
fim da tarde. No sábado da festa,
realiza-se sempre da parte da
manhã uma missa solene com
sermão e procissão em honra da
Sra. da Orada. Ao meio dia, o
tradicional fogo anunciando as
festividades em honra de Santo
António. De tarde, é comum
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Gastronomia ligada ao evento
Chouriços e presunto caseiros,
cozido à portuguesa, cabrito no
forno com arroz, o tradicional bucho
que passa de geração em geração
na Freguesia de Riba de Mouro.
História ligada ao evento
É uma das festividades mais
importante da Freguesia, que se
prende com a história dos
“Brandeiros”. Antigamente subiam
a S. António Val-de-Poldros
durante os meses de mais calor, a
partir do mês de maio (durante três
a três meses e meio…), depois de
fazer as sementeiras familiares do

milho. Os lavradores levam o gado
bovino para as “brandas” existentes
nas terras altas. Aí muitos
lavradores tinham uma “cardenha”,
campos de feno, alguns terrenos de
agricultura mais tardia…e,
sobretudo, o “monte baldio” onde os
animais podiam comer livremente.
Os “Brandeiros” de Val-de-Poldros
participava todos os anos
religiosamente nas festividades
que começavam no início de junho,
com as novenas de S. António que
se iniciavam no dia 5 desse mês.
Todos os dias, alternadamente, à
noitinha ou de madrugada, a capela
enchia-se de devotos. Os que
vinham apenas para os atos
religiosos passavam as poucas
horas da noite nas várias
cardenhas, até se constituírem os
“quartéis” na década de cinquenta
no século XX. Esta devoção dos
“Brandeiros” foi passando de
geração em geração. Hoje ainda
perdura essa romaria na qual
participa a maior parte dos
habitantes da Freguesia e até
muitos emigrantes que vêm por
essa ocasião.
Pontos de interesse
O núcleo central da Cardenhas; o
próprio Santuário e toda a
envolvência paisagística para os
amantes da montanha
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Local
Capela de Santo António Val-de-Poldros,
na Freguesia de Riba de Mouro
Santo António, de Vale de Poldros
4950 Freguesia de Riba de Mouro
Tel.: +351 963 352 648
GPS: 41°59’52.67”N 8°17’38.58”W
Entidade responsável
Mesários de Santo António
Tel.: +351 963 352 648

S. João Baptista
24 de junho
A festa começa com o
levantamento do pau. Um eucalipto
com cerca de 30 m de altura,
levantado com 4 cordas e à força
humana. Geralmente levantado 15
dias antes da festa que é sempre a

24 de junho. O pau fica levantado
até 31 de dezembro. A festa é feita
por quadras (conjunto de lugares) e
a freguesia está divida em 5
quadras, logo cada quadra só faz a
festa de 5 em 5 anos. Deste modo,
também aqui as pessoas só dão
esmola de 5 em 5 anos. A festa por
norma tem 2 arraias, tríduo
preparatório, sendo que para além
da parte profana, a festa tem uma
forte carga religiosa, fazendo desta
a terceira maior festa de Monção.

História ligada ao evento
Nesta festa participam todas as
associações e instituições do
concelho que através da decoração
deixam o seu cunho na celebração.
Esta é a festas dos afetos, a
celebração da alegria na zona mais
emblemática da vila, que só por si
já transmite uma magia secular.

Gastronomia ligada ao evento
Foda à Moda de Monção, cozido à
portuguesa, cabrito no forno com
arroz, roscas e papudos.

Local
Rua Velha, Casa da Cultura
Mondim de Basto
Tel.: +351 964 717 125
tam.cultura.mdb@gmail.com
GPS: 41º 24’ 41. 75’’ N 7º57’10.61’’O W

Pontos de interesse
Mosteiro de Longos Vales; Alto do
Castro; Capela de São Caetano;
Castro de São Caetano
Local
Mosteiro de Longos Vales
4950-200 Monção
GPS: 42° 3’3.84”N 8°26’41.26”W
Entidade responsável
Município de Monção
Largo de Camões
4950 – 440 Monção
Tel.: +351 251 649 000
www.cm-moncao.pt
geral@cm-moncao.pt
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Pontos de interesse
Capela do Santíssimo Sacramento
e da Paixão do Senhor

Mondim de Basto
S. João
23 de junho
Os Santos Populares estão muito ligados
à cultura Mondinense, principalmente o
S. João. Noutros tempos várias ruas da
vila faziam cascatas e bailaricos.
Tentando preservar o espírito bairrista, o
Teatro Amador Mondinense, organiza na
Rua Velha uma festa que prima sempre
por uma decoração original e muita
animação. Esta festa agrega toda a
família Mondinense.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, broa e petiscos
regionais.

Entidade responsável
TAM – Teatro Amador Mondinense - Casa
da Cultura, Rua Velha
4880-184 Mondim de Basto
Tel.: +351 964 717 125
tam.cultura.mdb@gmail.com
GPS: 41º 24’ 41. 75’’ N 7º57’10.61’’O

Murça
Santo António
13 de junho
O Santo António é uma festa
popular muito importante na
medida em que visa manter viva a
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tradição o convívio e a proximidade
entre as gentes da terra, alem de
ser um fator de dinamização de
extrema importância para a vila
porque atrai sempre gente nova
vinda de varias localidades. Tratase de um dia de festa com muita
animação em que a população sai à
rua para comer, beber e divertir-se,
com jogos populares, música, fogo
de artificio, balões e bandas
musicais.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, carne assada,
caldo verde e vinhos.
Pontos de interesse
Centro histórico constituído pelo
ex-libris porca de Murça; Igreja
Matriz; Pelourinho Manuelino;
Capela da Misericórdia; Ponte
Romana

Local
Alameda 8 de maio
5090-134 Murça
Tel.: 259 518 042
http://www.jfmurca.pt
GPS: 41°24’22.5”N 7°27’08.5”W
Entidade responsável
Junta de Freguesia de Murça, urbanização
do paço s/n
5090-116 Murça
Tel.: +351 259 518 042
http://www.jfmurca.pt
GPS: 41°24’25.2”N 7°27’07.9”W

Oliveira de Azeméis
Festa de Santo António, Vila
de Cucujães
Fim de semana próximo do dia 13 de junho
Uma das maiores festas da freguesia
de Cucujães que atrai muitos
visitantes. De cariz religioso, através
da realização de uma missa e uma
procissão, é animada com bandas de
música, grupos musicais e fogo de
artificio.

Pontos de interesse
Capela de Santo António; Mosteiro
Beneditino de Cucujães; Ponte da
Pica; Via romana
Local
Capela de Santo António - Cucujães
Lugar de Ínsua – Cucujães
GPS: 40°52’45.4”N 8°31’07.8”W

Pontos de interesse
Igreja Matriz de Loureiro; Capela
das Almas Mouras; Monumento ao
Emigrante
Local
Lugar da Igreja - Loureiro
GPS: 40°56’00.8”N 8°25’37.9”W
Entidade responsável
Comissão de Festas
Rua Padre Manuel Laranjeira 1043
3721 – 903 Loureiro
Tel.: +351 256 692 000

Gastronomia ligada ao evento
Rojões, fêveras de porco, porco no
espeto e doçaria.
História ligada ao evento
Santo António, conhecido pelos
sermões, é nos dias de hoje objeto de
culto popular, especial pela sua
“aptidão” de santo casamenteiro. Este
santo não é esquecido e todos os anos
podemos contar com um arraial onde,
para além dos eventos religiosos,
podem ser presenciadas também
diversas atividades populares.
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Entidade responsável
Comissão de Festas
Rua do Mosteiro 2229
3720-350 Vila de Cucujães
Tel.: +352 256 890 210

Festa de S. João Batista,
Loureiro
Meados de junho (24)
É uma das maiores festas da
freguesia pelo facto de ser o seu
Santo Padroeiro. Entre a magia da
festa e a cerimónia religiosa
composta por missa, sermão e
procissão, encontramos os tapetes
floridos, as marchas, o fogo de
artifício, a música popular e as
bandas filarmónicas.

Festa de S. Pedro, Ossela
29 de junho ou fim de semana seguinte

A Festa de S. Pedro tem uma
majestosa procissão com vários
Gastronomia ligada ao evento
andores vindos de toda a freguesia
Porco no espeto, fêveras, rojões e bolos. de Ossela, que percorre as todas
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ruas, missa e vários conjuntos
musicais e bandas que abrilhantam
o baile iluminado pelo fogo de
artifício.

Entidade responsável
Município de Paços de Ferreira
Praça 25 de Abril, 46
4590 – 527 Paços de Ferreira
Tel.: +351 255 860 700
www.cm-pacosdeferreira.pt
geral@cm-pacosdeferreira.pt

Gastronomia ligada ao evento
Rojões, porco no espeto, fêveras e
bolos.
Pontos de interesse
Igreja Paroquial; Casa Museu
Ferreira de Castro; Área natural do
Pedregolhal
Local
Igreja Paroquial de S. Pedro
Lugar de Santo António - Ossela
Entidade responsável
Comissão de Festas
Av. Serafim Ferreira de Paiva, 107
3720 – 190 Ossela
Tel.: +351 256 484 885
geral@jf-ossela.pt

Paços de Ferreira
Festa de Santo António
13 de junho
A festividade é animada pela Banda
de Música local, durante a tarde.
Para complementar a animação é
exibida uma exposição e uma
corrida de cavalos, bem como uma
procissão em honra de Santo
António.
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Festa de S. Pedro
29 de junho (se for dia útil passa a ser festejado no
domingo seguinte)

Gastronomia ligada ao evento
Capão à Freamunde.
História ligada ao evento
A capela de Santo António é de
arquitetura barroca, com uma
única nave e capela-mor
retangular. No teto da capela-mor,
sobressai, uma imagem em relevo
do padroeiro, Santo António.
Pontos de interesse
Capela de Santo António; Mosteiro
de Ferreira; Citânia de Sanfins;
Museu Arqueológico da Citânia de
Sanfins; Museu do Móvel
Local
Capela de S. António, Freamunde – Paços
de Ferreira
GPS: 41°17’18.6”N 8°20’24.0”W

S. Pedro é o padroeiro e por ele é
feita a veneração. Uma festa
animada por bandas de música,
grupos populares, grandiosas
marchas populares (carros
alegóricos, grupo de bombos e
muitas surpresas), sessão de fogo
de artifício, missa solene e procissão.

Local
Adro da Igreja de S. Pedro da Raimonda,
Paços de Ferreira
Avenida Padre Alexandrino Brochado,
Raimonda
GPS: 41°19’06.5”N 8°19’59.8”W
Entidade responsável
Município de Paços de Ferreira
Praça 25 de Abril, 46
4590-527 Paços de Ferreira
Tel.: +351 255 860 700
www.cm-pacosdeferreira.pt
geral@cm-pacosdeferreira.pt

Gastronomia ligada ao evento
Rojões, cabrito, cozido à portuguesa
História ligada ao evento
A igreja data do século XVIII e
encontra-se revestida a talha. Na
frontaria está patente uma imagem
gótica de S. Pedro.
Pontos de interesse
Igreja matriz de S. Pedro de
Raimonda; Mosteiro de Ferreira;
Citânia de Sanfins; Museu
Arqueológico da Citânia de Sanfins;
Museu do Móvel
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Paredes
Festa de S. Pedro, Sobreira
(Padroeiro da Freguesia)
29 de junho, ou no fim de semana seguinte
A celebração desta festa está
desde tempos remotos associada à

Igreja Paroquial, sendo esta a
principal razão da sua existência,
assim como o facto de S. Pedro ser
o padroeiro da freguesia. Música
popular, feira popular, decoração
das ruas envolventes com arcos
iluminados, decoração da Igreja
matriz quer interior quer exterior,
fogo de artifício e a procissão em
honra do Padroeiro, são atividades
que cativam o povo e os visitantes.
Gastronomia ligada ao evento
Não existe um prato específico, no
entanto e tendo em consideração a
tradição dos assados no forno
desta região, podemos referir que
este será um dos pratos principais
nas mesas das famílias locais neste
dia.
História ligada ao evento
A igreja paroquial é da Invocação
de S. Pedro, sucedânea de outros
templos anteriores no topo deste
outeiro, quando a paróquia era do
padroado do Mosteiro de Paço de
Sousa. No seu interior, um brasão
eclesiástico faz memória de outro
seu padroado e benfeitor, cuja
lápide granítica, na parede oposta
diz que foi o Reverendo Luís Pedro
de Andrade Brederode, Deão da Sé
do Porto e Padroeiro que mandou
reconstruir a capela-mor no ano de
1806. Este Deão, em 1808, era
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coronel do corpo eclesiástico para
guarnição da cidade do Porto, a fim
de resistir às invasões francesas.
Sofreu várias reconstruções sendo
uma costeada com quatro contos
de réis deixados, em testamento,
por Serafim da Costa Moreira e
outras esmolas dos fieis. Sobre a
porta principal, um painel de
azulejo, evocando o padroeiro,
remonta ao ano de 1866,
provavelmente o ano dum dos
últimos e mais importantes
restauros do templo. Passados oito
anos, porventura no
prosseguimento do
engrandecimento da igreja matriz,
ter-se-ão concluído as obras da
torre, que apresenta uma
volumetria proporcionalmente um
tanto superior ao tamanho do
templo. O costeamento da torre
sineira é atribuído a beneméritos
locais, pois assim escreveram na
placa pétrea para recordar aos
vindouros: “Mandada edificar por
António da Rocha Nogueira,
Bernardino da Cunha Leão e
irmãos, residentes no Brasil, em
1874”.
Pontos de interesse
Igreja Matriz de S. Pedro da
Sobreira; Igreja Nova da Sobreira;
Centro de Interpretação das Minas
de Ouro de Castromil e Banjas;

Viveiros de Castromil (mediante
marcação prévia)
Local
Igreja Matriz de S. Pedro da Sobreira
Largo da Igreja – Sobreira – Paredes
GPS: 41°08’50.3”N 8°23’22.0”W
Entidade responsável
As comissões de Festa são rotativas e
nomeadas anualmente. Para qualquer
informação contatar a Junta de Freguesia.
Av. São Pedro, 751
4585-404 Sobreira
Tel.: +351 224 330 988
juntasobreira@sapo.pt
GPS: 41°08’51.2”N 8°23’27.9”W

Penedono
S. João
23 de junho
As fogueiras na noite de S. João,
são um elemento principal destas
celebrações, uma vez que nessa
noite, mesmo nas localidades onde
não haja dança ou a tradicional
sardinhada, é habitual verem-se as
fogueiras de rosmaninho e bela-luz,
nos diferentes bairros e ruas, onde
à volta da mesma se juntam os
vizinhos e ali convivem durante o
serão, em amena cavaqueira e
saltando a fogueira. O S. João é
celebrado essencialmente no dia 23
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com as fogueiras, não havendo
grande ligação ao dia 24. Ao final
da tarde do dia 23 de junho (dia das
fogueiras), as pessoas reúnem-se
no Adro da Capela de S. Salvador,
onde se deliciam com a
gastronomia local. É a ocasião
propícia à passagem das tradições,
normalmente são contadas
histórias de outros tempos,
revivendo e enaltecendo a cultura
popular do povo, geralmente
associada a “cantigas” e histórias
próprias. Se em outros tempos era
momento de grandes festas, bailes
à volta da cascata, atualmente e é
essencialmente um momento

agregador de pessoas, à volta da
fogueira. Por volta da meia-noite,
queima-se o S. João e a Santa
Joana, bonecos de trapos de
grande porte que normalmente
estão espetados no cimo de uma
estaca alta. O baile continua pela
noite dentro, terminando de
madrugada.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, fêveras, carne
entremeada assada, caldo verde e
vinhos variados.
História ligada ao evento
Em muitas aldeias do Concelho de
Penedono, a vivência do S. João
está muito associada às cascatas.
As fogueiras de rosmaninho e os
bailaricos eram sempre feitos à
frente de uma cascata feita com
plantas e ornamentada com
bonecos e bandeirolas, mas tinham
que contar sempre com a presença
de um S. João a “mijar” em bica.
Também pela noite dentro, e essa
tradição ainda se mantém em
algumas localidades, os rapazes
“roubavam os vasos”, que não é
mais do que recolher os vasos que
encontravam nas varandas,
escadas e balcões, que eram
levados para a praça mais central.
Na manhã do dia 24, os donos
dirigiam-se até ali, onde estavam
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todos perfilados como grandes
ornamentações do espaço e cada
um recolhia os que lhes
pertenciam. Era também nesta
noite que as pessoas iam colocar
uma cruz feita de madeira, para
apanhar a orvalhada de S. João, no
sentido de abençoar as culturas.

e procissão em honra do Padroeiro
e desfile etnográfico pelas avenidas
da Vila.

Pontos de interesse
Castelo de Penedono; Igreja
Matriz; Solar dos Freixos (Edifício
da Câmara Municipal de Penedono);
Capela do Calvário; Capela de S.
Salvador; Centro Histórico de
Penedono

História ligada ao evento
Sempre houve a tradição de ir ao S.
Pedro, à feira anual, mesmo antes
de todo o envolvimento da
população do Concelho. Este dia
era “encarado”, como o
encerramento das festas dos
santos populares, que de forma
muito simples à volta das fogueiras
e bailes, foram sempre momentos
de grande folia e animação no
Concelho de Penedono.

Local
Adro da Capela S. Salvador
Largo S. Salvador
3630-241 Penedono
GPS: 40°59’22.9”N 7°23’41.4”W
Entidade responsável
Bairro do Prazo
3630-229 Penedono
Tel.: +351 254 549 194
fpenedonogranja@sapo.pt
GPS: 40°59’31.3”N 7°23’49.1”W

S. Pedro
29 de junho
Sendo o dia de S. Pedro o dia do
Feriado Municipal e do Padroeiro da

Gastronomia ligada ao evento
Fêveras e carne entremeada
grelhadas, sardinha assada e caldo
verde.

vila, é um dia de grandes tradições
e onde se vinca o espírito de
partilha e comunhão entre todas as
freguesias do Concelho, no
momento do Desfile Etnográfico.
São convidadas Juntas de
Freguesia e Associações do
Concelho, em que cada um procura
representar no desfile algo que
caracterize a sua terra ou algum
motivo de história. O Dia de S.
Pedro pode mesmo ser classificado
como o dia agregador da população,
sendo este o único dia do ano, em
que todas as freguesias, através de
pessoas de todas as idades, se
deslocam à Vila e que ali fazem
partilha do que cada terra tem de
melhor. Este é um evento,
dinamizador da cultura popular e
tradicional de cada freguesia. A
Feira Anual de S. Pedro, tem missa
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Pontos de interesse
Igreja Matriz de S. Pedro; Capela
do Calvário; Solar dos Freixos
(Edifício da Câmara Municipal de
Penedono); Castelo de Penedono;
Centro Histórico da Vila de
Penedono
Local
Igreja Matriz de S. Pedro e pelas ruas da
Vila de Penedono
Largo da Devesa
3630-253 Penedono
GPS: 40°59’15.6”N 7°23’40.2”W

Entidade responsável
Município de Penedono
Largo da Devesa
3630-253 Penedono
Tel.: +351 254 509 030
Fax: 254 509 039
www.cm-penedono.pt
geral@cm-penedono.pt
GPS: 40°59’15.1”N 7°23’40.3”W

Ponte de Lima
Festas de S. João
24 de junho
As Festas em honra de S. João, nos
últimos anos têm sido
abrilhantadas com as marchas
populares, com diversas freguesias
envolvidas. A música e a animação
das mesmas, convidam á alegria do
povo e manifestam-se como
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verdadeiras atrações. Na vertente
religiosa, pode assistir-se à
procissão, que costuma acontecer ao
fim da tarde, e que cativa o interesse
das pessoas que percorrem o
caminho até à Capela e enchem de
cor e vida a alameda que a antecede.
História ligada ao evento
As Festas em honra de S. João
Batista, em Ponte de Lima, são já de
longa tradição e estão bem
presentes na comunidade limiana,
desde a segunda metade do século
XIX, quando foi erguida, junto ao rio
Lima, na sua margem esquerda, a
Capela de São João das
Carvalheiras, como espécie de
compensação, para a povoação do
burgo, face à demolição da Torre de
São João, na qual se inscrevia uma
capela com o mesmo orago, no largo
do mesmo nome. As publicações
periódicas e diversos registos
fotográficos testemunham bem a
importância desta festividade
durante todo o século XX,
importância essa que mantém na
atualidade. Importante referir o
Poema Sonâmbula, de António Feijó,
poeta natural de Ponte de Lima que
procura evocar a atmosfera vivida na
noite de S. João.

Local
Capela de S. João (das Carvalheiras), na
Alameda de S. João, em Ponte de Lima
GPS: 41° 46’ 17,801” N 8° 35’ 3,226” W
Entidade responsável
Irmandade de São João
Ribeira
4990-108 Ponte de Lima
Tel.: +351 258 948 144

Porto
S. João do Porto
23 e 24 de junho. Contudo, a animação inicia-se na
última semana de maio e termina na primeira
semana de julho.

Pontos de interesse
Capela de S. João
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A Festa de S. João no Porto é já um
dos marcos incontornáveis da vida
da cidade e atrai um número cada
vez maior de turistas e visitantes.
Nesse período, o Porto apresenta
um programa variado, sendo o
ponto alto a Noite de S. João, de 23
para 24, que tem o manjerico como
emblema. A cidade transforma-se
então numa gigante festa que
enche as ruas de cores e aromas,
multiplicam-se os bailes
comunitários, populares e privados,
espalhando alegria e boa
disposição. No programa de festas,
há sempre tempo para a
competição, presente na já

tradicional regata de barcos
rabelos que percorre uma extensão
de 1,5 km, desde a Foz do Douro até
à Ponte Luís I, na Ribeira; na
corrida de S. João; nos concursos
de cascatas; nos concursos de
montras, no concurso de rusgas; e
no de quadras populares alusivas
ao S. João. A noite de 23 de junho é
a noite mais alegre do ano, em que
multidões vêm para a rua festejar o
santo que favorece os amores. Na
Baixa, apregoa-se a venda dos
tradicionais manjericos, cravos,
erva-cidreira,” alho-porro” e dos
modernos martelinhos, que servem
para bater amigavelmente na
cabeça de quem passa e que
contagiam, desde o início do dia,
quem está na cidade, anunciando a
diversão mais tardia. As fogueiras
de S. João são ateadas nas ruas
por grupos de moradores e amigos
que, saltando por cima delas,
demonstram a sua coragem. À
meia-noite, há fogo de artifício,
lançado a partir das margens do rio
Douro, tornando-se no maior
espetáculo do ano, pleno de luz, cor
e emoção. Os tradicionais balões de
S. João, feitos em papel e em cores
variadas são cuidadosamente
lançados em direção ao céu,
proporcionando um espetáculo
ímpar de centenas de pontos de
luz.
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Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, salada de pimentos,
caldo verde com broa, cordeiro
assado, leite creme e bolo de S. João.
História ligada ao evento
As primeiras referências às festas em
homenagem ao S. João do Porto
aparecem já no séc. XIV, pela mão do
cronista do Rei.
Pontos de interesse
Igreja de Santa Clara; Igreja convento
S. João Novo; Igreja monumento S.
Francisco de Assis; Igreja de S. João
da Foz; Igreja da Misericórdia; Igreja
de S. Nicolau; Sé Catedral; Igreja de S.
Pedro de Miragaia; Igreja dos
Congregados; Igreja dos Clérigos;
Igreja da Lapa; Capela das Almas;
Igreja da Trindade; Igreja do Bonfim;
Capela Anjos; Igreja das Carmelitas
Entidade responsável
Município do Porto
Tel.: +351 222 097 000
www.cm-porto.pt
geral@portolazer.pt
GPS: 41°08’59.9”N 8°36’38.5”W

Póvoa de Varzim
S. Pedro
21 de junho a 1 de julho 2018
Noitada de S. Pedro – 28 de junho; dia 29 de junho –
feriado municipal

As Festas de S. Pedro
correspondem a uma semana de
espetacular animação, em que a
Póvoa de Varzim sai para as ruas
enfeitadas, rusgas, tronos, o brilho
das tricanas, as músicas populares,
as fogueiras, o cheiro a sardinha no
ar e a alegria dos poveiros
transformam a cidade.
Milhares de pessoas divertem-se
nas ruas, na noite do dia 28, até ao
amanhecer e outras tantas
espalham-se ao longo do percurso
para verem passar a procissão, no
dia 29 e assistirem, nessa mesma
noite, a um grandioso concerto ao
ar livre na marginal.
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A programação festiva, prolongase até ao espetáculo das Rusgas,
que encerra com um
extraordinário espetáculo
piromusical, um momento único
de cor e beleza.
S. Pedrinho e a Pequenada (com a
colaboração dos Jardins de
Infância do concelho); Grande
noitada de S. Pedro (dia 28).
Procissão de S. Pedro (dia 29);
Espetáculo das rusgas no Estádio
do Varzim S.C.; fogo de artifício,
desfile noturno das rusgas e
Grande prémio de S. Pedro, são
algumas das atividades que aqui
se desenvolvem.

Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada.
História ligada ao evento
Tricana - A figura da tricana
representa um corte na habitual
relação da mulher do pescador com
as atividades ligadas à pesca. Com
o homem ausente na faina do
bacalhau, nos mares do Norte, ou
emigrado para o Brasil, dedicava-se
a outras áreas, como a costura ou a
indústria conserveira. Esta
diferença refletiu-se igualmente na
forma mais cuidada de vestir, facto
que a destacava entre as demais
mulheres da comunidade
piscatória.
Rusga- Os bairros competem entre
si na exibição das rusgas, que são
grupos organizados especialmente
para as festas, de onde se destaca
a figura da tricana e os arcos
decorativos. Na noite do santo, vão
para a rua exibindo as suas cores
emblemáticas, ao compasso de
música característica e de uma
multidão de adeptos a acompanhálas na visita aos bairros vizinhos.
Trono - Todos os bairros, nos seus
pontos centrais, apresentam um
«trono», uma espécie de grande
cenário dedicado a S. Pedro, feito
no maior sigilo e que é motivo de
«peregrinação» dos visitantes
durante os dias da festa. Estes
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tronos são imaginados meses antes
e construídos apenas na véspera da
grande noitada, para manter o
efeito surpresa.
Pontos de interesse
Bairros da cidade, tronos dos
bairros: Matriz; Norte; Sul;
Mariadeira; Belém; Regufe;
Monumento a S. Pedro
Local
Ruas da cidade da Póvoa de Varzim
GPS: 41º 22’ 47,727´´N -8º45’ 42,856’’W
Entidade responsável
Município da Póvoa de Varzim
Tel.: +351 252 090 000
Fax: +351 252 090 010
www.cm-pvarzim.pt
geral@cm-pvarzim.pt

Sabrosa
Festa de S. João Baptista
24 de junho
S. João Baptista é o Santo padroeiro
da localidade. Esta festa de cariz
popular conta com o envolvimento
de toda a comunidade, integrando
Associações locais, Junta de
Freguesia de Covas do Douro e
Comissão de Festas. Ocasião do ano
em que os naturais de Covas do
Douro que trabalham em outras
paragens regressam à aldeia local,
sendo por isso relevante o interesse
desta festa para a comunidade local.
No âmbito religioso, pode apreciar-se
a procissão com andores e assistir à
missa, sem, no entanto, perder a
música popular, a atuação de bandas
filarmónicas, a arruada e o fogo de
artifício, que fazem parte da
animação.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinhada, broa de milho,
pimentos assados e vinhos,
nomeadamente vinho generoso.
História ligada ao evento
Esta festa realiza-se desde tempos
imemoriais.
Pontos de interesse
Igreja Matriz de Covas do Douro
(Orago S. João Baptista); Capela de
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S. Domingos; Cais do Ferrão (Rio
Douro); Quinta Nova Nossa
Senhora do Carmo; Paisagem
Douro Vinhateiro
Local
Igreja Matriz de Covas do Douro e Largo
da Fontinha
Junta de Freguesia de Covas do Douro
Rua Camilo Castelo Branco
5085-205 Covas do Douro
Tel.: +351 254 731 625 / 932 916 502
jfcovasdodouro@sapo.pt
GPS: 41°11’23.9”N 7°35’38.8”W
Entidade responsável
Comissão de Festas de Covas do Douro
Tel.: +351 254 731 625

S. João Baptista e Nossa
Senhora de Ao Pé da Cruz
de Vilarinho de S. Romão
24 de junho
É uma festa popular e religiosa
que conta com o envolvimento de
toda a comunidade desde
Associações locais, Junta de
Freguesia de Vilarinho de
S. Romão e Comissão de Festas.
A música, a dança, o fogo de
artifício, a procissão, os arcos e a
gastronomia fazem parte do
roteiro das atividades mais
atrativas.

Gastronomia ligada ao evento
Cabrito, leitão, bola de carne, tripas
à portuguesa, sardinha assada e
vinhos, nomeadamente vinho
generoso.

Rua Irmãos Teixeira
5060-630 Vilarinho de S. Romão
Tel.: +351 259 930 786
Fax.: +351 259 930 786

História ligada ao evento
A festa de S. Pedro de Celeirós do
Douro, realiza-se desde tempos
imemoriais.

História ligada ao evento
Esta festa realiza-se desde tempos
imemoriais.
Pontos de interesse
Igreja Matriz de Vilarinho de S.
Romão; Capela de Nossa Senhora
de Ao Pé da Cruz; Vários Solares do
Séc. XVIII; Adega da Quinta do
Portal/Arquitetura de Álvaro Siza
Vieira; Paisagem Douro Vinhateiro
Local
Igreja Matriz de Vilarinho de S. Romão
(Orago S. Romão, Capela Nossa Senhora de
Ao Pé da Cruz)
GPS: 41°14’42.3”N 7°34’34.5”W
Largo do Jogo da Bola
GPS: 41°14’46.1”N 7°34’27.2”W
Junta de Freguesia de Vilarinho São Romão
Rua Irmãos Teixeira
5060-630 Vilarinho de São Romão
Tel.: +351 259 930 786
Fax: +351 259 930 786
fregvsromao@gmail.com
Entidade responsável
Junta de Freguesia de Vilarinho de S.
Romão
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Gastronomia ligada ao evento
Cabrito assado, bola de carne, pão
de ló, cavacas e vinhos,
nomeadamente vinho generoso.

Pontos de interesse
Igreja Matriz de Celeirós do Douro,
orago S. Pedro (Ano 1710); Capela
de S. Francisco
vários Solares do Séc. XVIII;
Adega da Quinta do Portal/
Arquitetura de Álvaro Siza Vieira;
Paisagem Douro Vinhateiro
S. Pedro de Celeirós do
Douro
29 de junho
Festa popular, religiosa com o
envolvimento de toda a
comunidade, das Associações
locais, Junta de Freguesia de
Celeirós do Douro e Comissão de
Festas.
Para abrilhantar a festividade, é
celebrada uma missa e uma
procissão com andores e pode
assistir-se a concertos de bandas
de música, danças e lançamento de
fogo de artifício.

Local
Igreja Matriz de Celeirós do Douro e Largo
da Igreja/Largo das Eiras
5060 -100 Celeirós do Douro
GPS: 41°14’31.1”N 7°33’26.4”W
Entidade responsável
Junta de Freguesia de Celeirós do Douro
Rua Casa Nobre, 47
5060-020 Celeirós do Douro
Tel.: +351 259 930 790/
Tel.: +351 937 669 550
Fax: +351 259 930 790
www.celeirosdodouro.freguesias.pt
celeiros20092009@gmail.com
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Santa Marta de Penaguião
Festas de S. António,
Alvações do Corgo
Entre dia 12 a 16 de junho
Este género de festividades
reavivam a cultura popular de cada
local, a gastronomia, o folclore, a
religiosidade, mas acima de tudo o
convívio entre os residentes e os
visitantes. É extremamente
importante que estas raízes
culturais não se percam, e que as
gerações futuras se sintam
herdeiras de um tesouro
inestimável.

Gastronomia ligada ao evento
Assados em forno de lenha
Pontos de interesse
Igreja de Santo António; Capela
da Azinheira; Trilho pedestre do
Corgo; Praia fluvial de Alvações
do Corgo

Pontos de interesse
Miradouro de São Pedro de
Lobrigos; Igreja Paroquial de São
João de Lobrigos

Local
Igreja de Santo António
GPS: 41°11’50.2”N 7°45’13.2”W
Entidade responsável
Junta de Freguesia de Alvações do Corgo
Tel.: +351 918 912 051
jssilva@refertelecom.pt
GPS: 41°11’59.0”N 7°45’08.6”W

Festas de S. João - São
João de Lobrigos
24 de junho
Este género de festividades
reavivam a cultura popular de
cada local, a gastronomia, o
folclore, a religiosidade, mas
acima de tudo o convívio entre os
locais e os visitantes. A música, o
baile e as manifestações
religiosas dão vida e colorido às
festas.
Gastronomia ligada ao evento
Assados em forno de lenha
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Local
Igreja Paroquial São João de Lobrigos
https://ufls.pt/ ; https://www.facebook.
com/freguesialobrigosesanhoane/
GPS: 41°11’56.5”N 7°46’35.3”W
Entidade responsável
União de Freguesias de Lobrigos (São
Miguel e São João Batista) e Sanhoane
Tel.: +351 938 101 301
juntafreguesia@outlook.pt
GPS: 41°12’40.8”N 7°47’18.4”W

São João da Madeira
Santo António
13 de junho
É realizada todos os anos uma
missa em honra do santo que lhe dá
o nome e que reúne dezenas de
fiéis que enchem a capela para
apreciar os belíssimos andores de
flores que posteriormente
desfilarão na procissão.
A música popular, o baile e a
animação, estão bem presentes
nesta festividade em honra de
Santo António.
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História ligada ao evento
A Capela de Santo António é, depois
da Igreja Matriz, o monumento
religioso mais rico de significado
etnográfico e social do concelho de
S. João da Madeira. Embora hoje, já
quase nada mostre do seu traçado
original e do típico ambiente
tradicional que a envolvia, a Capela
de Santo António ergue-se no
coração da urbe para falar-nos da
força do poder popular nos velhos
tempos e dos usos e costumes do
passado. Era, aliás, nesta capela, sob
a bandeira do Santo de Lisboa e de
Pádua, preferido ao próprio S. João,
que os oficiais artesãos e mesteirais
da região se reuniam em corporação
de auxílio mútuo e de solidariedade,
a que chamavam Confraria e
Irmandade de Santo António. Era
também, ali, ao fundo desta capela
que se instalava um lavadouro
público e que as humildes mulheres
dos naturais vinham lavar e
assoalhar as roupas suadas dos
homens que trabalhavam
arduamente nas oficinas e indústrias
locais. A Capela antiga, com data de
1680, foi demolida, pouco depois da
emancipação municipal, em 1934. E
logo foi encomendada ao Arquiteto
João Queirós outra mais elegante e
graciosa, com uma torre
amaneirada, ao centro, e com um
grande nicho, embutido na fachada,

do qual ressalta uma grande estátua
do Santo Padroeiro – Santo António.
Surgiu assim, a atual capela, que foi
inaugurada a 13 de outubro de 1935
e tem a particularidade de no seu
interior ter uma inscrição com os
nomes dos beneméritos que
ajudaram à sua criação.

vertente religiosa, com particular
relevo para a Procissão das Velas e a
Procissão Solene, que atrai uma
multidão de devotos e envolve
numerosos figurantes e músicos,
que acompanham, pelas ruas da
cidade, os maravilhosos andores
florais com as várias representações
dos Santos. O grande concerto das
festividades termina com um
belíssimo fogo de artifício. Arcos,
manjericos, alho porro, vendedores e
carrosséis, são elementos que não
faltam pela avenida principal.

Pontos de interesse
Capela de Santo António
Local
Capela de Santo António
Largo de Santo António, 95
3700-203 São João da Madeira
Tel.: +351 256 200 204
www.cm-sjm.pt
turismoindustrial@cm-sjm.pt
GPS: 40°54’1.8534N 8°29’33.3342W
Entidade responsável
Capela de Santo António
Largo de Santo António, 95
3700-203 São João da Madeira
Tel.: +351 256 200 204
www.cm-sjm.pt
turismoindustrial@cm-sjm.pt
GPS: 40°54’1.8534N 8°29’33.3342W

S. João, Festas da Cidade
Última quinzena de junho
Começam na última quinzena de
junho, as “Festas da Cidade”, com
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Tel.: +351 256 200 204
www.cm-sjm.pt
turismoindustrial@cm-sjm.pt
GPS: 40°53’46.734” N 8°29’12.7356” W
Entidade responsável
Comissão de Festas de São João da
Madeira
Av. da Liberdade, 354
3700-163 São João da Madeira
Tel.: +351 256 200 200

Pontos de interesse
Igreja Matriz; Capela de Santo
António; Jardim Municipal
as quais S. João da Madeira
comemora o tradicional S. João. As
festividades contam, ao longo do
evento, com uma zona de Arraial, no
Jardim Municipal (junto ao edifício
da Câmara Municipal), com
barraquinhas de comida, animações
diversas e muita música. No dia de S.
João, realizam-se as marchas
populares, que reúnem mais de 2100
participantes. Ao longo da Rua da
Liberdade, aglomeram-se milhares
de pessoas para aplaudir esse
animado cortejo, ao qual não faltam
as tradicionais quadras e manjericos.
Como é tradição, estes festejos
incluem ainda uma importante

Local
Igreja Matriz, Capela Santo António,
Jardim Municipal e Avenida da Liberdade
Igreja Matriz
Rua da Igreja
3700-137 São João da Madeira
GPS: 40°53’46.9818N 8°29’30.5046W
Capela Santo António
Largo de Santo António, 95
3700-203 São João da Madeira
GPS: N40°54’1.8534” W8°29’33.3342”
Jardim Municipal
Avenida da Liberdade (Junto ao Fórum
Municipal)
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São João da Pesqueira
Festas de S. João
23 de junho (noite) e 24 de junho (todo o dia)
O dia de S. João é uma das principais
festividades da cultura popular de S.
João da Pesqueira, onde luzes, arcos,
marchas e o cheiro a manjerico e à
sardinha assada se conjuga numa

noite e num dia de grande festa e
alegria. Este dia leva a comunidade
às ruas festejando e
homenageando, no seu feriado
municipal, o seu padroeiro. Há
marchas populares, animação
musical e fogo de artificio à meianoite. A vila é enfeitada com arcos,
luzes e manjericos e pode
assistir-se a uma missa
celebrada em honra do S. João.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada com pimentos,
batatas, pão, vinho e caldo verde
(com presunto ou chouriço)

Local
Antiteatro da Vila de S. João da Pesqueira
Rua de João – Mercado Municipal
GPS: 41°08’50.6”N 7°24’21.0”W
Entidade responsável
Município de S. João da Pesqueira
Avenida Marquês de Soveral, 67
5130-321 S. João da Pesqueira
Tel.: +351 254 489 999
www.sjpesqueira.pt
cmsip@sjpesqueira.pt
GPS: 41°08’48.7”N 7°24’21.8”W

Gastronomia ligada ao evento
Cabrito assado com arroz de forno,
acompanhado com os vinhos do
douro. Para sobremesa não faltam os
doces típicos, o arroz doce e aletria.

História ligada ao evento
Com a instituição das paróquias
na idade média Pesqueira,
conhecida como terra de
pescadores, juntou ao seu
topónimo o nome do santo
S. João Batista, tornando-se
assim padroeiro desta Vila.
Na noite de S. João, as aldeias
também festejam esta data de
uma forma tradicional e alegre,
comendo sardinhas e pão nas
ruas e saltando à típica fogueira,
recitando músicas e poemas
dedicados a S. João.

Tabuaço
Festas de S. João
24 de junho

Pontos de interesse
Museu do Vinho; Praça da
República; Museu Eduardo Tavares

Festa bairrista que reúne todas as
freguesias, cimo e fundo da vila na
Marcha Luminosa, que se realiza na
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noite de 23 de junho. A 24 de junho
(feriado municipal), celebra-se o
dia de S. João Batista, com Missa
Solene e sermão, seguida de
procissão, que percorre as
principais ruas da vila, adornada
com os andores dos padroeiros de
todas as freguesias. Decorre ainda
uma feira de artesanato e à noite
pode assistir-se à atuação de vários
grupos musicais. Várias atividades
são desenvolvidas, como perícia
automóvel, música, dança, marcha
luminosa, fogo de artifício, arcos,
balões e manjericos.

História ligada ao evento
As marchas luminosas são um dos
momentos mais aguardado das
festas de S. João, em Tabuaço,
atraindo centenas de pessoas para
ver desfilar os temáticos carros
alegóricos e as marchas vindas das
várias freguesias do concelho.
Interessante é o bairrismo e a
rivalidade saudável, há muito
existente, entre a marcha do Cimo
de Vila e a marcha do Fundo de Vila,
que trabalham arduamente para se
apresentarem no cortejo com a
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melhor coreografia, música, trajes
e decoração.
Pontos de interesse
Igreja Matriz de Tabuaço; Museu
Abel Botelho; Museu do Imaginário
Duriense RIJOMAX; Miradouro
Nossa Senhora da Conceição
Local
Igreja Matriz de Tabuaço (Nossa Senhora
da Conceição)
Largo 5 de Outubro
5120-390 Tabuaço
Tel.: +351 254 780 000
www.cm-tabuaco.pt
cm-tabuaco@cm-tabuaco.pt
GPS: 41º 07`02.93” N 7º 33`56.85” W
Entidade responsável
Município de Tabuaço
Rua António José de Almeida, 36
5120-413 Tabuaço
Tel.: +351 254 780 000
www.cm-tabuaco.pt
cm-tabuaco@cm-tabuaco.pt
GPS: 41º 06`59.95” N 7º 33`56.85” W

Torre de Moncorvo
Santo António
13 de junho
A Tradição dos Santos Populares
tem sido, ao longo dos séculos, uma
manifestação de cultura

Região; Oficina Vinária; Chafariz
Filipino; Núcleo Medieval (Ruinas do
Castelo, Porta da Vila, Museu de
Arte Sacra, Casa da Roda e Museu
da Fotografia)
Local
Praça Francisco Meireles
GPS: 41°10’29.0”N 7°03’07.0”W
Entidade responsável
Comissão de Festas de Torre de Moncorvo
Praça Francisco Meireles
Tel.: +351 962 131 466
comfestasmoncorvo@sapo.pt
GPS: 41°10’29.0”N 7°03’07.0”W

testemunhada por moradores e
visitantes, fortalecendo os
sentimentos de pertença da
comunidade. Por tudo isto,
pretende, de igual modo, fomentar
o turismo para os atrativos do
Município em todas as suas
valências. Esta festa reúne cariz
popular e religioso.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, várias carnes
assadas e caldo verde.
Pontos de interesse
Igreja Matriz de Torre de
Moncorvo; Museu do Ferro & da
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S. João
Fim de semana mais próximo ao dia 24 de junho
A Tradição dos Santos Populares
tem sido, ao longo dos séculos uma
permanente manifestação de
cultura testemunhada por
moradores e visitantes,
fortalecendo os sentimentos de
pertença da comunidade.
Esta festividade é abrilhantada por
diversas atividades populares e
religiosas.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, várias carnes
assadas e caldo verde.

Pontos de interesse
Igreja Matriz de Torre de
Moncorvo; Museu do Ferro & da
Região; Oficina Vinária
Chafariz Filipino; Núcleo Medieval
(Ruinas do Castelo, Porta da Vila,
Museu de Arte Sacra, Casa da Roda
e Museu da Fotografia)

Pontos de interesse
Igreja Matriz de Torre de
Moncorvo; Museu do Ferro & da
Região; Oficina Vinária; Chafariz
Filipino; Núcleo Medieval (Ruinas do
Castelo, Porta da Vila, Museu de
Arte Sacra; Casa da Roda e Museu
da Fotografia)

Local
Praça Francisco Meireles
GPS: 41°10’29.0”N 7°03’07.0”W
Entidade responsável
Comissão de Festas de Torre de Moncorvo
Praça Francisco Meireles
Tel.: +351 962 131 466
comfestasmoncorvo@sapo.pt
GPS: 41°10’29.0”N 7°03’07.0”W

S. Pedro
29 de junho
Uma festividade que à semelhança
das demais, tem contribuído ao
longo dos séculos, para a
manutenção das tradições, da
cultura e da ruralidade do povo.
Música de índole popular e
manifestações religiosas, dão vida
às festas de S. Pedro.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, várias carnes
assadas e caldo verde.
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Local
Praça Francisco Meireles
GPS: 41°10’29.0”N 7°03’07.0”W
Entidade responsável
Comissão de Festas de Torre de Moncorvo
Praça Francisco Meireles
Tel.: +351 962 131 466
comfestasmoncorvo@sapo.pt
GPS: 41°10’29.0”N 7°03’07.0”W

Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada e caldo verde.
Pontos de interesse
Igreja de São João de Guidões

localidade. Na noite que antecede o
dia de S. Pedro, esta festividade
conta com as marchas populares,
arcos, música e fogo de artifício.

Local
Igreja de São João de Guidões
Largo Abade Sousa Maia, Guidões
4745-229 Trofa
Tel.: +351 229 827 047
paroquiadealvarelhos@iol.pt
GPS: 41°19’14.1”N 8°37’14.2”W

Trofa
Festas de S. João, Guidões
24 de junho
S. João Batista é o padroeiro da
paróquia de Guidões, na Trofa.
O dia 24 de junho é aqui celebrado
de forma efusiva. Neste dia,
realizam-se as cerimónias
religiosas que integram a missa
solene com sermão em honra de
S. João Baptista. Esta festa
popular conta sempre com as
marchas populares, arcos,
música, fogo de artifício e uma
cascata no Ribeiro da Aldeia.
Inclui, como em grande parte das
festividades, a parte religiosa
com missa às 8h00 e às 11h00 e
com uma procissão de andores
em honra do padroeiro, às 17h00,
do dia 24 de junho.
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Entidade responsável
Comissão de Festa de S. João Batista
Junta de Freguesia de Guidões
Rua 25 Abril 235
4745-203 GUIDÕES
Tel.: +351 229 812 230
Fax: +351 229 812 230
jfguidoes@mail.telepac.pt

Entidade responsável
Associação Recreativa de S. Pedro da
Maganha
Rua da Aldeia Nova
4785-666 Trofa
Tel.: +351 919 539 454
www.facebook.com/associaçãorecreativas.
pedrodamaganha
acastro-spedro@live.com.pt
GPS: 41°19’58.9”N 8°36’02.3”W

Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada

Festa do S. Pedro da
Maganha
Último fim de semana de junho

História ligada ao evento
Na base da estátua de S. Pedro
existe uma caixa com moedas
antigas e com o nome dos
fundadores, escrito num pergaminho.

O dia de S. Pedro é comemorado de
forma efusiva por inúmeras
comunidades do Norte de Portugal,
como é o caso da aldeia da Maganha,
na Trofa. Além do significado
religioso, a data é um símbolo das
celebrações do início do verão e um
marco na identidade desta

Local
Estátua de S. Pedro, Largo de S. Pedro
Rua da Aldeia Nova
4785-666 Trofa
tel.: +351 919 539 454 (Presidente da
Associação Recreativa de São Pedro da
Maganha)
GPS: 41°19’58.9”N 8°36’02.3”W
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Vale de Cambra
Festas do Município e de
Santo António
8 a 13 de junho
A pequena capela torna-se
demasiado exígua para acolher os
inúmeros devotos e assim vemos a
pequena capela da qual já se falava
em 1758 renascer e tornar-se

naquela que hoje conhecemos. Em
sua homenagem foi fixado o dia 13
de junho como o dia de Feriado
Municipal, uma decisão tomada em
22 dezembro de 1977 e, desde
então, entre o sagrado e o profano,
o Feriado Municipal é comemorado,
aliando a celebração da Solene
Eucaristia e a Procissão do dia 13
de junho com as tradicionais
marchas populares de Santo
António, na noite do dia 12 de
junho, que enriquecem esta festa
desde 1984.
Concertos com artistas nacionais e
com as Bandas Filarmónicas do
Concelho. Desfile de Marchas
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Infantis (10 junho), desfile de
Marchas Populares (dia 12
junho), arraial (12 junho), fogo de
artificio (12 junho às 24h), são
atividades que engrandecem o
programa das festas.
Gastronomia ligada ao evento
Rojões, vitela, sardinha assada,
broa, sopa seca, leite-creme e
vinho verde.
História ligada ao evento
Conhecer Vale de Cambra é
descobrir um povo de fé vincada
que orgulhosamente homenageia
o seu Santo Padroeiro numa

devoção refletida por todo o
concelho mas é no coração da
cidade que encontramos as
principais obras a ele dedicadas: o
Santuário de Santo António da
autoria do arquiteto Agostinho
Ricca e do engenheiro António
Alpoim, a Capela de Santo António,
uma obra com a assinatura de
Gabriel Soares de Almeida, e a
Escultura de Santo António do
mestre João Fragoso exposta no
centro da cidade. A devoção a
Santo António faz-nos recuar até
um tempo em que os festejos em
sua honra contavam com a mais
singela homenagem: missa cantada
e sermão. O louvor a este Santo
cresce gradualmente ao longo de
mais de dois séculos, e pouco a
pouco, vão-se acrescentando à sua
festa as flores, a música e os fogos.
Pontos de interesse
Capela de Santo António e
Santuário de Santo António,
freguesia de Vilã Chã, centro da
cidade; Monumento na rotunda do
Padroeiro de Santo António, centro
da cidade;
Capela de Santo António, Cabrum,
freguesia de Arões; Capela de
Santo António, Merlães, freguesia
de Cepelos; Capela de Santo
António, Felgueira, freguesia de
S. Pedro de Castelões

89 | SANTOS POPULARES NORTE DE PORTUGAL

Local
Vale de Cambra (centro da cidade) - Capela
de Santo António
Tel.: +351 256 420 510
www.cm-valedecambra.pt
cultura@cm-valedecambra.pt
Entidade responsável
Município de Vale de Cambra
Tel.: +351 256 420 510
Fax: +351 256 420 519
www.cm-valedecambra.pt
geral@cm-valedecambra.pt
GPS: 40°50’59.4”N 8°23’38.1”W

Festa de S. Pedro, S. Pedro
de Castelões
29 de junho
As festas de S. Pedro, na vila de
São Pedro de Castelões, são um

marco incontornável da história
desta freguesia e do concelho de
Vale de Cambra. Centenas de
pessoas juntam-se anualmente
aqui para assistirem à Eucaristia
solene em honra ao Santo
Padroeiro e para integrarem a
majestosa procissão num desfile de
andores transportados em ombros
por fiéis devotos que aqui cumprem
as suas promessas a S. Pedro,
Primeiro Papa, Guarda das Portas
do Céu, Padroeiro do Tempo e
Protetor dos Pescadores. À
celebração religiosa juntam-se os
momentos culturais, musicais,
desportivos e recreativos dos quais
se destacam os grupos folclóricos,
a atuação das bandas locais e os
grupos de dança locais. Os
artesãos, os produtores de vinho,
os produtores de mel e tantos
outros mostram aqui aquilo que de
melhor as mãos e a terra lhes dão.
Gastronomia ligada ao evento
Rojões à lavrador, papas de
serrabulho, caldo verde, broa e
vinhos verdes.
História ligada ao evento
A prosperidade da freguesia de S.
Pedro de Castelões e o seu valor
histórico e cultural valeu-lhe a
elevação à categoria de Vila em 20
de maio de 1993. Data esta que

90 | SANTOS POPULARES NORTE DE PORTUGAL

assinala também o momento em
que a freguesia já não é apenas
Castelões, doravante passa a
designar-se de Vila de S. Pedro de
Castelões.
Pontos de interesse
Santuário de Nossa Senhora da
Saúde; Praia Fluvial de Burgães;
Ponte dos Coronados; Miradouro
das Baralhas
Local
Igreja Matriz de S. Pedro de Castelões
Praça S. Pedro de Castelões
Freguesia de São Pedro de Castelões
Praça S. Pedro de Castelões
3730-062 Vale de Cambra
Tel.: +351 256 463 043
Fax: +351 256 428 347
j.f.s.p.c@mail.telepac.pt
GPS: 40°49’43.3”N 8°23’52.9”W
Entidade responsável
Junta de Freguesia de São Pedro de
Castelões
Largo da Igreja, 4
3730-062 Vale de Cambra
Tel.: +351 256 463 043
Fax: +351 256 428 347
j.f.s.p.c@mail.telepac.pt

Valença
S. Pedro
De 29 junho a 01 julho

A festa de S. Pedro da Torre, com
uma longa tradição, é já um marco
de referência para o encontro entre
famílias, amigos e uma atração
para os visitantes. É uma das mais
emblemáticas festas no concelho
de Valença, onde a música popular
e a procissão têm destaque.
Gastronomia ligada ao evento
Anho no forno.
Pontos de interesse
Igreja de S. Pedro da Torre
Local
Largo da Igreja de S. Pedro da Torre
GPS: 41°59’25.2”N 8°40’00.6”W
Tel.: +351 251839199
presidente.jfspt@gmail.com
Entidade responsável
Comissão Festas S. Pedro da Torre
Tel.: +351 251 839 199

Valongo
Marchas de S. João
Mês de junho/ no sábado do fim de semana anterior
ao dia de S. João
As Marchas de S. João do Concelho
de Valongo têm sido ao longo de
quase três décadas uma das
apostas na programação cultural
deste Município. Trata-se de um
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evento muito enraizado no
concelho e mobiliza associações e
público de todas as freguesias, que
ano após ano, trazem muita cor,
movimento e alegria, nesta época
do ano. Em Valongo, as marchas
atuam em primeiro lugar em frente
aos Bombeiros Voluntários de
Valongo e efetuam a atuação
principal no Largo do Centenário.
Em Sobrado, a atuação destas é no
âmbito das comemorações das
Festas de S. João de Sobrado.
Efetuam desfile pela rua principal:
Rua de S. João de Sobrado e atuam
no Largo do Passal. Todas as
marchas são acompanhadas pela
Banda de Música de S. Martinho de
Campo. Para além dos rituais do dia
de S. João, os festejos ocorrem
durante vários dias com muita
diversão, noitadas e espetáculos,
sempre com muito fogo de artifício.
Gastronomia ligada ao evento
Peito de Frango do Campo à Vallis
Longus, aromatizado com mel e
tomilho, acompanhado de legumes
da época e umas migas de broa de
milho, cozida em fornos a lenha; a
Alheira à Padeira, com aves e
envolta em pão de trigo, regada com
mel, vinho verde, Lousa de
Chocolate confecionada numa base
de biscoitos de milho, acompanhada
de um delicioso gelado de regueifa.

História ligada ao evento
O feriado municipal de Valongo tem
lugar dia 24 de junho, dia de S.
João. Anualmente, no dia de S.
João, revive-se uma tradição
invulgar – a Festa da Bugiada e
Mouriscada do S. João de Sobrado.
São as Bugiadas e Mouriscadas
que, desde bem cedo até ao final da
tarde, maravilham os milhares de
visitantes com rituais, danças,
guizalhada, humor, cor e alegria.
Entre os Bugios e Mourisqueiros
desenrola-se uma disputa pela
imagem do santo e são várias as
centenas de figurantes que se
envolvem no evento.

GPS: 41°12’34.8”N 8°27’41.8”W
dctj@cm-valongo.pt

todos os visitantes com conjuntos
populares.

Entidade responsável
Câmara Municipal de Valongo
Avenida 5 de Outubro
4440 – 503 Valongo
Tel.: +351 222 402 033
www.cm-valongo.pt
dctj@cm-valongo.pt
GPS: 41°11’34.0”N 8°29’57.8”W

Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, fêveras, frango
assado, caldo verde e vinho verde.

Pontos de interesse
Igreja da Meadela
Local
Largo da Cova, Freguesia da Meadela
Tel.: +351 933 322 952
amcmeadela@gmail.com
GPS: 41°42’56.8”N 8°48’42.4”W

Pontos de interesse
Centro de Documentação da
Bugiada e Mouriscada; Igreja
Matriz de Valongo; Museu Municipal
de Valongo; Rota das Antigas
Padarias e Biscoitarias
Local
Valongo:
Desfile: Avenida 5 de Outubro
Primeira atuação: Em frente aos bombeiros
de Valongo
Segunda atuação: Largo do Centenário
GPS: 41°11’23.1”N 8°29’57.0”W (Largo do
centenário)
Sobrado:
Desfile pela Rua S. João
Largo do Passal: atuação
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História ligada ao evento
Existe no local um lavadouro
público que para a festa é decorado
com figuras em representação dos
costumes da região.

centenária do Auto de S. João
Novo, que venceu o Concurso
nacional de Teatro promovido pelo
INATEL em 2007, juntam-se
também os desfiles das marchas
populares a par com os restantes
atos religiosos, como a eucaristia
com sermão, procissão solene e
grupo de fanfarras e culturais,
como bandas de música, arcos e
balões, grupo de bombos, fogueiras,
fogo de artifício e bailes populares.

Viana do Castelo
Arraial de S. João
Fim de semana mais próximo do dia 24 de junho
A Associação dos Moradores da
Cova, da Freguesia de Meadela
realiza anualmente o Arraial
Popular de S. João, no Largo da
Cova, proporcionando um clima de
grande festa para os moradores e

Entidade responsável
Associação Moradores da Cova
Rua da Unidade, 13
4900 – 854 Viana do Castelo
Tel.: +351 933 322 952
amcmeadela@gmail.com

Festas de S. João Novo
22, 23 e 24 de junho
As festas em honra de S. João
Novo celebram o seu nascimento.
Tendo como ponto alto das
festividades a representação
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Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, broa e vinho verde
tinto.
História ligada ao evento
Representação do secular “Auto de
S. João Novo”, é um dos pontos
altos do Programa festivo da
Romaria. O Auto de S. João é uma

representação teatral que recria a
história da conceção e do
nascimento daquele que se viria a
tornar um dos santos mais
populares. É representado pelo povo
de Subportela, em ambiente
bucólico, junto da Ermida de S. João
Novo, mantendo uma centenária
tradição em honra deste Santo.
Pontos de interesse
Capela e vista panorâmica do
monte de S. João; Fonte de S. João
Novo; Castro de Roques no Monte
Santinho.
Local
Capela de S. João Novo
Tel.: +351 963 613 821
GPS: 41°41’45.0”N 8°43’19.7”W
Entidade responsável
Comissão de Festas de São Novo - Monte
de São João Novo
Tel.: +351 963 613 821
magbbgam@hotmail.com

preservação da genuinidade destas
festividades que permite o belo
convívio da religiosidade com a
identidade vianense, ou seja, a
manifestação da fé conjugada com
a alegria do folclore das suas
tradições profanas. O Programa
das festas procura aliar a tradição
dos momentos mais característicos
das festividades tais como a
procissão solene, o leilão dos
tabuleiros, o festival de folclore e
os concertos das bandas de música
e dos grupos musicais. Do
programa das festas, fazem parte
o hastear da Bandeira, o arraial
minhoto com grupo musical e
sardinhada no fim de semana antes
da festa.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada com broa, porco
no espeto e vinho verde tinto

História ligada ao evento
Leilão dos Tabuleiros “Segredos
Abertos”, oferecidos pelas
mordomas das festas no dia da
festa, cuja receita reverte a favor
da festividade.
Pontos de interesse
Igreja de São Pedro e São Paulo
em Serreleis
Local
Igreja de São Pedro e São Paulo em
Serreleis
GPS: 41°42’32.29”N 8°45’10.19”W
Entidade responsável
Comissão de Festas de São Pedro e São
Pedro em Serreleis
Avenida da Igreja
4925 – 595 Serreleis
Tel.: +351 967 739 706
campos_iria@hotmail.com

A Festas em honra do padroeiro S.
Pedro é um momento importante de
dinamização da freguesia e de
divulgação da sua identidade
proporcionando à comunidade local e
a todos os visitantes momentos de
convívio e alegria. O programa das
festas procura aliar a tradição dos
momentos mais característicos das
festividades tais como a celebração
eucarística, sermão e procissão
solene acompanhada de fanfarra, à
fruição dos concertos pelas bandas
de música residentes, arraial
minhoto, entre outras atividades.
Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada com broa, porco no
espeto e vinho verde tinto.
Pontos de interesse
Igreja Matriz; Capela de S. Sebastião
Local
Igreja Matriz em Barroselas
GPS: 41°38’50.4”N 8°41’49.4”W

Festa de S. Pedro e
S. Paulo, Serreleis
Dias 29 e 30 de junho e 1 de julho

Entidade responsável
Comissão de Festas de São Pedro em
Barroselas
Rua da Feira, 834
4905 - 328 Barroselas
Tel.: +351 962 629 527

As Festas em honra dos padroeiros
S. Pedro e S. Paulo são um
momento importante de
dinamização da freguesia e de
divulgação da sua identidade. É a
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Festa de S. Pedro,
Barroselas
Dias 28, 29, 30 de junho e 1 de julho
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herança cultural que recebemos
dos nossos antepassados.
Conservar essa herança em toda a
autenticidade e divulgá-la o mais
possível, são razões básicas destas
iniciativas. Há bailes populares com
arraial, marchas populares,
músicas, coroação a S. Pedro, jogos
populares, torneio da Sueca, Malha,
Concurso da Pesca Desportiva e
Peddy Paper.

A programação inclui espetáculos,
concertos, desfiles, exposições e
tem como pontos altos a
procissão, o desfile de mordomas
e etnográfico, a tradicional ida à
praia e a Grande Noite de S. João,
com as marchas dos ranchos das
rendilheiras de Vila do Conde, a
que se junta uma deslumbrante
sessão de fogo de artifício.
Gastronomia ligada ao evento
Cabrito assado acompanhado por
arroz de forno e sardinha assada
na brasa.

Gastronomia ligada ao evento
Caldeiradas, sardinha assada e
petiscos nas diversas Tascas da
Ribeira.

Jornadas de Arte Popular
(Santo António, S. João,
S. Pedro e Senhora dos
Aflitos)
Junho e julho
O simples título desta iniciativa,
JORNADAS DE ARTE POPULAR, é
já de si uma prova do seu êxito.
Estamos com a plena convicção de
que dão corpo a uma manifestação
de vitalidade de cultura popular de
uma Região que, sem bairrismos,
exageradamente acerbados,
constitui um caso à parte na
cultura popular do nosso país. E
sem sombra de dúvida riquíssima a
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Pontos de interesse
Igreja de S. Domingos; Senhora da
Agonia; Santa Catarina; Senhora
das Candeias; Navio Museu Gil
Eanes
Local
Diversos locais de Monserrate
Entidade responsável
Alameda João Alves Cerqueira, 470
Tel.: +351 258 826 534
monserrate@ufvc.pt

Vila do Conde
Festas de S. João
1 a 24 de junho (Feriado Municipal e Dia do
Padroeiro: 24 junho)

História ligada ao evento
O Orago de S. João Baptista está
ligado às mais remotas origens
As festas de S. João transportam
desta cidade e é atribuído já à
um sem número de simbolismos e
primitiva Igreja Matriz de Vila do
tradições, arreigados no povo
Conde. Pode afirmar-se que a
vilacondense, que passam de
tradição da festa de S. João e da
geração em geração e que deixam
realização de um cortejo
um testemunho de enorme valor.
processional tem tradições
Sem lugar para dúvidas, as
seculares, uma vez que se
festividades que Vila do Conde vive,
conhecem relatos referindo que
quase no início do período estival,
as procissões se deslocavam até
marcam, de forma indelével, os seus ao Mosteiro de Santa Clara.
dias, de ano para ano. Salientam-se
Considerando que o Mosteiro
alguns dos principais costumes e
encerra portas em finais do
tradições, que ainda hoje se mantêm, século XIX, com a extinção das
tais como: o içar da bandeirinha na
ordens monásticas, comprova-se,
torre da Igreja Matriz, a procissão,
assim, a tradição secular da
os mastros enfeitados, o cortejo das procissão dedicada ao Orago do
mordomas e os cantares a S. João.
burgo.
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Pontos de interesse
Igreja Matriz de Vila do Conde;
Praça Vasco da Gama, Paços do
Concelho e Pelourinho
Igreja da Misericórdia e Cruzeiro;
Zona Ribeirinha, Alfândega Régia
– Museu de Construção Naval; Nau
Quinhentista e Capela de Nossa
Senhora do Socorro; Museu das
Rendas de Bilros e Capela de São
Bento; Igreja do Convento de Santa
Clara e Aqueduto
Local
Igreja Matriz de Vila do Conde
Rua da Igreja
4480-754 Vila do Conde
GPS: 41º 21’ 14.17” N 8º 44’ 33.61” W
Paróquia de São João Baptista de Vila do
Conde, Rua da Misericórdia
4480-758 Vila do Conde
Tel.: +351 252 640 810
www.paroquiadeviladoconde.pt
paroquiaviladoconde@arquidiocese-braga.pt
GPS: 41º 21’ 13.288’’ N 8º 44’ 37.666’’ W
Entidade responsável
Município de Vila do Conde
Praça Vasco da Gama
4480-454 Vila do Conde
Tel.: +351 252 248 400
Fax: +351 252 641 853
www.cm-viladoconde.pt
geral@cm-viladoconde.pt
GPS: 41º 21’ 14.83” N 8º 44’ 35.55’’ W
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Vila Nova de Famalicão
Festas Antoninas
13 junho (Duração média de uma semana,
terminando no dia 13 de junho)
As Festas Antoninas mobilizam
todo o concelho e atraem à cidade
milhares de visitantes. Nelas vivemse as tradições populares mais
profundas, com a descoberta e o
reencontro de costumes e saberes
ancestrais. A festa faz-se na rua e
todos são convidados a participar. O
desfile e a atuação das marchas
populares são o seu ponto mais
alto. Todos os anos as associações
do concelho espalham cor, alegria e
vivacidade pelas ruas da cidade,

numa animada e saudável disputa
entre si. O saltar das fogueiras, o
desfile etnográfico e alegórico, a
construção de cascatas e as
marchas infantis são outras das
iniciativas mais tradicionais, às
quais se juntam as cerimónias
religiosas, com destaque para a
bênção e distribuição do pão de
Santo António e a procissão solene.
O programa é completado com
diversos concertos musicais e
inúmeras atividades desportivas e
culturais, marchas antoninas,
marchas infantis, cascatas de
Santo António, fogueiras de Santo
António, cortejo etnográfico e
alegórico, concertos, workshops,
exposições, ciclismo, atletismo, TT,
corrida de galgos, caminhada
Camiliana, futebol, basquetebol,
artes marciais, culminando com
uma grandiosa sessão de fogo de
artifício.
Gastronomia ligada ao evento
Cozinha tradicional minhota e
sardinha assada.
História ligada ao evento
Relacionada com esta festividade
encontra-se a secular tradição da
bênção e distribuição do Pão de
Santo António no dia 13 de junho.
Pontos de interesse
Capela de Santo António
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Local
Capela de Santo António
Ruas e praças da área urbana; Freguesias
vizinhas (programa de atividades
habitualmente desenvolvidas no âmbito da
festividade)
GPS: 41°24’25.9”N 8°31’04.9”W
Entidade responsável
Município de Vila Nova de Famalicão
Tel.: +351 252 320 900
Fax: +351 252 323 751
www.vilanovadefamalicao.org/
camaramunicipal@vilanovadefamalicao.org
GPS: 41º 24.614’ N 8º 31.214’ W

Vila Nova de Cerveira
Festa de S. João de Campos
22, 23 e 24 de junho
S. João é o Santo Padroeiro da
freguesia de Campos em
Vila Nova de Cerveira.
A Festa popular em sua honra,
realiza-se há muitos anos. Além do
culto de cariz religioso, as
festividades têm o seu momento
alto na apresentação das marchas
são-joaninas.
Realizam-se graças ao empenho,
dedicação e bairrismo das gentes
de Campos, que se responsabilizam
pela confeção dos trajes, criação
das músicas, letras e coreografias.
O colorido, a alegria e a tipicidade

do evento atraem milhares de
pessoas. Há marchas de S. João,
concertos de música, espetáculos
de dança, fogueira, fogo de artifício,
ornamentações com arcos e
balões, mercado de manjericos,
cidreira, alho porro e alfazema.

cores variadas são cuidadosamente
lançados em direção ao céu,
proporcionando um espetáculo
ímpar de centenas de pontos de
luz. À meia-noite do dia 23 de junho
há fogo de artifício, ou fogo de S.
João, lançado a partir do rio. As
margens do Douro enchem-se de
milhares de pessoas para assistir
ao maior espetáculo do ano, pleno
de luz, cor e emoção. No que toca a
concertos, e música ao vivo
podemos ver o Cais de Gaia, repleto
de gente.

Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada, caldo verde,
rojões, bifana no pão, roscas,
papudos, farturas e churros.
História ligada ao evento
Na década de 80 já se tinham feito
as marchas e devolvidos 20 anos
retomaram-se as Marchas em
2001 e desde aí muitas pessoas se
deslocam para poder ver as
marchas de S. João de Campos.
Pontos de interesse
Capela de Santa Luzia; Igreja de
Campos
Local
Igreja Paroquial de Campos e Largo de S.
João de Campos
Largo do Sobral – Campos
4920-008 Vila Nova de Cerveira
Entidade responsável
Comissão das Festas de S. João de Campos
União de Freguesias de Campos e Vila Meã
Tel.: +351 251 795 204
camposevilamea@gmail.com
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Vila Nova de Gaia
Festa de S. Pedro - Afurada
Festa de S. João (Gaia e
Porto)
A festa de S. Pedro realiza-se a 29 de junho e
prolonga-se durante uma semana. A festa de o
S. João decorre na passagem da noite de 23 para 24
de junho.
Festa de S. Pedro da Afurada
- Afurada, é uma Vila Piscatória,
cujo Santo padroeiro é o S. Pedro.
No dia 24 de junho, feriado
Municipal em Vila Nova de Gaia,
realiza-se a Regata dos Barcos
Rabelos no Rio Douro, organizada,
pela Confraria do Vinho do Porto.

Festa de S. João - As tradicionais
marchas de S. João, em Gaia saem
à rua no fim de semana anterior ao
S. João. A iniciativa conta com a
participação de grupos
pertencentes às 15 Freguesias do
Concelho. Os participantes
começam a formar as marchas às
21 horas, ao longo da Rua General
Torres para que, às 22, tenha início
o desfile, junto ao tabuleiro inferior
da ponte Luís I. As marchas
seguem depois pela marginal
ribeirinha até ao Cais de Gaia, onde
farão a respetiva atuação e
coreografia. Os tradicionais balões
de S. João, feitos em papel e em
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Gastronomia ligada ao evento
Carneiro ou anho, sardinha assada,
salada de pimentos, caldo verde
com broa, salada de pimentos,
leite-creme ou bolo de S. João,
devidamente acompanhado do
delicioso Vinho do Porto.
História ligada ao evento
Gente, de grande devoção, os
pescadores prestam a devida
homenagem ao Santo, com toda a
pompa e circunstância, onde para
além das cerimónias religiosas não
falta a tradicional sardinha assada
com a típica Broa de Avintes e o
fogo de artifício. Esta festa atinge o
seu auge, aquando da saída da
procissão, cujos andores
transportam imagens de Santos e
Santas de tamanho natural,

seguidos pelos fiéis devidamente
trajados com as tradicionais vestes
das gentes da pesca. À passagem
defronte ao Rio Douro, procede-se
à bênção dos barcos acompanhados
pelo toque das sirenes e morteiros.
A Festa de S. João, de cariz
manifestamente popular, nesta
noite a população sai para as ruas
devidamente apetrechadas com
utensílios característicos desta
festa, nomeadamente o alho-porro
a cidreira e o martelinho de S. João.
Pontos de interesse
Centro Histórico de Gaia
Mosteiro da Serra do Pilar; Igreja
de Santa Marinha; Convento
“Corpus Christi”; Parque da Quinta
do Conde das Devesas; Teleférico;
Mercado da Beira-Rio; Centro
Multimédia-Espaço Porto Cruz;
Caves de Vinho do Porto; Lojas de
Vinho do Porto; TukTour; Empresas
de Cruzeiros
União de Freguesias de Santa
Marinha e S. Pedro da Afurada
- Igreja Paroquial de S. Pedro da
Afurada; Centro Interpretativo do
Património da Afurada; Mercado de
S. Pedro da Afurada; Douro Marina
Local
Pela Festa de S. João, nas Igrejas e
Capelas é possível, particularmente nesta
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altura, visitar os altares em honra do
Santo, desfrutando das expressões
artísticas de conceituados mestres
nacionais e internacionais.
Igreja Paroquial de S. Pedro da Afurada
Rua S. Pedro da Afurada
4400-402 Afurada Vila Nova de Gaia
Tel.: +351 227 810 049 (Lucílio Neves
Galvão)
GPS: 41°8’40’’N 8°38’37’’W
Entidade responsável
Junta de Freguesia de Stª Marinha e S.
Pedro da Afurada
Centro Cívico Reverendo Pe. Joaquim Araújo
4400-602 Vila Nova de Gaia
Tel.: +351 968 337 670
rebelopaixao@gmail.com
OBS: Designação da Comissão de Festas
Comissão de Festas do Padroeiro dos
Pescadores-Associação
Município de Vila Nova de Gaia
Rua de Álvares Cabral
4400-017 Vila Nova de Gaia
Tel.: +351 223 742 400
www.cm-gaia.pt
geral@cm-gaia.pt

Vila Real
Festa e Feira de Santo
António, de S. João e Feira
de S. Pedro (ou dos
Pucarinhos)
Festa e Feira de S. António. Todo o mês de junho,
com especial destaque para o dia 13
Festa de S. João 23 de junho
Feira de S. Pedro (ou dos Pucarinhos), 28 e 29 de
junho

Município do Porto
Rua Clube dos Fenianos
4000-407 Porto
Tel.: +351 222 097 000
www.cm-porto.pt
geral@cm-porto.pt

As festas em honra dos Santos
Populares incluem
simultaneamente duas dimensões:
a religiosa, com os seus aspetos
mais característicos e a profana,
para a qual contribuem as feiras
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(de gado e não só), as
características barracas de venda
de artigos variados, as tasquinhas,
as diversões, a música e outros
aspetos lúdico-culturais.
Festa e Feira de Santo António:
Estas festas revelam-se como um
dos pontos mais altos das festas
de Vila Real, em que a cidade
ganha especial colorido,
movimento e alegria. Da feira de
gado maronês e concurso nacional
de gado maronês, à feira de Santo
António, passando por uma
panóplia de iniciativas culturais e
desportivas, a vida e animação que
enchem Vila Real nestes dias de
festa, serve de pretexto a que as
suas gentes desfrutem do
ambiente quente e de franca
harmonia.
Festa de S. João: o S. João é uma
festa de cariz fortemente popular,
que acontece a 23 de junho, no
centro histórico da cidade, onde a
sardinha assada é rainha.
Feira de S. Pedro: (ou dos
Pucarinhos): a feira de S. Pedro
encerra o ciclo de festas vividas
em todo o mês de junho em Vila
Real. É na rua Central, em frente
da Capela Nova, que a tradição é
rainha, com uma importante feira
de artesanato (barros de
Bisalhães e linhos de Agarez e
Mondrões.

Gastronomia ligada ao evento
Festa e Feira de Santo António:
Arroz de forno acompanhado com o
mais típico e reconhecido pastel de
carne da “bila”: o covilhete
Festa de S. João: Sardinha assada,
acompanhada pela típica broa de
milho e o vinho, tinto ou branco, de
Vila Real ou da região.
História ligada ao evento
Festa e Feira de Santo António:
“na “Bila” abundam várias iguarias
diferenciadoras e afamadas: dentre
elas cumpre-nos distinguir e
relevar o covilhete, uma tradição
secular. No 4º quartel do séc. XIX,
no “Chiado”, Largo do Calvário,
realizava-se a grande feira de
Santo António: aqui instalavam-se
tasquinhas, ficando famosas as do
“Retiro dos Pacatos”, do
“Espadilha”, do “João das Três” que
se anunciavam nos jornais da
época, oferecendo” muito asseio,
higiene e pinga de estalo” para
acompanhar os covilhetes com
arroz de forno.
Feira de S. Pedro (ou dos
Pucarinhos): Para coroar a noite de
festa, está a ser retomada a antiga
tradição tipicamente Vila-Realense:
o jogo do Panelo, em que grupos de
pessoas se espalham pelo Centro
Histórico, e, formando rodas,
atiram o Panelo aleatoriamente de
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mão em mão. Quem deixar cair e
partir... terá de pagar (ou, segundo
a tradição, “roubar”) outro panelo!
Pontos de interesse
Necrópole de S. Miguel da Pena;
Santuário de Panóias; Torre de
Quintela; Casa de Diogo Cão; Casa
dos Marqueses de Vila Real; Capela
da Misericórdia; Igreja de S. Pedro;
Igreja de São Paulo/ Capela Nova;
Igreja do Senhor do Calvário;
Palácio de Mateus - séc. XVIII;
Casa dos Brocas; Carvalho Araújo;
Capela de S. Brás; Igreja de São
Dinis; Igreja do Convento de S.
Domingos/Sé de Vila Real
Local
Festa e Feira de Santo António: Praça
do Município, Centro Histórico da cidade,
Freguesia de Lordelo (feira de gado)
Festa de S. João: Centro Histórico da
cidade
Feira de S. Pedro: (ou dos Pucarinhos)
Largo da Capela Nova, Centro Histórico da
cidade
Entidade responsável
Município de Vila Real
Av. Carvalho Araújo
5000-657 Vila Real
Tel.: +351 259 308 100
www.cm-vilareal.pt
geral@cm-vilareal.pt
GPS: 41°17’40.0”N 7°44’47.0”W

Vila Verde
Festas Concelhias de
Santo António
8 a 13 de junho
As festas concelhias em honra de
Santo António assumem-se como
uma das mais ricas expressões da
cultura popular, sendo o dia 13 de
junho (feriado concelhio) o
epicentro desta festividade,
marcado por momentos de devoção
e homenagem ao Santo. As
principais ruas do concelho são
iluminadas e ornamentadas a rigor,
ganhando “vida” e cor como mote
de anúncio à romaria. Durante seis

105 | SANTOS POPULARES NORTE DE PORTUGAL

dias, a comunidade local participa
ativamente nas diversas iniciativas.
Um envolvimento movido pela fé
aliada à vontade natural em
preservar a identidade, os usos e
costumes deste território. Um
programa que conjugado com o
património, o artesanato e a
paisagem tornam as Festas em
honra de Santo António num
autêntico “cartaz de visita” do
concelho e da região. Muitas são as
atividades desenvolvidas:
Eucaristia, procissão, com dezenas
de figurantes, andores, a
participação das bandas musicais
de Vila Verde e de Aboim da
Nóbrega. Concerto filarmónico,
marchas e rusgas, fogueiras.
Iluminação decorativa das ruas,
corteja da tradição e espetáculos
musicais, eventos desportivos,
festival piromusical, venda
ambulante, parque de diversões,
after party, festival da febra e
muito fogo de artificio.
Gastronomia ligada ao evento
“Festival da Febra”, sardinha
assada, caldo verde, pimentos,
vinho verde.
História ligada ao evento
Decorre o ano de 1195 e, a 15 de
agosto, nasce mais um menino em
Lisboa. Batizaram-no com o nome

de Fernando de Bulhões. Ninguém
podia prever que aquele menino
viria a ser conhecido em todo o
mundo como Santo. Com 25 anos
de idade, tomou o hábito dos
Franciscanos no Mosteiro de Santa
Cruz de Coimbra, onde passou a ser
conhecido por Frei António. De
facto, não há outro mais famoso,
mais requerido e também mais
pronto a conceder milagres que
Santo António de Lisboa. Apelidado
de “Santo casamenteiro”, “protetor
dos animais”, “restituidor do
desaparecido”, “livrador das
tentações demoníacas”, “padroeiro
da classe dos comerciantes”,
“Santo dos milagres”, a ele tudo se
pede não como intercessor, mas
como autoridade celestial.
Em Portugal, Santo António é
muito popular e um dos mais
venerados. Vila Verde não foge à
regra. Sabe-se que, pelo menos
desde 1706, é venerado na Capela
de Santo António em pleno centro
de Vila Verde.
Pontos de interesse
Capela de Santo António; Igreja
Matriz; Loja Interativa de Turismo;
Centro de Dinamização ArtesanalAliança Artesanal; Espaço Namorar
Portugal; Casa do Brinquedo e da
Brincadeira; Museu do Linho; Museu
Terras de Regalados-Arte Sacra
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Populares, arcos e balões. É feita a
construção da cascata gigante de
S. João, na Praça da República,
onde se colocam alhos-porros.

Local
Capela de Santo António e Igreja Matriz
Capela de Santo António
Praça de Santo António
Vila Verde
GPS: 41°38’57.1”N 8°26’08.0”W

Gastronomia ligada ao evento
Sardinha assada e grelhados
tradicionais, porco no espeto, bolo
com sardinha e carne tradicional da
região

Igreja Matriz
Av. António Sérgio
GPS: 41°38’52.8”N 8°26’10.1”W
Entidade responsável
Município de Vila Verde
Praça do Município
4730-Vila Verde
Tel.: +351 253 310 500
web: www.cm-vilaverde.pt
eletrónico.geral@cm-vilaverde.pt
GPS: 41°38’54.9”N 8°26’10.2”W

Vizela
Festas de S. João
23 e 24 junho
As festas de S. João em Vizela,
demarcam a preservação da
cultura popular, através das várias
atividades, como a elaboração de
cascatas de S. João, as marchas
populares, as rusgas com carros
alegóricos, o desfile do Parque das
Termas, pela Rua Dr. Abílio Torres e
Rua da Rainha. De 15 a 24 de junho
na baixa da cidade, há música
ambiente com entradas
engalanadas decoradas com
motivos alusivos às festas. No dia
23 de junho à noite, há arraial de S.
João com conjuntos e música
popular. As ruas da cidade e a toda
a baixa, são decoradas com
artefactos alusivos aos Santos
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História ligada ao evento
Importância da Cascata de S. João
e marchas alusivas com disputa de
grupos, pela melhor imagem/
desfile e cantorias ao S. João.
Pontos de interesse
S. Bento Pêras; Igreja Matriz de S.
Miguel; Sra. Tocha; Parque Termal/
Termas Vizela; Monumento Tratado
de Tagilde (Aliança PortugalInglaterra); Bica Quente
Local
Praça da República e Jardim Manuel Faria
(Principais ruas da cidade de Vizela)
Tel.: +351 927 510 177
vizela@ligadoscombatentes.org.pt e
amrfpeixoto@gmail.com
Entidades responsável pelas
festividades
Liga dos Combatentes-Núcleo de Vizela
AMR Família Peixoto
ACR Os Vizelenses

“Festa dos Moços” é uma tradição
de longa data da freguesia de
Infias. Esta festa é organizada por
um grupo de jovens da freguesia e
realiza-se em junho no primeiro fim
de semana após o dia 24. Como é
habitual em todas as festas
populares, esta é uma festa que se
faz notável pela sua sessão de fogo
de artifício, concertos e muita
animação, através de espetáculos
de música, animação de rua e a
decoração com arcos.
Arraial de S. João em
Santa Eulália - Vizela
Último fim de semana de junho
Este evento tem como objetivo
principal, a angariação de fundos
para a realização das festas em
honra da Padroeira – Santa Eulália,
aproveitando o facto desta
festividade ser muito apreciada
pela população deste meio. São
vários os espetáculos de música
popular e local ao vivo, com muita
iluminação e realizam-se jogos
tradicionais.
Gastronomia ligada ao evento
Frango no churrasco, entrecosto,
bolo de carne e sardinhas, pão
caseiro, bifanas no pão.

Pontos de interesse
Igreja de Santa Eulália; Centro
Etnográfico do Grupo Folclórico de
Santa Eulália; Casa de Sá
Local
Parque de Lazer Casal do Telhado
GPS: 41º21’10.63” N 8º18’33.43” W
Entidade responsável
Comissão de Festas de Santa Eulália
Tel.: +351 963 403 288
cfsantaeulalia2018@gmail.com
Parque de Lazer Casal do Telhado
GPS: 41º21’10.63” N 8º18’33.43” W

Festas de S. João em Infias
Último fim de semana de junho
A outrora afamada festa de S.
João, também conhecida pela
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Gastronomia ligada ao evento
Cozinha tradicional regional,
sardinha assada
Pontos de interesse
Monte de Alijó e Capela de Santa Ana;
Igreja do Senhor das Cinco Chagas;
Igreja de Santa Maria de Infias
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Local
Fórum de Espetáculos de Infias – junto à
Igreja do Senhor das Cinco Chagas
Largo do Cruzeiro Infias
GPS: 41º23’48.75” N 8º 18’33.43” W
Entidade responsável
Comissão de Festas de S. João de Infias
Largo do Cruzeiro - Infias
Tel.: +351 91 859 29 83
Tel.: +351 93 369 85 90
jfinfias@sapo.pt
GPS: 41º23’48.75” N 8º 18’33.43” W

Alojamento norte*
* num raio de 1Km

110 | SANTOS POPULARES NORTE DE PORTUGAL

111 | SANTOS POPULARES NORTE DE PORTUGAL

Alfândega da Fé
Ovimar
tel.: +351 279 462 216
Casa Coelho
tel.: +351 279 462 220
Amares
Casa da Obrinha
tel.: +351 963 325 951
Casa da Urze
tel.: +351 919 332 522
Casa de Amares
- Solar das Bouças
tel.: +351 253 909 010
Casa de Chouselas
tel.: +351 966 944 396
Casa de Romão
tel.: +351 253 993 254
Casa do Casal do Carvalhal
tel.: +351 253 908 323
Casa do Ranho
tel.: +351 938 015 694
Casa do Telhado
tel.: +351 913 936 401
tel.: +351 969 059 988
Casa do Zé Manel
tel.: +351 938 878 762
Casa Lata
tel.: +351 253 993 460
Casa Quinta do Rocha
tel.: +351 966 426 096
Casa Quinta de Cabo
tel.: +351 969 842 627
Recantos na Portela
tel.: +351 917 520 622
tel.: +351 966 780 262
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Casa Sequeira do Urjal
tel.: +351 253 371 525
Castelo do Castro
tel.: +351 967 091 826
Devesa do Cávado
tel.: +351 253 378 010 /
tel.: +351 919 311 281
tel.: +351 911 088 904
Grande Hotel da Bela Vista
tel.: +351 253 360 100
Hotel Caldelas
tel.: +351 253 368 500
Hotel Peninsular
tel.: +351 253 361 490
Hotel Tróia
tel.: +351 253 993 240
Pousada Santa Maria de Bouro
tel.: +351 253 371 970
Quinta de Ataíde
tel.: +351 253 324 284
tel.: +351 934 372 378
tel.: +351 968 391 746
Quinta do Burgo
tel.: +351 253 992 749
Quinta Vale do Homem
tel.: +351 253 319 410
Solar da Salvadoura
tel.: +351 968 439 210
tel.: +351 253 378 164
Arcos de Valdevez
Luna Arcos Hotel
tel.: +351 258 093 600
Residencial Costa do Vez
tel.: +351 258 521 226
tel.: +351 258 521 190

Residencial D. Isabel
tel.: +351 258 520 380/88
Residencial D. António
tel.: +351 258 521 010
Casa da Ponte
tel.: +351 258 516 107
tel.: +351 916 995 333
Hotel Ribeira
tel.: +351 258 093 485
Armamar
Casa da Farmácia - Turismo de
Habitação tel.: +351 254 094 554
Casa da Fonte - Casa de Campo
tel.: +351 227 623 175
Casa do Lagar
tel.: +351 254 670 557
Gojim Casa Rural
- Casa de Campo
tel.: +351 910 517 407
Hotel Folgosa Douro***
tel.: +351 254 858 222
tel.: +351 254 858 223
Outros Tempos - Casas de Campo
tel.: +351 254 855 103
Quinta da Azenha - Agro-Turismo
tel.: +351 254 855 172
Quinta da Barroca - Agro-Turismo
tel.:+351 254 850 850
tel.: +351 254 850 855
Quinta de Silvares
- Casa de Campo
tel.: + 351 934 262 584
tel.: +351966 133 138
Quinta do Tedo - Agro-Turismo
tel.:+351 254 789 165
tel.: +351 254 789 543

Casa do Alambique
tel.: +351 254 855 466
Casa da Capela de Cima
tel.: +351 911 783 625
Casa da Raposeira
tel.: +351 254 858 006
tel.: +351 914 452 772
Casa de São Miguel
tel.: +351 963 013 935
Casal da Viúva
tel.: +351 254 400 282
Douro Janja
tel.: +351 914 477 920
Fontelo House
tel.: 351 969 380 616
tel.: +351 963 014 697
Hospedaria Mor
tel.: +351 254 858 238
tel.: +351254 858 240
Palácio Nova Seara
tel.: +351 967 141 410
Parque de Campismo do Monte
de São Domingos
tel.: +351 254 851 830
Arouca
Casa do Passadiço
tel.: +351 915 499 171
Vila Guiomar
tel.: +351 919 505 750
Quinta da Vila
tel.: +351 918 528 478
Baião
Pensão Residencial Borges
tel.: +351 255 541 322
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O Aconchego das Raízes
tel.: +351 915 107 317
Casa da Juventude e Desporto
de Baião
tel.: +351 255 540 500
Braga
Meliã Hotel & Spa
tel.: +351 253 144 000
Hotel Bracara Augusta
tel.: +351 253 206 260
BurgusTribute & Design Hotel
tel.: +351 253 680 000
Hotel Mercure Braga Centro
tel.: +351 253 206 000
Villa Garden Braga
tel.: +351 253 680 020
Urban Hotel Estação
tel.: +351 253 680 020
Hotel Dona Sofia
tel.: +351 253 263 160
Hotel Senhora a Branca
tel.: +351 253 269 938
Basic Braga by Axis
tel.: +351 253 148 000
Hotel Ibis Budget Braga Centro
tel.: +351 253 614 500
BragaTrutHotel
tel.: +351 253 277 187
Hotel Dom Vilas
tel.: +351 253 616 818
Hotel dos Terceiros
tel.: +351 253 270 466
Hotel Ibis Braga
tel.: +351 253 204 800
Hotel João XXI
tel.: +351 253 616 630

Hotel Residencial Dora
tel.: +351 253 200 180
Hotel São Nicolau
tel.: +351 253 619 463
Hotel João Paulo II
tel.: +351 253 603 620
Amelia’s House
tel.: +351 253 617 058
Bracara Hostel
tel.: +351 912 435 877
Braga Historic Center Hostel
tel.: +351 913 993 589
Cathedral Guesthouse
tel.: +351 910 135 493
Collector´s Hostel
tel.: +351 253 048 124
Domus 26 Guest House B&B
tel.: +351 917 339 095
Diogo Guesthouse
tel.: +351 917 954 194
InBraga Hostel
tel.: +351 253 033 546
JustGo Braga Hostel
tel.: +351 963 899 179
Old City Guest House
tel.: +351 253 044 258
Sé Guesthouse
tel.: +351 253 614 080
Sé Inn Suites
tel.: +351 253 045 718
Parque de Campismo e
Caravanismo Municipal de Braga
tel.: +351 253 273 355

Castelo de Paiva
Quinta das Vessadas
tel.: +351 255 689 962
Flower Residence
tel.: +351 255 160 065
Hotel Rural Casa de São Pedro
tel.: +351 255 689 468
Casa Olival da Vinha
tel.: +351 255 148 618
Quinta de Curvite
tel.: +351 255 688 686
Casa do Villas
tel.: +351 916 275 867

Cabeceiras de Basto
Bosque da Harmonia
tel.: +351 253 665 051

Espinho
Hotel Apartamento Solverde
tel.: +351 227 338 000

Celorico de Basto
Parque de Campismo de
Celorico de Basto
tel.: +351 255 323 340
Pousada de Juventude de
Celorico de Basto
tel.: +351 255 321 237
Hotel Celorico Palace Hotel
& Spa
tel.: +351 255 320 030
Casa São Silvestre
tel.: +351 961 605 875
Casa do Outeiro da Ribeira
tel.: +351 968 633 795
Forest Garden Estate
tel.: +351 938 356 460
Camélias de Basto
- Turismo Rural (Casa da Boavista)
tel.: +351 914 880 608
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Praiagolfe Hotel
tel.: +351 227 331 000
Hotel M
tel.: +351 227 347 364
18th Hostel
tel.: +351 910 692 549
A&Z Refúgio à Beira Mar, Lda.
tel.: +351 227 341 615
tel.: +351 919 019 653
Family Espinho Porto
Guesthouse
tel.: +351 920 592 583
Alameda Guest House
tel.: +351 227 341 091
tel.: +351 917 334 182
The Beach Corner Guest House
tel.: +351 966 308 440
Why Not? Guest House
tel.: +351 919 774 787
Espinho Guest House
tel.: +351 919 022 852
Pedregal Apartments
tel.: +351 919 213 022
tel.: +351 916 151 182
Watermark Surf House
tel.: +351 938 406 994
tel.: +351 966 414 16
Esposende
Hotel Suave Mar
tel.: +351 253 969 400
Hotel Mira Rio
tel.: +351 253 964 430
Hotel Zende
tel.: +351 253 969 090
Apart. Turísticos Pinhal da Foz
tel.: +351 253 961 098

Albergue de S. Miguel
tel.: +351 253 964 720
Fafe
Quinta Lama de Cima
tel.: +351 253 591 431
Quinta do Minhoto
tel.: +351 965 242 514
Hotel Comfort Inn
tel.: +351 253 000 700
Aldeia do Pontido
tel.: +351 253 508 108
Parque de Campismo da
Barragem
tel.: +351 253 504 049
Felgueiras
Residencial Cangalho
tel.: +351 255 313 853
Hotel Albano
tel.: +351 255 922 012
Apartamentos Hórus
tel.: +351 255 312 400
Freixo de Espada à Cinta
Casa do Conselheiro
tel.: +351 915 550 362
Casa de Alpajares
tel.: +351 962 727 101
Residencial Fatibel
tel.: +351 279 658 090
Residencial Cinta D’Ouro
tel.: +351 279 652 550
Guimarães
Camélia Rooms
tel.: +351 253 424 400

Hotel do Paço
tel.: +351 253 556 964
Hotel Vila
tel.: +351 253 464 836
Guest House Vista Alegre
tel.: +351 253 555 033
Casa na Nuvem
tel.: +351 253 511 990
Quinta da Tulha
tel.: +351 936 152 301
Hotel das Taipas
tel.: +351 253 479 980
Hotel das Termas
tel.: +351 253 470 970
Lousada
Lousada Country Hotel
tel.: +351 255 005 110
Macedo de Cavaleiros
Hotel Alendouro
tel.: +351 278 421 236
Hotel Muchacho
tel.: +351 278 421 640
Solar Morgado de Oliveira
tel.: +351 278 432 276
Alojamento Local
D. Antónia
tel.: +351 278421731
Maia
Hotel Central Parque
tel.: +351 229 475 563
Hotel Premium Aeroporto
tel.: +351 229 435 650

115 | SANTOS POPULARES NORTE DE PORTUGAL

Marco de Canaveses
Casa de Gondomil
tel.: +351 919 230 606
Casa de Campo de Santa
Cristina
tel.: +351 255 630 193
Quinta de VillaSete
tel.: +351 914 638 008
Quinta do Cão
tel.: +351 917 201 078
Matosinhos
Parque de Campismo Orbitur
tel.: +351 229 270 571
Casa d’Aires
tel.: +351 933 400 440
Blue Sea
www.portovacacionrentals.com
Hotel Tryp Porto Expo
tel.: +351 229 990 000
Hotel Holiday Inn Express
tel.: +351 229 995 400
Hotel Leça da Palmeira
tel.: +351 229 997 770/1
Melgaço
Quinta da Calçada
tel.: +351 914 593 574
tel.: +351 919 861 459
Solar do Castelo
tel.: +351 251 418 191
Hotel Boavista
tel.: +351 251 416 350
Monte Prado Hotel & Spa
tel.: +351 251 400 130

Quinta de Remoães
– Agroturismo
tel.: +351 933 077 142
Hotel Rural Quinta do Reguengo
tel.: +351 938 044 051
Melgaço Alvarinho Houses
tel.: +351 918 685 595
Mesão Frio
Casa de Canilhas
tel.: +351 254 891 181
Casa Portas do Douro
tel.: +351 913 573 406
Casa de Canilhas
tel.: +351 254 891 181
Casa Portas do Douro
tel.: +351 913 573 406
Casa de Canilhas
tel.: +351 254 891 181
Casa Portas do Douro
tel.: +351 913 573 406
Mirandela
Hotel D. Dinis
tel.: +351 278 097 750
tel.: +351 969 773 924
Hotel Globo
tel.: +351 278 248 210
tel.: +351 278 248 871
Apartfl - Apartamento 1 e 2
tel.: +351 934 864 577
Dona Fina Guest House
tel.: +351 278 249 392
tel.: +351 912 397 118
Pensão Praia
tel.: +351 278 262 497
tel.: +351 916 605 681

Moimenta da Beira
Residencial Santos
tel.: +351 254 529 068
Pico do Meio Dia Telefones
tel.: +351 254582381
Turismo de Habitação
Solar dos Correia Alves
tel.: +351 254584020
Hotel Verdeal ***
tel.: +351 254584061
Monção
Cantinho do Cantador CC
tel.: +351 251 568 152
tel.: +351 969 077 972
Refugio dos Cregos – CC
tel.: +351 251 809 240
tel.: +351 936 793 914
Miradouro da Branda – AL
Santo António de Vale de Poldros
- Riba de Mouro
tel.: +351 913 490 881
tel.: +351 966 962 649
Cardenha da Bessada – CC
Santo António de Vale de Poldros
- Riba de Mouro
tel.: +351 964 252 393
Casa da Corga – CC
tel.: +351 926 593 099
Mondim de Basto
Casa das Mourôas
tel.: + 351 93 472 18 13
Mondim Hotel & SPA
tel.: + 351 255 381 062
Casa do Conselheiro
tel.: + 351 255 145 847
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Arcádia
tel.: + 351 255 381 410
Hostel Carvalho
tel.: + 351 255 381 057
Parque de Campismo
tel.: + 351 255 381 650
Murça
Residencial Vitorino
tel.: +351 259 512 630
Casa do Cabo
tel.: +351 259 093 695
Oliveira de Azeméis
Casa da Trapa –Ossela
tel.: +351 918 503 523
Casa do Porto Carreiro – Ossela
tel.: +351 917 893 344
Paços de Ferreira
Quinta do Pinheiro
tel.: +351 255 870 097
Penedono
Hotel Medieval de Penedono
tel.: +351 914 381 975
Residencial Flora
tel.: +351 25450441
Hospedaria Castelo
tel.: +351 254 505 061
Agro-turismo Quinta da Picoila
tel.: +351 254 508 157
Ponte de Lima
Arc My Otel
tel.: +351 966 506 744
Hotel Inlima & Spa

tel.: +351 258 900 050
Hotel Mercearia da Vila
tel.: +351 258 753 562
Hotel Império do Norte
tel.: +351 258 009 008
Porto
Empreendimentos turísticos e
alojamento local por toda a cidade.
www.visitporto.travel
Póvoa de Varzim
Axis Vermar Conference &
Beach Hotel ****
tel.: +351 252 298 900
Grande Hotel da Póvoa ***
tel.: +351 252 290 400
Sol Póvoa & Varzinn Hotel ***
tel.: + 351 252 290 510
Hotel Avenida **
tel.: +351 252 683 206
Hotel Costa Verde **
tel.: +351 252 298 600
Hotel Luso Brasileiro **
tel.: +351 252 690 710
Hotel Torre Mar **
tel.: +351 252 298 670
Sabrosa
Casa do Visconde de
Chanceleiros
tel.: +351 254 730 190
Quinta Nova Nossa Senhora do
Carmo
tel.: +351 254 730 430
tel.: +351 969 860 056

Casa do Visconde de Vilarinho
de S. Romão
tel.: +351 259 930 754
tel.: +351 91 952 23 82
Casa das Pipas/Quinta do Portal
tel.: +351 259 937 000
tel.: +351 968 120 127
O Zé já dormiu aqui
tel.: +351 966 393 827
Casa dos Vilares
www.airbnb.pt/rooms/8088322
Santa Marta de Penaguião
Quinta da Azinheira
– Alvações do Corgo
tel.: +351 254 810 130
Quinta Sra. da Graça
– São João de Lobrigos
tel.: +351 254 969 114
São João da Madeira
Hotel AS
tel.: +351 256 836 100
Residencial Solar S. João
tel.: +351 256 202 540
Golden Tulip S. João da Madeira
Hotel
tel.: +351 256 106 700
Central Suites
tel.: +351 936 206 777
Hotel AS
tel.: +351 256 836 100
Residencial Solar S. João
tel.: +351 256 202 540
Golden Tulip S. João da Madeira
Hotel
tel.: +351 256 106 700
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Central Suites
tel.: +351 936 206 777
São João da Pesqueira
Hotel Pesquedouro
tel.: +351 254 488 203
Casa da Avenida
tel.: +351 254 484 421
Parque da Mata do Cabo
tel.: +351 300 400 991
Tabuaço
Casa da Tia
tel.: +351 919 688 408
Casa do Brasão
tel.: +351 254 780 040
Casa dos Rui`s
tel.: +351 914 758 244
Hotel Douro Inn
tel.: +351 254 782 392
Plácido Hotel Douro
tel.: +351 254 780 140/8
Quinta do Monte Travesso
tel.: +351 919 187 022
Quinta da Padrela
tel.: +351 914 758 244
Casa d`Anita
tel.: +351 966 131 622
Torre de Moncorvo
Casa Dona Maria Luiza,
Casa da Avó
tel.: +351 279 254 086
Alojamento Local Caçula
tel.: +351 279 253 079
Quinta das Aveleiras
tel.: +351 919481829

Casa Dona Maria Luiza
tel.: +351 279 254 086
Casa da Avó
tel.: +351 279 254 086
Alojamento Local Caçula
tel.: +351 279 253 079
Quinta das Aveleiras
tel.: +351 919 481 829
Alojamento Local Popular
Casa Dona Maria Luiza
tel.: +351 279 254 086
Casa da Avó
tel.: +351 279 254 086
Alojamento Local Caçula
tel.: +351 279 253 079
Quinta das Aveleiras
tel.: +351 919481829
Alojamento Local Popular
Trofa
Quinta do Arco / Casa da Adega
tel.: +351 962 679 507
Santhyago (AL)
– 2Km de distância
tel.: +351 252 417 703
Vale de Cambra
Casas dos Avós
tel.: +351 918 626 295
Casa da Nininha
tel.: +351 256 428 011
Hotel Solar das Laranjeiras
tel.: +351 256 423 977
Hotel Quinta Progresso
tel.: +351 256 410 890
Quinta Anna Horvath
tel.: +351 256 240 240

Traços d’Outrora
tel.: +351 918 795 674
Trebidouro
tel.: +351 915 359 999
Belle Maison A Louer
tel.: +351 777 89 9 6 53
Casa de Coelhosa
tel.: +351 919 143 605
Cabanelas Country House
tel.: +351 915 400 717
Casa do Pinheiro Manso
tel.: +351 938 268 720
Casa do Aido de Cima
tel.: +351 917 251 946
Pensão Suissa
tel.: +351 256 462 233
Pensão Bastos
tel.: +351 936 963 938
Casas dos Avós
tel.: +351 918 626 295
Casa da Nininha
tel.: +351 256 428 011
Hotel Solar das Laranjeiras
tel.: +351 256 423 977
Hotel Quinta Progresso
tel.: +351 256 410 890
Quinta Anna Horvath
tel.: +351 256 240 240
Traços d’Outrora
tel.: +351 918 795 674
Trebidouro
tel.: +351 915 359 999
Belle Maison A Louer
tel.: +351 777 89 9 6 53
Casa de Coelhosa
tel.: +351 919 143 605
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Cabanelas Country House
tel.: +351 915 400 717
Casa do Pinheiro Manso
tel.: +351 938 268 720
Casa do Aido de Cima
tel.: +351 917 251 946
Pensão Suissa
tel.: +351 256 462 233
Pensão Bastos
tel.: +351 936 963 938
Valença
Hotel Padre Cruz
tel.: +351 251 830 040
Residencial STOP
tel.: +351 251 839 160
Valongo
Park Hotel Valongo
tel.: +351 220 125 200
Viana do Castelo
Quinta Dom Sapo Cardielos
– Agroturismo
tel.: +351 258 839 080
tel.: +351 918 759 776
Hotel Rural Quinta de
S. Sebastião ***
tel.: +351 258 770 520
tel.: +351 258 770 521
Hotel Axis Viana Business &
SPA ****
tel.: +351 258 802 000
Casa do Ameal (CC)
Casa de Campo
tel.: +351 258 822 403
tel.: +351 0914 206 227

Hotel A Ponte * Portuzelo
tel.: +351 258 831 469
Hotel Flôr de Sal ****
tel.: +351 258 800 100
Hotel Casa Melo Alvim ****
tel.: +351 258 808 200
Hotel Jardim Viana **
tel.: +351 258828915
Hotel Laranjeira **
tel.: +351 258822261
Hotel Margarida da Praça ***
reservas@margaridadapraca.com
Hotel Rali Viana ***
tel.: +351 258829770
Casa Manuel Espregueira e
Oliveira (TH)
tel.: +351 258407336 / 919836577

tel.: +351 252 322 844
Pensão Santo António
tel.: +351 252 322 704
Pensão Vilanovense
tel.: +351 252 323 292
Residencial Francesa
tel.: +351 252 311 241
Casa Cerejeira - Turismo Rural
tel.: +351 917 578 066
Vila Nova de Cerveira
Hotel Turismo do Minho
tel.: +351 251 700 245
Costa Verde AL
tel.: +351 251795430

Vila do Conde
Villa C Boutique Hotel
tel.: +351 252 240 420
Santana Hotel & SPA
tel.: +351 252 640 460
Hotel Brazão
tel.: +351 252 642 016

Vila Nova de Gaia
Hotel Mercure Porto Gaia ****
tel.: +351 223 740 800
Hotel Novotel Porto Gaia ****
tel.: +351 227 728 700
Hotel Ibis Porto Gaia **
tel.: +351 227 728 200
Hotel Ibis Budget Porto Gaia *
tel.: +351 220 100 034

Vila Nova de Famalicão
Vila´s House Business & Family
Apartments
tel.: +351 914 607 828
Hi!Go - Hostel & Suites Hostel
tel.: +351 937 314 113
Hotel dos Moutados ***
tel.: +351 252 312 377
Villa Prime Hotel***
tel.: +351 252 104 603
Pensão Ferreira

No Centro Histórico de Gaia, onde
se festeja o S. João, temos num
raio de 1 Km os alojamentos abaixo
indicados:
O Hotel mais próximo da Beira-Rio
é o The Yeatman Hotel *****
tel.: + 351 220 133 100
Podemos também contar com
alguns alojamentos locais, (Hostel)
existentes em diferentes artérias
do Centro Histórico.
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Vila Real
Hotel Miracorgo****
tel.: +351 259 325 001
Hotel Miraneve**
tel.: +351 259 323 153
Douro Village Hostel
tel.: +351 259 042 294
Hospedaria S. Domingos
tel.: +351 259 322
Pensão Areias
tel.: +351 259 322 913
Residencial Encontro
tel.: +351 259 322 532
Residencial Real
tel.: +351 259 325 879
Residencial da Sé
tel.: +351 259 324 575
tel.: +351 919 310 601
Vila Verde
Hotel Vila Luena
tel.: +351 253 319 540
Turismo em Espaço Rural
Quinta de Sara (AT
tel.: +351 967 873 856
Cina Quinta (CC)
tel.: +351 253 312 747
Alojamento Local
Quinta da Praia Verde
tel.: +351 969 373 612
Casa da Lúcia
tel.: +351 253 311 356
Vizela
Hotel Termas – Hotel Bienestar
tel.: +351 253 589 150

INFORMAÇÃO TURÍSTICA

Alfândega da Fé
Posto de Turismo
Largo de S. Sebastião
5350 – 013 Alfândega da Fé
Tel. 279 462 739
turismo.alfandegafe@gmail.com
www.cm-alfandegadafe.pt

Alijó

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

Amarante

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

Amares

Loja Interativa de Turismo Caldelas
Av. Afonso Manuel Pereira de
Azevedo, nº 211
4720 – 249 Amares
Tel. 253 368 540
geral@municipioamares.pt
www.cm-amares.pt

Arcos de Valdevez

Loja Interativa de Turismo
Rua Prof. Dr. Mário Júlio Almeida Costa
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4970 – 606 Arcos de Valdevez
Tel. 258 520 530 pit.
arcosvaldevez@portoenorte.pt
www.cmav.pt

Armamar

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

Arouca

Loja Interativa de Turismo
Rua Abel Botelho nº 4
4540 – 114 Arouca
Tel. 256 940 258
turismo@aroucageopark.pt
www.cm-arouca.pt

Baião

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

Barcelos

Posto de Turismo
Largo Dr. José Novais nº 27
4750 – 310 Barcelos
Tel. 253 811 882
turismo@cm-barcelos.pt
www.cm-barcelos.pt

Boticas

Loja Interativa de Turismo
Rua Gomes Monteiro nº 3
5460 – 304 Boticas
Tel. 276 410 200
turismo@cm-boticas.pt
www.cm-boticas.pt

Braga

Loja Interativa de Turismo
Av. da Liberdade nº 1
4710 – 305 Braga
Tel. 253 262 550
turismo@cm-braga.pt
www.cm-braga.pt

Bragança

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

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

Cabeceiras de Basto
Posto de Turismo

pturismo@cabeceirasdebasto.pt
http://cabeceirasdebasto.pt

Caminha

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

Carrazeda de Ansiães

Chaves

Posto de Turismo
Terreiro de Cavalaria
5400 – 193 Chaves
Tel. 276 348 180
municipio@chaves.pt
pitchaves@portoenorte.pt
www.chaves.pt

Cinfães

Loja Interativa de Turismo

Praça do CITICA
5140 – 085 Carrazeda de Ansiães
Tel. 278 098 507
lit@cmca.pt
www.cmca.pt

Capitão Salgueiro Maia – Quinta
do Aido
4690 – 038 Cinfães
Tel.: 255 561 051
turismo@cm-cinfaes.pt
www.cm-cinfaes.pt
www.redescobrircinfaes.pt

Castelo de Paiva

Espinho

Largo do Conde
4550 – 102 Castelo de Paiva
Tel. 255 689 500
pit.castelopaiva@portoenorte.pt
www.cm-castelo-paiva.pt

Alameda 8 - Centro Comercial
Solverde II
4500 – 901 Espinho
Tel. 224 901 316
turismo@cm-espinho.pt
www.cm-espinho.pt

Loja Interativa de Turismo

Loja Interativa de Turismo

Celorico de Basto

Loja Interativa de Turismo
Praça Cardeal D. António Ribeiro
4890 – 220 Celorico de Basto
Tel. 255 323 100
lojaturismo@cm-celoricodebasto.pt
www.mun-celoricodebasto.pt

Praça da Republica nº 203
4860 – 355 Cabeceiras de Basto
Tel. 253 669 100 / 253 669 070
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Loja Interativa de Turismo

Esposende

Loja Interativa de Turismo
Av. Eduardo Arantes de Oliveira
nº 62
4740 – 204 Esposende
Tel. 253 961 354
cit.esposende@cm-esposende.pt
www.visitesposende.com/pt

Fafe

Guimarães

Praça 25 de Abril
4820 - 142 Fafe
Tel. 253 493 311
turismofafe@gmail.pt
www.naturfafe.pt

Praça de S. Tiago
4810 – 300 Guimarães
Tel. 253 421 221
info@guimaraesturismo.com
www.guimaraesturismo.com

Loja Interativa de Turismo

Loja Interativa de Turismo

Felgueiras

Lamego

Casa das Torres,
Av. Dr. Magalhães Lemos nº 23
4610 – 106 Felgueiras
Tel. 255 925 468
e-mail lojadeturismo@cmfelgueiras.pt
www.cm-felgueiras.pt

Rua Regimento de Infantaria nº 9
5100 – 147 Lamego
Tel. 254 609 600
lojaturismo@cm-lamego.pt
www.cm-lamego.pt

Loja Interativa de Turismo

Freixo de Espada à Cinta
Posto de Turismo

Praça Jorge Alvares – Edifício
Biblioteca Municipal
5180 – 125
Freixo de Espada à Cinta
Tel. 279 653 480
turismo@cm-fec.pt
www.cm-freixoespadacinta.pt

Gondomar

Loja Interativa de Turismo
Travessa da Convenção de Gramido
nº 41
4420 – 416 Gondomar
Tel. 224 664 310
turismo@cm-gondomar.pt
www.cm-gondomar.pt

Loja Interativa de Turismo

Lousada

Loja Interativa de Turismo
Praça D. António Meireles nº 18
4620 – 130 Lousada
Tel. 255 820 580
turismo@cm-lousada.pt
www.cm-lousada.pt

Macedo de Cavaleiros
Posto de Turismo

Casa Falcão
Largo Manuel Pinto de Azevedo
5340 – 218 Macedo de Cavaleiros
Tel. 278 426 193
turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
www.cm-macedodecavaleiros.pt

Maia welcome centre
Loja Interativa de Turismo

Parque Central da Maia - 1º Piso Loja 19, Rua Simão Bolívar

122 | SANTOS POPULARES NORTE DE PORTUGAL

4470 – 214 Maia
Tel. 229 444 732
turismo@cm-maia.pt
www.visitmaia.pt

Marco de Canaveses
Loja Interativa de Turismo

Alameda Dr. Miranda da Rocha
4630 – 219 Marco de Canaveses
Tel. 255 538 800
loja.turismo@cm-marco-canaveses.pt
www.marcodecanaveses.pt

Matosinhos

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

Melgaço

Loja Interativa de Turismo
Praça da Republica nº 133
4960 – 567 Melgaço
Tel. 251 402 440
turismo@cm-melgaco.pt
www.cm-melgaco.pt

Mesão Frio

Posto de Turismo
Av. Conselheiro José Maria Alpoim nº
432
5040 – 310 Mesão Frio
Tel. 933 911 043
turismo@cm-mesaofrio.pt
www.cm-mesaofrio.pt

Miranda Douro
Posto de Turismo

Largo do Menino Jesus da
Cartolinha
5210 – 191 Miranda do Douro
Tel. 273 431 132
turismo@cm-mdouro.pt
www.cm-mdouro.pt

Mirandela

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

Mogadouro

Loja Interativa de Turismo
Avenida dos Comandos
5200 – 206 Mogadouro
Tel. 279 340 501
camaramogadouro@mail.telepac.pt
www.cm-mogadouro.pt

Moimenta da Beira

Posto de Turismo

Largo do Tabolado
3620 – 324 Moimenta da Beira
Tel. 254 520 103
posto-turismo@cm-moimenta.pt
www.cm-moimenta.pt

Monção

Loja Interativa de Turismo
Praça Deu-la-Deu Martins

4950 – 452 Monção
Tel. 251 649 013
turismo@cm-moncao.pt
www.cm-moncao.pt

Mondim de Basto

Loja Interativa de Turismo
Praça do Município
4880 – 236 Mondim de Basto
Tel. 255 389 370
turismo@cm-mondimdebasto.pt
www.cm-mondimdebasto.pt

Montalegre

Loja Interativa de Turismo
Ecomuseu de Barroso – Espaço
Padre Fontes, Terreiro do Açougue
nº 11
5470 – 250 Montalegre
Tel. 276 510 203
turismo@cm-montalegre.pt
www.cm-montalegre.pt

Murça

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

Oliveira de Azeméis

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

Paços de Ferreira
Posto de Turismo

Praça Dr. Luís
4590 – 527 Paços de Ferreira
Tel. 300 400 014
cit@cm-pacosdeferreira.pt
www.cm-pacosdeferreira.pt

Paredes

Loja Interativa de Turismo
Largo da Estacão nº 227
4580 – 196 Paredes
Tel. 255 788 952
turismo@cm-paredes.pt
www.cm-paredes.pt

Paredes de Coura

Loja Interativa de Turismo
Largo Visconde de Moselos - Ap. 6
4940 – 909 Paredes de Coura
Tel. 251 780 100
contacto@cm-paredes-coura.pt
www.cm-paredes-coura.pt

Penafiel

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

Penedono

Loja Interativa de Turismo
Praça 25 de Abril

3630 – 246 Penedono
Tel. 254 508 174 / 925 200 170
turismo@cm-penedono.pt
www.cm-penedono.pt

Peso da Régua

Loja Interativa de Turismo
Av. Douro
5050 – 061 Peso da Régua
Tel. 254 320 230
cmregua@cmpr.pt
www.cm-pesoregua.pt

Ponte da Barca

Loja Interativa de Turismo
Rua Conselheiro Rocha Peixoto
nº 9
4980 – 626 Ponte da Barca
Tel. 258 455 246
pit.pontedabarca@portoenorte.pt
www.cmpb.pt

Ponte de Lima

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

Porto

Posto de Turismo ( centro)
Rua Clube dos Fenianos nº 25
4000 – 172 Porto
Tel. 223 393 472

visitporto@cm-porto.pt
www.visitporto.travel

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

Póvoa de Lanhoso
Posto de Turismo

Largo Barbosa e Castro
4830 – 517 Póvoa de Lanhoso
Tel. 253 639 708
turismo@mun-planhoso.pt
www.mun-planhoso.pt

Póvoa de Varzim
Posto de Turismo

Praça Marquês de Pombal
4490 – 442 Póvoa de Varzim
Tel. 252 298 120
pturismo@cm-pvarzim.pt
www.cm-pvarzim.pt

Resende

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

Ribeira de Pena
Posto de Turismo

Praça do Município
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4870 – 152 Ribeira de Pena
Tel. 259 490 500
geral@cm-rpena.pt
www.cm-rpena.pt

Sabrosa

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

Santa Maria da Feira
Loja Interativa de Turismo

Rua Dr. Roberto Alves nº 52
4524 – 909 Santa Maria da Feira
Tel. 256 370 802
gab.turismo@cm-feira.pt
www.cm-feira.pt

Santa Marta de
Penaguião

Loja Interativa de Turismo
Rua dos Combatentes
5030-477 Santa Marta de Penaguião
Tel. 254 810 130
geral@cm-smpenaguiao.pt
www.cm-smpenaguiao.pt

Santo Tirso

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

São João da Madeira
Loja Interativa de Turismo

Torre da Oliva, Rua Oliveira Júnior
nº 591
3700 – 204 São João da Madeira
Tel. 256 200 204
turismoindustrial@cm-sjm.pt
www.turismoindustrial.cm-sjm.pt

São João da Pesqueira

Loja Interativa de Turismo

Avenida Marques de Soveral, nº 79
5130 – 321 São João da Pesqueira
Tel. 300 400 996
turismo@sjpesqueira.pt
www.sjpesqueira.pt

Sernancelhe

Loja Interativa de Turismo
Av. Doutor Oliveira Serrão nº 6
3640 – 240 Sernancelhe
Tel. 254 598 300
sasc@cm-sernancelhe.pt
www.cm-sernancelhe.pt

Tabuaço

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

Tel. 254 781 461
turismo@cm-tarouca.pt
www.tarouca.pt

geral@cm-valedecambra.pt
www.cm-valedecambra.pt

Terras de Bouro

Posto de Turismo

Posto de Turismo

Av. Dr. Paulo Marcelino nº 33
4840 – 100 Terras de Bouro
Tel. 253 351 404
turismo@cm-terrasdebouro.pt
www.cm-terrasdebouro.pt

Paiol do Campo de Marte,
Coroada – Praça Forte de Valença
4930 – 677 Valença do Minho
Tel.: 251 823 329 / 251 823 374
pit.valenca@portoenorte.pt
www.cm-valenca.pt

Torre de Moncorvo

Valongo

Rua dos Sapateiros nº 15
5160 – 278 Torre de Moncorvo
Tel. 279 252 289
turismo@torredemoncorvo.pt
www.torredemoncorvo.pt

Rua de S. Mamede s/n
4440 – 597 Valongo
Tel.: 222 426 490
turismo@cm-valongo.pt
www.cm-valongo.pt

Trofa

Valpaços

Parque N. Sra. das Dores e Dr. Lima
Carneiro - Rua Padre Joaquim
Augusto da Fonseca Pedrosa,
Fórum Trofa XXI, n.º 92
4785 – 419 Trofa
Tel. 96 586 29 71
turismo@mun-trofa.pt
www.mun-trofa.pt

Av. Engº Luís de Castro Saraiva
5430 – 472 Valpaços
Tel. 278 710 130
turismo@valpacos.pt
www.valpacos.pt

Loja Interativa de Turismo

Loja Interativa de Turismo

Vale de Cambra

Loja Interativa de Turismo

Tarouca

Loja Interativa de Turismo
Av. Prof. Leite Vasconcelos
3610 – 022 Tarouca

Valença DO MINHO

Av. Camilo Tavares de Matos nº
458
3730 – 901 Vale de Cambra
Tel.: 256 420 510
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Loja Interativa de Turismo

Loja Interativa de Turismo

Viana do Castelo
Posto de Turismo

Viana Welcome Center
Praça do Eixo Atlântico
4900 – 040 Viana do Castelo
Tel. 258 098 415
wwc@vivexperiencia.pt
https://www.facebook.com/
vivexperiencia.pt

Vieira do Minho

Loja Interativa de Turismo
Praça do Bombeiro Voluntario
4850 – 526 Vieira do Minho
Tel. 253 649 240
postodeturismo@cm-vminho.pt
www.cm-vminho.pt

Vila do Conde

Loja Interativa de Turismo
Rua Cais das Lavandeiras
4480 – 789 Vila do Conde
Tel. 252 248 445
turismo@cm-viladoconde.pt
www.cm-viladoconde.pt

Vila Flor

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

Vila Nova de Cerveira
Loja Interativa de Turismo

P. do Município, Edif. Da Casa do
Turismo
4920 – 284 Vila Nova de Cerveira
Tel. 251 708 023
turismo@cm-vncerveira.pt
www.cm-vncerveira.pt

Vila Nova de Famalicão
Loja Interativa de Turismo

Praça D. Maria II
4760 – 114 Vila Nova de Famalicão
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Tel.: 252 320 900
camaramunicipal@
vilanovadefamalicao.org
www.vilanovadefamalicao.org

Vila Nova de Foz Côa

Centro de Informação Turística
Av. Gago Coutinho e Sacadura
Cabral nº 9/13
5150 – 610 Vila Nova de Foz Côa
Tel.: 279 760 329
turismo@cm-fozcoa.pt
www.cm-fozcoa.pt

Vila Nova de Gaia

Loja Interativa de Turismo
Av. Diogo Leite nº 135
4400 – 111 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 758288
turismo@cm-gaia.pt
www.cm-gaia.pt

Vila Pouca de Aguiar
Loja Interativa de Turismo

Av. Lopes de Oliveira
Pedras Salgadas
5450 – 140 Vila Pouca de Aguiar
Tel.: 259 439 000
turismo@cm-vpaguiar.pt
www.cm-vpaguiar.pt

Vila Real

Loja Interativa de Turismo
Av. Carvalho Araujo nº 94
5000 – 657 Vila Real
Tel.: 259 308 170
geral@cm-vilareal.pt

AEROPORTO DE SÁ
CARNEIRo

www.cm-vilareal.pt

Vila Verde

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

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

Aeroporto do Porto, Apartado
nº 12
4470 – 995 Porto
Tel. 229 420 496
loja.aeroporto@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt

Vimioso

SANTIAGO DE COMPOSTELA

Largo Mendo Rufino
5230 – 314 Vimioso
Tel.: 273 518 120
gi.cmv@cm-vimioso.pt
www.cm-vimioso.pt

Rua do Vilar 30-32 - Baixo D
15705 Santiago de Compostela
Tel. 0034 981 565 590
loja.santiago@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt

Posto de Turismo

LOJA INTERATIVA DE TURISMO

Vinhais

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

Vizela

Loja Interativa de Turismo
Rua Dr. Alfredo Pinto nº 42 Caldas
4815 – 397 Vizela
Tel. 253 489 644
turismo@cm-vizela.pt
www.cm-vizela.pt
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Turismo do Porto e Norte
de Portugal, E.R.
Castelo de Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo
Portugal

www.portoenorte.pt
turismo@portoenorte.pt
tel.:: +351 258 820 270
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