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01 de JANEIRO a 20 de ABRIL 
 

A exposição pretende realçar o papel 
do comércio na cidade, ao longo do 
tempo, sublinhando a importância 
da mentalidade mercantil na 
formação da identidade e do caráter 
portuenses. Relembram-se 
lojas tradicionais – algumas já 
desaparecidas, outras ainda 
existentes -, partindo de documentos, 
imagens e objetos da Câmara 
Municipal do Porto, aos quais se 
juntam ainda objetos de alguns 
estabelecimentos.

Horário | Segunda a domingo: 
10h00-17h30; encerra aos feriados
Local | Rua da Alfândega, nº 10 - Porto

Contactos
Casa do Infante
Tel. | 222 060 400
Email | casadoinfante@cm-porto.pt
Site | http://www.cm-porto.pt

SABROSA

COMEMORAÇÕES 
DO V CENTENÁRIO
DA VIAGEM DE 
CIRCUM-NAVEGAÇÃO
DE FERNÃO DE 
MAGALHÃES

01 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO

Conjunto de eventos organizados 
pela Câmara Municipal de Sabrosa 
com o objetivo de comemorar o V 
Centenário da viagem de circum-
-navegação de Fernão de Magalhães. 
Pretende-se dar a conhecer os 
vários acontecimentos da viagem, 
festejando os seus 500 anos 
envolvendo áreas como a cultura, 
música, desporto e educação. 
Estas comemorações envolverão 
organismos da administração central, 
bem como a Estrutura de Missão 
das Comemorações Magalhânicas 
e a Rede Mundial de Cidades 
Magalhânicas. 

Horário | Consultar programa específico
Local | Concelho de Sabrosa

Contactos
Câmara Municipal de Sabrosa
Tel. | 259 937 120
Email | geral@cm-sabrosa.pt
Site | www.sabrosa.pt
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BOTICAS

FEIRA 
GASTRONÓMICA 
DO PORCO 2019

11 a 13 de JANEIRO

A Feira Gastronómica do Porco é 
um dos eventos mais mediáticos 
do concelho e da região. Esta é 
sem dúvida a montra dos melhores 
produtos gastronómicos de Boticas 
e do Barroso, onde o fumeiro é 
claramente o rei. Num ambiente 
caloroso e familiar, inúmeras 
tasquinhas servem deliciosas 
refeições e vendem o que de melhor 
se faz por cá. A animação está 
também garantida, assim como a 
qualidade dos produtos que aqui se 
vendem e degustam. 

Horário| Das 12h00 do dia 11 
até às 22h00 do dia 13
Local | Pavilhão Multiusos, 
Rua do Cemitério, Granja - Boticas 

Contactos
Município de Boticas
Tel. | 276 410 200
Email | municipio@cm-boticas.pt
Site | www.cm-boticas.pt

VILA NOVA DE GAIA

ROMARIA 
DE S. GONÇALO                               
             

13 de JANEIRO

Em Gaia, a primeira romaria do ano 
homenageia S. Gonçalo, venerado 
particularmente pela população da 
zona ribeirinha, visto tratar-se do 
padroeiro dos Homens do Mar.
É protagonizada por três grupos 
de festeiros – os Mareantes do rio 
Douro, a Comissão Velha da Rasa 
e a Comissão Nova da Rasa – que 
perpetuam a tradição da antiga faina 
marítimo-fluvial no rio Douro.
Esta devoção popular e festiva 
remonta ao século XVII e é 
propiciatória de um bom ano novo 
para todos os que nela participam.

Horário | Todo o dia
Local | Freguesias de Santa Marinha 
e Mafamude

Contactos
Mareantes do Rio Douro
Tel. | 223 752 586
Email | mareantesdoriodouro@sapo.pt
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MACEDO DE CAVALEIROS

XXIII 
FEIRA DA CAÇA 
E DO TURISMO

24 a 27 de JANEIRO

Decorre em Macedo de Cavaleiros, de 
24 a 27 de janeiro, a 23ª Feira da Caça 
e Turismo, em simultâneo com 25ª 
Festa dos Caçadores do Norte.
no parque municipal de exposições 
é possível ver exposição de artigos 
de caça e pesca, mostras de 
gastronomia, montarias, animação 
turística, espetáculos, turismo, 
artesanato, encontro de caçadores, 
muito mais.

Horário | 09h00-00h00
Local | Macedo de Cavaleiros

Contactos
Turismo de Macedo de Cavaleiros
Tel. | 278 099 166
Email | 
turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
Site | 
https://www.cm-macedodecavaleiros.pt/

SANTA MARIA DA FEIRA 

FESTA DAS 
FOGACEIRAS 

20 de JANEIRO

A Festa das Fogaceiras é a mais 
antiga e simbólica festividade 
religiosa do concelho de Santa Maria 
da Feira e teve origem num voto 
feito ao Mártir S. Sebastião pelo 
povo da Terra de Santa Maria, em 
1505, altura em que a região teria 
sido assolada por um surto de peste 
que dizimou parte da população. Em 
troca de proteção, o povo prometeu, 
em cada dia 20 de janeiro, uma 
procissão e a oferta de um pão doce 
chamado Fogaça.
Esta festa é também celebrada 
além-fronteiras – no Brasil, na 
Venezuela e na África do Sul 
– pelas comunidades portuguesas.

Horário | 10h30 Cortejo Cívico; 
15h30 Majestosa Procissão das Fogaceiras
Local | Centro Histórico de Santa Maria 
da Feira

Contactos
Município de Santa Maria da Feira
Tel. | 256 370 800
Email | santamariadafeira@cm-feira.pt 
Site | www.cm-feira.pt 
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MONTALEGRE

XXVII 
FEIRA DO 
FUMEIRO 
E PRESUNTO 
DE BARROSO

24 a 27 de JANEIRO

A carne do porco, a batata e o 
centeio eram, ancestralmente, a 
base da alimentação do Barroso. 
A matança do porco é até hoje prova 
do comunitarismo e entreajuda 
em todo o concelho. Um dia de 
trabalho transformado numa 
reunião entre familiares e amigos, 
brindados com a fartura da casa. 
As carnes, tratadas e curadas 
através de métodos tradicionais, 
têm nas baixas temperaturas da 
Terra Fria e na lenha de carvalho o 
melhor ingrediente. Os enchidos e o 
presunto do Barroso com um paladar 
e qualidade ímpar, assumiram-se, 
desde 1992, com a Feira do Fumeiro 
e Presunto de Barroso, como um 

motor económico e identitário da 
região. Realizada no mês de janeiro 
é uma feira anual, que reúne mais 
de 70 produtores, com duração de 
quatro dias, repletos de música e 
animação programada, onde se pode 
assistir, entre outros, à emblemática 
chega de bois. 
Uma autêntica rainha do fumeiro, 
onde é possível adquirir as melhores 
iguarias pelo aproveitamento do 
porco: chouriço, salpicão, alheiras, 
rojões, entre outros. Deliciar-
se com o tradicional cozido nas 
tasquinhas do recinto da feira ou 
nos restaurantes da vila e, acima 
de tudo, mergulhar na essência e 
identidade da gente barrosã.

Horário | Dia 24: 17h00 abertura; dia 27: 
19h00 encerramento; (programa a definir)
Local | Pavilhão Multiusos, Avenida Nuno 
Álvares Pereira,413 - Montalegre

Contactos
Câmara Municipal de Montalegre
Tel. | 276 510 200
Email | municipio@cm-montalegre.pt 
Site | https://www.cm-montalegre.pt/ 
Associação dos Produtores de Fumeiro 
da Terra Fria Barrosã
Email | fumeirobarroso@gmail.com
Site | www.fumeirodemontalegre.pt

PÓVOA DE LANHOSO

CONCURSO 
NACIONAL 
DE TEATRO 
CONTE 2019

26 de JANEIRO a 02 de MARÇO 

Entre o final de janeiro e o início de 
março, decorre, às sextas e sábados, 
o CONTE, um concurso de âmbito 
nacional que vem ganhando, ano 
após ano, maior notoriedade. De 
26 de janeiro a 2 de março, serão 
apresentadas as nove produções 
pré-selecionadas pela Federação 
Portuguesa de Teatro (FPTA) que irão 
concorrer em 11 categorias. O CONTE 
é apadrinhado pelo consagrado 
ator Ruy de Carvalho, organizado 
pela FTPA e Município da Póvoa de 
Lanhoso com o apoio da Fundação 
Inatel. A gala de encerramento ocorre 
a 2 de março.

Horário | Sextas-feiras e sábados: 21h45 
Local | Largo António Ferreira Lopes, 90 
- Póvoa de Lanhoso

Contactos
Município de Póvoa de Lanhoso
Tel. | 253 639 706/253 639 708
Email | theatro.club@mun-planhoso.pt
Site | www.theatroclub.com 
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VALPAÇOS

FEIRA S. BRÁS 
FEIRA DE 
FUMEIRO

02 e 03 de FEVEREIRO

Trata-se da mais antiga feira 
de fumeiro do país, onde era 
estabelecida a cotação destes 
produtos tradicionais. Aqui os 
produtos apresentados são genuínos, 
feitos de acordo com a sabedoria das 
gentes do campo e preparados pelas 
mãos hábeis das mulheres que ao 
longo da história aprenderam a arte, 
transmitida de mães para filhas. 
O saber tradicional é uma das 
riquezas do concelho de Valpaços 
e o fumeiro uma arte gastronómica 
única, que merece a atenção dos 
gostos mais refinados. A animação 
musical e as chegas de bois também 
fazem parte do programa.

Horário | Das 14h00 do dia 02 até às 
21h00 do dia 03 
Local | Rua da Igreja, João da Corveira

Contactos
Junta de Freguesia de S. João da Corveira
Tel. | 278 789 016/933 605 649
Email | jdfs.joaodacorveira@gmail.com
Site | www.valpacos.pt

CHAVES 

SABORES 
DE CHAVES 
FEIRA DO 
FUMEIRO

02 a 04 de FEVEREIRO

A Feira do Fumeiro realiza-se, 
anualmente, no primeiro fim 
de semana de fevereiro. É uma 
iniciativa inserida na estratégia 
de turismo gastronómico e 
promoção da marca “Sabores de 
Chaves”, a qual tem assumido 
uma crescente preponderância na 
economia do concelho devido à 
reconhecida qualidade dos produtos 
agroalimentares locais, com especial 
destaque para o fumeiro, o folar e o 
pastel. 
Esta iniciativa, cujo principal 
protagonista é o fumeiro, é 
considerada um dos maiores eventos 

gastronómicos do norte do país 
e é um importante momento de 
convívio e de animação, contando 
com espetáculos ao vivo e com uma 
programação diversificada.

Horário | Sexta: 14h00-24h00; sábado: 
10h00-24h00; domingo: 10h00-20h00
Local | Pavilhão Municipal

Contactos
Câmara Municipal de Chaves
Tel. | 276 340 500
Email | municipio@chaves.pt
Site | www.chaves.pt
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LAMEGO 

ENTRUDO 
DE LAZARIM

02 a 05 de FEVEREIRO

Em Lazarim comemora-se um dos 
mais típicos carnavais do país. 
Para além do desfile das tradicionais 
máscaras de Lazarim, criadas por 
artesãos locais, um dos momentos 
altos destes dias é a leitura dos 
testamentos dos compadres e das 
comadres.
Venha deliciar-se com o caldo de 
farinha e a feijoada confecionada 
nos potes e servido à população.

Horário | Consultar programa específico
Local | Vila de Lazarim, Lamego

Contactos
Câmara Municipal de Lamego
Tel. | 254 609 600 
Email | geral@cm-lamego.pt
Site | www.cm-lamego.pt
Junta de Freguesia de Lazarim
Tel. | 254 698 172
Email | jflazarim@portugalmail.pt
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VINHAIS

FEIRA 
DO FUMEIRO

07 a 10 de FEVEREIRO 

Esta feira acontece nesta vila 
transmontana desde 1981, no mês 
de fevereiro. Oferece aos visitantes, 
para além da exposição e venda 
de fumeiro, a possibilidade de 
participação num vasto programa 
de atividades. Pela sua antiguidade 
e qualidade, o evento fez de 
Vinhais a “Capital do Fumeiro”. 
Feira que se realiza durante quatro 
dias com um vasto programa de 
atividades, exposições de artesanato, 
máquinas agrícolas, concursos 
e provas de fumeiro, produtos 
gourmet, tasquinhas, restaurantes, 

espetáculos musicais, arraial, luta de 
touros e um conjunto de atividades 
culturais que envolve este certame.

Horário| Dia 07: 14h00-23h00; dias 08 
e 09: 10h00-02h00; dia 10: 10h00-19h00
Local | Pavilhão Multiusos de Exposições 
e Feiras

Contactos
Câmara Municipal de Vinhais
Tel. | 273 770 300
Email | geral@cm-vinhais.pt
Site | www.cm-vinhais-pt

VILA VERDE

GALA 
NAMORAR 
PORTUGAL 

14 de FEVEREIRO

Este evento que decorre numa data 
simbólica (Dia de S. Valentim), visa 
promover o ícone identitário do 
concelho de Vila Verde, os Lenços 
de Namorados, através da ligação 
deste património cultural - símbolo 
da tradição e da ruralidade- a 
uma vertente carateristicamente 
contemporânea, o design e o 
estilismo. A Gala Namorar Portugal 
compreende o Concurso Internacional 
de Criadores de Moda dirigido a 
designers, a estilistas, a escolas 
de moda do país e do estrangeiro, 
desafiando-os a apresentar peças 
inspiradas nas mensagens de 
amor dos lenços de namorados, 

assim como integra o desfile das 
criações dos mais prestigiados 
estilistas nacionais e internacionais. 
Compreende, também, um jantar 
romântico que decorre num ambiente 
de glamour, enriquecido com um 
programa de animação cultural 
associado. 
Insere-se na programação “Fevereiro, 
Mês do Romance”, um roteiro com 
sugestões e atividades diversas 
alusivas à temática do “amor”.  
Esta programação realiza-se ao 
longo do mês de fevereiro e conta 
com a colaboração de um vasto 
leque de parceiros locais e regionais: 
instituições, restauração, alojamento, 
empresas de animação, comércio 
local. 

Horário | 19h30
Local | Parque Industrial de Gême, 
Vila Verde

Contactos
Município de Vila Verde
Tel. | 253 310 500
Email | geral@cm-vilaverde.pt
Site | www.cm-vilaverde.pt; 
www.namorarportugal.pt
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MIRANDA DO DOURO

FESTIVAL 
DE SABORES 
MIRANDESES

15 a 17 de FEVEREIRO

Miranda do Douro cumpre a tradição 
com mais uma edição do Festival de 
Sabores Mirandeses, de 15 a 17 de 
fevereiro. 
Para além da cultura e a tradição, a 
gastronomia também vai estar bem 
presente neste que é já um evento de 
referência na região transmontana.
Este festival gastronómico e artesanal 
é um motor importante para o 
desenvolvimento do município.  
É também uma oportunidade 
para os agricultores do concelho 
escoarem e ao mesmo tempo darem 
a conhecer o produto que ao longo 
do ano produziram para apresentar 
especialmente neste evento.

A par do fumeiro que já está bem 
curado para degustar, dos roscos, 
dos sôdos, da deliciosa bola doce, 
os visitantes têm a oportunidade de 
saborear a boa carne mirandesa. 
Pois, cada dia do certame é dedicado 
às raças que estão representadas no 
concelho. Desde a vitela mirandesa 
com a famosa posta, o cordeiro 
mirandês (raças DOP) e o porco com 
todos os seus derivados. Tudo isto, 
acompanhado pelo bom vinho que se 
produz na região.
Mas nem só de gastronomia e 
artesanato vive o festival, a lhéngua 
mirandesa e a música tradicional vão 
ser uma constante. 
A nível cultural a oferta é diversificada, 
desde exposições, visitas guiadas, 
workshops, seminários, etc.
Pode, ainda, participar nos passeios 
BTT, Todo-o-Terreno e pedestres e 
apreciar o “belo horrendo” das Arribas 
do Parque do Douro Internacional.
Também as montarias ao javali já se 
tornaram num sucesso, esta é uma 
atividade que dá a oportunidade aos 
monteiros de conviverem de perto 
com a cultura, tradição, gastronomia, 
fauna e flora, desta terra chamada 
Miranda do Douro.

Horário | 10h00-24h00
Local | Jardim dos Frades Trinos, 
Miranda do Douro

Contactos
Município de Miranda do Douro
Tel. | 273 430 020
Email | cultura@cm-mdouro.pt
Site | www.cm-mdouro.pt

SERNANCELHE 

VI FESTIVAL 
DAS SOPAS 
ENCONTRO 
DE RANCHOS 
FOLCLÓRICOS 

15 a 17 de FEVEREIRO

O Município de Sernancelhe irá 
levar a cabo o 6.º Festival de Sopas 
e Encontro de Ranchos que terá 
lugar no ExpoSalão Multiusos de 
Sernancelhe. Um evento que tem 
como principal objetivo promover 
a gastronomia local em especial 
a sopa, com intenção de renovar 
hábitos antigos. Uma forma de 
recuperar receitas antigas e 
enriquecidas com produtos da 
região. Os visitantes terão assim 
a oportunidade de descobrir os 
sabores da terra aliados aos saberes 
ancestrais, às artes e aos ofícios e às 
exibições sempre memoráveis dos 
ranchos folclóricos. 

Horário | Dia 15: 18h30-00h00; 
dia 16: 10h00-00h00; 
dia 17: 10h00-21h00 
Local | Edifício ExpoSalão, 
Rua da Calçada -Sernancelhe 
                                 
Contactos
Câmara Municipal de Sernancelhe
Tel. | 254 598 300 
Email | geral@cm-sernancelhe.pt
Site | www.cm-sernancelhe.pt 
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VIEIRA DO MINHO

FEIRA DO 
FUMEIRO 

15 a 17 de FEVEREIRO

A Feira do Fumeiro é um evento 
que se realiza anualmente antes do 
Carnaval.  A par da comercialização 
do fumeiro (presunto, chouriças de 
carne e de sangue, salpicão, alheiras, 
orelheira, pé de porco, farinhatos, 
etc.), produtos da terra e artesanato, 
o certame conta ainda com um vasto 
programa de atividades e muita 
animação musical. 

Horário | 09h00-00h00
Local | Praça Guilherme de Abreu

Contactos
Câmara Municipal de Vieira do Minho
Tel. | 253 649 270
Email | geral@cm-vminho.pt
Site | www.cm-vminho.pt

PÓVOA DE VARZIM 

XX 
CORRENTES 
D’ESCRITAS 

16 a 27 de FEVEREIRO  

Correntes d’ Escritas é o mais 
importante encontro de escritores 
que se realiza em Portugal. Desde 
2000, ano da primeira edição, a 
cidade transforma-se, em fevereiro, 
num porto de abrigo de poetas, 
ficcionistas, contistas, críticos e 
agentes literários, professores, 
editores, jornalistas, ou tão 
simplesmente leitores de língua 
portuguesa e espanhola. O seu 
carácter inovador, que abre diálogo 
às culturas das várias geografias 
ibéricas, imprime ao festival um forte 
cunho de atração turística, com lugar 
bem destacado no calendário cultural 

obrigatório do país e além-fronteiras. 
Mesas, lançamentos de livros, poesia, 
leituras, exposições, concertos e 
cinema das 10h00 às 24h00. 

Horário | 10h00-24h00
Local | Cine-Teatro Garrett, 
Rua José Malgueira - Póvoa de Varzim

Contactos
Cine Teatro Garrett
Tel. | 252 090 210
Email | 
correntesdescritas@cm-pvarzim.pt
Site | www.cm-pvarzim.pt
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SANTA MARTA 
DE PENAGUIÃO

FIM DE SEMANA 
GASTRONÓMICO 
NOITE DE FADOS 

22 a 24 de FEVEREIRO

O Município de Santa Marta de 
Penaguião irá dedicar um fim de 
semana à sua gastronomia e vinhos. 
Como não há nada melhor que 
juntar a boa comida à boa música 
realiza-se em simultaneo a noite 
de fados durante o fim de semana 
gastronómico. 

Horário | A partir das 20h00
Local | Fórum de atividades de Santa 
Marta de Penaguião, Alameda 13 
de Janeiro

Contactos
Câmara Municipal de Santa Marta 
de Penaguião
Tel. | 254 810 130
Email | geral@cm-smpenaguiao.pt
Site | www.cm-smpenaguiao.pt



24
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
‘1

9
25   A

G
EN

D
A

 D
E EVEN

TO
S ‘19

VILA NOVA DE FOZ CÔA 

XXXVIII FESTA 
DA AMENDOEIRA 
EM FLOR
E DOS
PATRIMÓNIOS 
MUNDIAIS
22 de FEVEREIRO a 10 de MARÇO

Foz Côa, capital da Amendoeira em 
Flor, apresenta-se como uma atração 
de excelência do turismo de natureza, 
sendo detentor de dois patrimónios 
mundiais: o Alto Douro Vinhateiro e 
as gravuras rupestres do Côa. Cada 
estação do ano tem um encanto 
próprio, ritmado pela constante 
mudança do matiz das vinhas, dos 
olivais e das amendoeiras em flor que 
imprimem à região um encanto muito 
especial. A beleza ímpar da floração 
das amendoeiras anuncia a primavera 
no Alto Douro, podendo ser apreciada 
nas 14 freguesias do concelho, numa 
extensão de 38 mil hectares. 
A Festa da Amendoeira em Flor e 

dos Patrimónios Mundiais constitui 
um dos principais cartazes turísticos 
do município desde 1981. O visitante 
poderá contemplar as paisagens 
durienses e tomar contacto in loco 
com a riqueza histórica, cultural, 
natural, paisagística e gastronómica 
de Vila Nova de Foz Côa. Decorrem 
diversos eventos culturais, 
desportivos, oficinas experimentais, 
entre outros, com especial destaque 
para o Desfile Etnográfico e Feira 
Franca da Amendoeira.

Horário | 07h00-02h00
Local | Praça do Município, Vila Nova 
de Foz Côa

Contactos
Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa
Tel. | 279 760 400   
Email | correio@cm-fozcoa.pt
Site | http://www.cm-fozcoa.pt/

MIRANDELA

FESTIVAL 
DO RANCHO 

23 de FEVEREIRO

A Câmara Municipal de Mirandela e 
a associação MIRCOM – Mirandela 
Comercial organizam em 
conjunto o Festival do Rancho de 
Mirandela. Trata-se de um evento 
que homenageia um prato típico, 
enraizado na memória coletiva 
dos mirandelenses e na cultura 
gastronómica de Mirandela, mas 
também de promoção da restauração 
local que tem sabido preservar este 
produto único e muito apreciado.

Horário | Consultar programa específico
Local | Mirandela

Contactos
Câmara Municipal de Mirandela
Tel. | 278 203 143
Email | postodeturismo@cm-mirandela.pt
Site | www.cm-mirandela.pt
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MONÇÃO

XLII RALI 
À LAMPREIA 
CONCENTRAÇÃO 
TURÍSTICA

23 e 24 de FEVEREIRO 

O município de Monção todos os anos 
promove a lampreia do rio Minho - um 
dos pratos mais característicos da 
gastronomia local - com a realização 
do Rali à Lampreia – Concentração 
Turística, prova de perícia automóvel 
na Praça Deu-la-Deu Martins. Conta 
com a presença de meia centena 
de participantes, tanto portugueses 
como espanhóis.
Neste fim de semana, os restaurantes 
do concelho juntam-se à iniciativa 
automobilística, apresentando as 
diversas formas de confecionar 
aquele famoso ciclóstomo.
Em 2019 este evento terá uma 
novidade: haverá uma prova noturna. 

Horário | Dia 23:  22h00; dia 24: 16h00
Local | Praça Deu-la-Deu, Vila de Monção 

Contactos
Município de Monção
Tel. | 251 649 000
Email | dec@cm-moncao.pt 
Site | www.cm-moncao.pt 

S. JOÃO DA PESQUEIRA

FESTA 
DOS SABERES 
E DOS SABORES 
DO DOURO

23 e 24 de FEVEREIRO/
02, 03, 09 e 10 de MARÇO

O Município de S. João da Pesqueira 
promove o concelho e a região 
do Douro no âmbito da Rota das 
Amendoeiras em Flor, dando conta 
da sua importância turística regional, 
nomeadamente na divulgação dos 
produtos tradicionais (artesanato e 
gastronomia) junto de milhares de 
visitantes que visitam o Douro nesta 
altura do ano ao encontro de artes e 
sabores e das amendoeiras em flor. 
No certame o visitante poderá ainda 
degustar produtos e refeições típicas 
nas tasquinhas com animação típica 
e regional.

Horário | 09h00-22h00
Local | Salão Municipal de Exposições, 
Rua da Figueira, S. João da Pesqueira

Contactos
Câmara Municipal de S. João da Pesqueira
Tel. | 254 489 999
Email | turismo@sjpesqueira.pt;  
comunicacao@sjpesqueira.pt 
Site | www.sjpesqueira.pt 
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BRAGANÇA

FESTIVAL 
DO BUTELO E 
DAS CASULAS

01 a 03 de MARÇO

O butelo é o exemplo acabado do 
bom aproveitamento do porco: 
envolvido pela bexiga ou pelo bucho, 
o humilde recheio de ossinhos do 
espinhaço e das costelinhas, com 
alguma carne agarrada, torna-se 
responsável pelas suas formas 
ventrudas e caprichosas e pelo seu 
inigualável sabor. Durante o festival, 
será possível adquirir o butelo e as 
casulas, bem como todos os enchidos 
transmontanos e produtos hortícolas 
diretamente aos produtores, num 
espaço instalado para o efeito na 
Praça Camões. A animação com 
os caretos e a música tradicional, 

acompanharão todo o evento, 
decorrendo ainda em simultâneo a 
Semana Gastronómica do Butelo e 
das Casulas (23 de fevereiro a 5 de 
março) nos restaurantes aderentes.

Horário | 11h00-20h00
Local | Praça Camões, Bragança

Contactos
Municipio de Bragança
Tel. | 273 304 200
Email | turismo@cm-braganca.pt
Site | www.cm-braganca.pt

MIRANDELA 
  
FEIRA 
DA ALHEIRA

01 a 03 de MARÇO

A Feira da Alheira é um evento que 
pretende promover os produtos 
endógenos mais representativos 
da região que são as Alheiras de 
Mirandela, uma das 7 Maravilhas da 
Gastronomia Portuguesa, o Azeite 
de Trás-os-Montes e os Vinhos de 
Trás-os-Montes, cuja qualidade, 
especificidade e potencialidades 
fazem o sucesso do certame. 

Horário | Consultar programa específico
Local | Mirandela

Contactos
Câmara Municipal de Mirandela
Tel. | 278 203 143
Email | postodeturismo@cm-mirandela.pt
Site | www.cm-mirandela.pt
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TROFA

FEIRA ANUAL 
DA TROFA

01 a 03 de MARÇO

A Feira Anual da Trofa teve a sua 
primeira edição em 1946. Realiza-
se, anualmente, no primeiro 
sábado do mês de março e é 
considerada a feira agro - pecuária 
mais emblemática e popular da 
zona Norte. Tem alcançado nos 
últimos anos uma grande projeção 
a nível nacional fruto da sua 
modernização e do vasto programa 
de atividades, nomeadamente os 
concursos pecuários e equestres, as 
demonstrações de equipamentos e 
de novos produtos, desfile de carros 
de bois, garraiada, galas equestres, 
festivais de folclore e colóquios para 
profissionais do setor.

Horário | 09h00-24h00
Local | Rua do Padrão, São Martinho 
de Bougado, Trofa

Contactos
Junta de Freguesia de Bougado
Tel. | 252 409 090
Email | geral@jfbougado-trofa.pt 
Site | www.jfbougado-trofa.com

CABECEIRAS DE BASTO
 
XXIII FESTA 
DA ORELHEIRA 
E DO FUMEIRO

01 a 04 de MARÇO 

A Festa da Orelheira e do Fumeiro 
vem fortalecer uma estratégia de 
promoção do desenvolvimento local 
e regional passando pela valorização 
dos produtos específicos da região, 
nomeadamente o fumeiro, enchidos, 
orelheiras, entre outros. Permite 
ainda promover outros elementos 
característicos, valorizando assim, 
o património cultural, histórico e 
etnográfico do nosso concelho. 
Proporciona um programa de 
animação diversificado que, ao longo 
de três dias, atrai um numeroso 
público ao certame.

Horário | Consultar programa específico
Local | Pavilhão Gimnodesportivo de 
Refojos, Alameda Camilo Castelo Branco 
304, Cabeceiras de Basto

Contactos
Município de Cabeceiras de Basto
Tel. | 253 669 100
Email | 
servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt
Site | https://cabeceirasdebasto.pt/
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ARCOS DE VALDEVEZ 

CARNAVAL 

01 a 05 de MARÇO

O Entrudo é já uma tradição 
em Arcos de Valdevez, dado o 
espírito carnavalesco que se vive 
e a animação que se faz sentir no 
concelho nestes dias, voltados, 
na íntegra, para a brincadeira, as 
máscaras e a traquinice. Ano após 
ano, o Carnaval em Arcos de Valdevez 
surpreende, quer os ar¬cuenses 
quer os visitan¬tes, assumindo cada 
vez mais uma posição singular no 
itine¬rário dos melhores carnavais do 
país. Elogiado por todos, o Carnaval 
arcuense está cada vez melhor e 
destaca-se por dar atenção a todas 
as gerações, onde as brincadeiras 
de estendem desde os mais novos 

ao mais velhos. O entrudo arcuense 
é motivo de orgulho, por isso os 
foliões já espe¬ram, ansiosos, pela 
nova edição que terá início no dia 
01, prolongando-se até ao dia 05 de 
março.
O grande corso é o culminar destas 
festividades já que é onde os foliões 
se encontram todos no fim destes 5 
dias de animação. Neste dia, as ruas 
enchem-se de crianças, jo¬vens e 
adultos que todos os anos fazem 
questão de participar no desfile 
e per¬correr as várias artérias, 
mascarados com grande criatividade 
e dos mais di¬versos temas, sempre 
muito animados, contribuindo para 
que esta festa seja única e repleta de 
muita folia, cor e fantasia. 

Horário | 15h00  
Local | Avenida Recontro do Valdevez, 
Campo do Trasladário - Arcos de Valdevez

Contactos
Tel.| 258 523 167   
Site | 
www.foliaarcosdevaldevez.blogspot.pt/   

BARCELOS

CARNAVAL 
POPULAR

01 a 05 de MARÇO

O Município de Barcelos organiza 
um Carnaval de cariz popular que 
se diferencia pela autenticidade, 
preservação dos valores tradicionais 
e pelo envolvimento da população. 
O evento contempla os seguintes 
acontecimentos:  Desfile das Escolas, 
1 de março; Feira do Fumeiro 2 a 5 
de março; Desfile de Cabeçudos e 
Gigantones, 3 de março; Concurso 
de Máscaras e Baile de Carnaval, 
4 de março; Tradicional Cortejo de 
Carnaval Popular, pelas ruas da 
cidade, 5 de março.

Horário | Consultar programa específico  
Local | Centro da cidade de Barcelos

Contactos
Município de Barcelos
Tel. | 253 811 882
Email | turismo@cm-barcelos.pt
Site | www.cm-barcelos.pt
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ESPOSENDE

MARÇO 
COM SABORES 
DO MAR

01 a 31 de MARÇO

O final do primeiro trimestre é 
anualmente celebrado, com uma 
palete de novos sabores oriundos 
da confeção de peixes e mariscos do 
mar e rios de Esposende. Acontece 
em março, um mês dedicado à arte 
e mestria da gastronomia, onde se 
redescobrem novos palatos, com um 
novo toque de contemporaneidade, 
numa união perfeita entre a tradição 
e a inovação – é o “Março com 
Sabores do Mar”. Este ano, a 
comemorar a sua vigésima edição, 
as unidades de restauração 
engalanam-se uma vez mais para 
receber os comensais, ávidos em 
degustar novas ofertas.

Horário | Consultar programa específico 
Local | Concelho

Contactos
Município de Esposende
Tel. | 253 960 100
Email | turismo@cm-esposende.pt
Site | www.visitesposende.com

PORTO

CULTURA 
EM EXPANSÃO

01 de MARÇO a 31 de DEZEMBRO

O programa Cultura em Expansão! 
promovido pela Câmara Municipal 
do Porto, que vai na sua sexta 
edição, é um programa artístico que 
visa promover atividades culturais, 
coesão social e a regeneração 
urbana, eliminar barreiras e encurtar 
distâncias culturais, fomentando 
a fruição, o acesso e a inclusão. 
Sem comprometer a qualidade 
artística dos projetos e dos criadores 
envolvidos, o programa redescobre 
a geografia da cidade como palco, 
permitindo o usufruto da arte e 
cultura em locais do Porto onde o 
seu acesso esteja mais condicionado, 
com projetos interdisciplinares 

e participativos, levando público 
itinerante a bairros sociais e locais 
periféricos.

Horário | Atividades às 17h00 ou 21h30 
(horários em concreto a definir)
Local | Bairros da Cidade do Porto

Contactos
Divisão Municipal de Ação Cultural 
e Científica
Tel. | 222 097 000
Email | dmacc@cm-porto.pt
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BRAGANÇA

CARNAVAL 
DOS CARETOS

02 de MARÇO

Desfile de caretos e mascaretos 
que percorrem as principais ruas 
da cidade ao som da gaita de foles, 
chocalhos e tambores que culmina 
com a “Queima do Diabo”, na praça 
Cavaleiro Ferreira, acompanhado por 
um espetáculo de fogo preso.

Horário | 14h00-23h00
Local | Praça Cavaleiro de Ferreira, 
Bragança 

Contactos
Municipio de Bragança
Tel. | 273 304 200
Email | turismo@cm-braganca.pt
Site | www.cm-braganca.pt

AMARES

FESTIVAL 
DAS PAPAS DE 
SARRABULHO 
CARNAVAL

02 a 05 de MARÇO

O Festival das Papas de Sarrabulho, 
coincidindo, com o fim de semana do 
Carnaval, consolidou-se como um 
evento de referência no Minho, dada a 
qualidade dos expositores e produtos 
típicos da região, sobretudo as papas 
de sarrabulho, os rojões e outros 
petiscos regionais, tão apreciados 
na época do entrudo, associados à 
matança do porco. 
Uma vez que coincide com o 
Carnaval, destaca-se, igualmente, 
o tradicional desfile que percorre a 
principal artéria da Vila de Amares.
Este evento visa, por um lado, 
dinamizar as atividades económicas, 
promover o seu património 

gastronómico, turístico e cultural 
e, por outro lado, contribuir para a 
preservação e valorização de um 
prato típico da região, feito à base 
de carnes de porco e pão de trigo. 
As papas, confecionadas apenas 
no inverno, por altura da matança 
do porco, são servidas como sopa, 
acompanhadas por rojões à moda do 
Minho, que respeitando o receituário, 
fazem desta especialidade um “ex-
-libris” da gastronomia tradicional. 

Horário | Dias 02 a 04: 12h00-23h00; 
dia 05: 12h00-20h00
Local | Rua da Escola Preparatória, n.º 1, 
Ferreiros 

Contactos
Município de Amares
Tel. | 253 993 450
Email | geral@municipioamares.pt
Site | www.cm-amares.pt
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MACEDO DE CAVALEIROS

ENTRUDO 
CHOCALHEIRO 

02 a 05 de MARÇO

O Carnaval mais genuíno de Portugal 
já tem o programa definido... 4 dias 
de muita festa, folia, com a tradição 
e a genuinidade bem presentes. O 
Entrudo Chocalheiro decorre de 2 a 
5 de março, em Podence e Macedo 
de Cavaleiros... extraordinária 
oportunidade para visitar este 
Geopark Terras de Cavaleiros.

Horário | 10h00-00h00
Local | Podence, Macedo de Cavaleiros

Contactos
Turismo de Macedo de Cavaleiros
Tel. | 278 099 166
Email | 
turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
Site | 
https://www.cm-macedodecavaleiros.pt/

LOUSADA

CORRIDA 
DE CARNAVAL

03 de MARÇO

Com o intuito de consolidar a 
aposta do Município de Lousada no 
desenvolvimento de atividades como 
a caminhada e a corrida como fator 
preponderante para a promoção da 
saúde, terá lugar no mês de fevereiro 
uma corrida de 10 000m e uma 
caminhada com 5 000m.  

Horário | 09h00-12h00
Local | Praça Dr. Francisco Sá Carneiro, 
Lousada

Contactos
Município de Lousada
Tel. | 255 820 500
Email | desporto@cm-lousada.pt
Site | www.cm-lousada.pt  
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ALFÂNDEGA DA FÉ

FESTIVAL 
DE TEATRO

03, 17 e 31 de MARÇO

“Março Mês do Teatro” trás ao palco 
do Auditório Manuel Faria - CCA, 
companhias com atores de todas as 
idades e de várias regiões do país. 
Organizada pela câmara municipal, 
este evento assume-se como uma 
forma de promover e celebrar a arte 
da representação, com a exibição de 
diversas peças teatrais, despertando 
no público os mais variados 
sentimentos e emoções.
O Festival de Teatro de Alfândega da 
Fé começou a desenhar-se em 2014, 
ano em que conheceu a primeira 
edição. A Iniciativa realiza-se durante 
o mês março, altura em que se 
celebra o Dia Mundial do Teatro 
(27 de março).

Um festival que a autarquia quer 
ver crescer e afirmar-se enquanto 
promotor desta forma de expressão 
artística, potenciando e dando a 
conhecer o trabalho desenvolvido 
pelo TAFÉ -Escola de Teatro de 
Alfândega da Fé- possibilitando a 
troca de experiências com outras 
companhias ao mesmo tempo que se 
promove a dinamização cultural do 
concelho.

Horário | 15h30
Local | Auditório Manuel Faria, 
Largo S. Sebastião - Alfândega da Fé

Contactos
Casa da Cultura Mestre José Rodrigues
Tel. | 279 460 020
Email | cca.geral@gmail.com
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VILA NOVA 
DE FAMALICÃO

CARNAVAL

04 de MARÇO

Foi há cerca de vinte anos que 
Famalicão se tornou no ponto de 
encontro de milhares de pessoas, 
movidas pela animação tão 
característica deste evento. Com 
origem no tradicional Entrudo 
português, o Carnaval famalicense 
nasce da participação livre das 
pessoas. É um Carnaval popular, 
espontâneo e com muita folia, o 
que faz com que a referência de 
melhor Carnaval do país não seja 
desapropriada. Tendo em conta a 
qualidade da animação gera-se um 
ambiente propício para todos aqueles 
que nele participam. 
O desfile e o concurso de máscaras 

são o ponto alto da noite, onde os 
foliões encarnam as personagens 
que representam de forma teatral. 
Esta atividade é realizada na Rua Luís 
Barroso, mas a festa estende-se a 
toda a cidade. 

Horário | 21h00-05h00
Local | Centro da cidade 
de V. N. de Famalicão

Contactos
Câm. Municipal de Vila Nova de Famalicão 
Tel. | 252 320 900
Email | 
camaramunicipal@vilanovadefamalicao.org
Site | www.vilanovadefamalicao.org

ano, se concentram no Largo do 
Pelourinho, pelas 20h30, para ouvir a 
sentença proferida ao Pai da Fartura. 
A sentença, um conjunto de quadras, 
alimentadas fundamentalmente 
pela sátira social, local e nacional, 
revêm os principais acontecimentos 
da atualidade acompanhados por 
comentários humorísticos e de 
zombaria. No fim, dita-se a sentença 
ao Pai da Fartura que invariavelmente 
culmina com o seu rebentamento. 
O pai da fartura representa o mal, 
tudo o que de menos bom se passou 
durante o ano e é sobre ele que se 
descarregam todas as frustrações. 
O seu rebentamento simboliza o fim 
do entrudo, um período de excesso, 
de purga e de folia que permite 
a abertura de um novo ciclo, a 
quaresma. 

Horário | 15h00-22h00
Local |Centro de Apoio Empresarial 
de Carrazeda de Ansiães
  
Contactos
Município de Carrazeda de Ansiães
Tel. | 278 610 200
Email | geral@cmca.pt
Site | www.cmca.pt

CARRAZEDA DE ANSIÃES

DESFILE 
DE CARNAVAL 
CORTEJO 
FÚNEBRE 
DO PAI 
DA FARTURA
05 de MARÇO

No dia 05 de março, pelas 15h30, a 
autarquia de Carrazeda de Ansiães 
em colaboração com a Associação 
de Zingaros, irá organizar mais um 
desfile de carnaval das associações 
e instituições do concelho. 
A concentração dos participantes 
está marcada para as 14h30, junto ao 
recinto da feira. Outra das iniciativas 
programadas que têm como objetivo 
manter a tradição prende-se com 
a realização do Cortejo Fúnebre ao 
Pai da Fartura. Esta manifestação de 
cariz cultural, realizada anualmente 
na noite de carnaval, conta com uma 
larga adesão por parte da população 
local e da região que, ano após 
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BAIÃO

XIV FEIRA 
DO FUMEIRO, 
DO COZIDO À 
PORTUGUESA 
E DOS VINHOS 
DE BAIÃO
08 a 10 de MARÇO

Baião prepara-se para, em março, 
como já é tradição, receber os 
apreciadores do fumeiro e da boa 
gastronomia baionense, na sua 14ª 
edição da Feira do Fumeiro, do Cozido 
à Portuguesa e dos Vinhos de Baião, 
com duração de três dias.
Esta iniciativa reúne cerca de 50 
produtores locais. O destaque vai 
para a participação de cerca de uma 
dezena e meia de produtores de 
fumeiro, que irão comercializar vários 
tipos de fumeiro: salpicão, presunto, 
linguiça, moira, alheira, pá, farinheira, 
barriga e cabeça fumada.
O certame contará, também, com a 
presença de restaurantes que irão 

confecionar os “pratos fortes”: Cozido 
à portuguesa e arroz de moira com 
grelos, dois pratos majestosos da 
região.
Participarão, também, vários 
produtores dos vinhos verdes de 
Baião e de produtos tradicionais como 
a broa de milho, os doces regionais, 
os citrinos da Pala, o biscoito da 
Teixeira, o artesanato, os licores, o 
mel, os chocolates, as compotas, os 
queijos, o pão de ló, as amêndoas e os 
mirtilos e outros frutos silvestres.
A animação musical será uma 
constante, destacam-se as atuações 
dos ranchos folclóricos, das bandas 
de música e dos grupos de música 
tradicional portuguesa. Entrada livre.

Horário | Sexta-feira: abertura oficial 
18h30; sábado: 10h00-24h00; 
domingo: 10h00-18h00
Local | Feira do Tijelinho, Vila de Baião

Contactos
Câmara Municipal de Baião
Tel. | 255 540 500
Email | geral@cm-baiao.pt
Site | www.cm-baiao.pt; www.visitbaiao.pt

FREIXO DE 
ESPADA À CINTA

AMENDOEIRAS 
EM FLOR 
FEIRA 
TRANSFRONTEIRIÇA

08 a 10 de MARÇO

A Feira Transfronteiriça das Arribas 
do Douro e Águeda integra-se 
na programação habitual das 
Amendoeiras em Flor.
Única em toda a região interior norte, 
junta as tradições, gastronomia e 
artesanato de Freixo de Espada à 
Cinta e da Província de Salamanca.

Horário | Dia 08: 18h30-21h30; dia 09: 
10h00-21h30; dia 10: 10h30-18h00
Local | Jardim da Seda; Pavilhão 
Gimnodesportivo Municipal. 
Freixo de Espada à Cinta

Contactos
Câmara Municipal 
de Freixo de Espada à Cinta
Tel. | 279 658 160 (ext. 425)
Email | joao.castanho@cm-fec.pt
Site | www.cm.freixoespadacinta.pt
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VINHAIS

MIL DIABOS 
À SOLTA 

09 de MARÇO

Trata-se de uma tradição secular 
e única em Portugal, cujas origens 
permanecem desconhecidas havendo, 
no entanto, diferentes interpretações 
que a situam nas celebrações dos 
Lupercais romanos, nas procissões 
da Quarta-feira de Cinzas, na Idade 
Média, ou mesmo por influência dos 
franciscanos do Convento de São 
Francisco de Vinhais, durante os séc. 
XVIII e XIX. Perfeitamente enraizada 
nas tradições vinhaenses, em cada 
ano revivida com toda a genuinidade 
de outrora e preservada com todo 
o carinho e respeito pela identidade 
cultural deste povo serrano, a 

Procissão com Mil Diabos vem provar 
que Vinhais é mesmo “uma terra dos 
Diabos”.

Horário | Consultar programa específico
Local | Vila de Vinhais

Contactos
Câmara Municipal de Vinhais
Tel. | 273 770 300
Email | geral@cm-vinhais.pt
Site | www.cm-vinhais-pt

CASTELO DE PAIVA

FESTIVAL 
DA LAMPREIA 
E DO SÁVEL 

09 a 10 de MARÇO

O Festival da Lampreia e do Sável 
realiza-se junto ao rio Douro, no 
cais de Boure, numa zona de grande 
tradição gastronómica desta iguaria.
É um evento gastronómico orientado 
para a degustação destes pratos 
(sazonais) da cozinha regional, tão 
presentes no nosso concelho.
Para além de promover a nossa 
gastronomia, este evento, conta 
também com um programa de 
animação musical protagonizado 
pelos grupos de animação do 
concelho.

Horário | Consultar programa específico
Local | Boure - Santa Maria de Sardoura, 
Castelo de Paiva

Contactos
Câmara Municipal de Castelo de Paiva
Tel. | 255 689 500
Email | geral@cm-castelo-paiva.pt 
Site | www.cm-castelo-paiva.pt  
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CELORICO DE BASTO

XVI EDIÇÃO 
DA FESTA 
INTERNACIONAL 
DAS CAMÉLIAS

15 a 17 de MARÇO 

A Festa Internacional das Camélias 
é um evento que tem vindo a ganhar 
dimensão num concelho que é 
oficialmente Capital das Camélias. 
Durante o mês de março várias 
atividades culturais e turísticas têm 
lugar no concelho com destaque 
para o terceiro fim de semana 
de março data escolhida para a 
realização do certame. Durante estes 
três dias em particular, acontece 
a exposição/concurso de camélias, 
o desfile de moda para eleição da 
princesa e da rainha das camélias, 
o desfile temático com os alunos do 
Agrupamento de Escolas e de outras 

instituições locais, o mercado das 
camélias, os murais, os espantalhos, 
a batalha das flores e muito mais, 
criando um verdadeiro ambiente de 
festa em toda a Quinta do Prado e 
envolvência. 

Horário | Consultar programa específico
Local | Quinta do Prado, Praça Cardeal 
D. António Ribeiro nº 1, Celorico de Basto

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

VALENÇA

FESTIVAL 
GASTRONÓMICO 
SABORES 
DA LAMPREIA 

15 a 17 de MARÇO

Festival de gastronomia onde se 
podem apreciar diversas formas 
de cozinhar a lampreia. Atividade 
acompanhada de animação.

Horário | Consultar programa específico
Local | Largo da Igreja, S. Pedro da Torre

Contactos
Município Valença
Tel. | 251 809 500
Email | geral@cm-valenca.pt
Site | www.visitvalenca.com
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VIZELA

FEIRA DO 
BOLINHOL

16 de MARÇO 

Vizela tem cores, cheiros e sabores! 
E dos seus sabores, o mais conhecido 
é o Bolinhol. Este doce tradicional, 
maravilhoso legado da gastronomia 
vizelense, tem sido distinguido e 
premiado na atualidade, reforçando 
a sua cada vez maior procura para 
ser degustado. Com o objetivo de 
promover e divulgar o Bolinhol, assim 
como a doçaria tradicional, a Câmara 
Municipal de Vizela promove a Feira 
do Bolinhol no mês de março. O 
evento tem como principal objetivo 
apoiar e divulgar a doçaria local 
oferecendo ao público um certame 
de riqueza turística e cultural, com 

a realização de um programa de 
animação paralelo, destacando a 
vertente gastronómica, capaz de 
dinamizar a atividade turística no 
concelho de Vizela.

Horário | Consultar programa específico 
Local | Jardim Manuel Faria, Vizela

Contactos
Câmara Municipal de Vizela
Tel. | 253 489 644
Email | turismo@cm-vizela.pt
Site | www.vizela.pt

PÓVOA DE LANHOSO

FESTAS E 
FEIRA FRANCA 
DE S. JOSÉ

19 de MARÇO

No feriado municipal comemoram-se 
as Festas de S. José, naquela que 
é uma das mais antigas romarias 
minhotas. Com celebrações 
de cariz religioso, esta romaria 
está profusamente demarcada 
pela vertente económica que os 
negociantes trazem à vila e pela 
animação sociocultural sempre 
presente. Destaca-se o monumental 
cortejo etnográfico que acontece na 
tarde do domingo que precede o dia 
principal da festa, pelas artérias da 
Vila.

Horário | Todo o dia
local | Ruas da Vila de Póvoa de Lanhoso 
(Centro)

Contactos
Município da Póvoa de Lanhoso
Tel. | 253 639 700
Email | info@mun-planhoso.pt
Site | www.povoadelanhoso.pt



52
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
‘1

9
53   A

G
EN

D
A

 D
E EVEN

TO
S ‘19

LOUSADA 

X FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE CAMÉLIAS 
DE LOUSADA

23 e 24 de MARÇO

O Festival das Camélias pretende 
nestes dois dias juntar especialistas 
na área das camélias, entre eles 
produtores e amantes dos jardins e 
desta espécie em concreto. Neste 
evento estarão representadas 
as associações nacionais da 
especialidade, bem como diversos 
produtores com a exposição das suas 
melhores espécies. Em simultâneo 
decorrerá o Fim-de-Semana 
Gastronómico de Lousada em 12 
restaurantes do concelho.

Horário | Dia 23: 15h00-20h00; 
dia 24: 10h00-19h00
Local | Praça das Pocinhas - Lousada

Contactos
Município de Lousada
Tel. | 255 820 580   
Email | turismo@cm-lousada.pt
Site | www.cm-lousada.pt  

CARRAZEDA DE ANSIÃES

FEIRA 
DO FOLAR E 
DOS PRODUTOS 
DA TERRA

29 a 31 de MARÇO

A Feira do Folar e Produtos da 
Terra realiza-se anualmente, no 
fim de semana da Páscoa. Com a 
organização deste evento a Câmara 
Municipal de Carrazeda de Ansiães 
pretende dar a conhecer, estimular 
a produção e a preservação deste 
característico produto regional 
transmontano. Durante esta mostra 
os visitantes podem também 
degustar e comprar outros produtos 
da terra como o vinho, o azeite, doces, 
compotas, licores e frutos secos. 
Paralelamente à feira decorrem 
vários espetáculos de música 
tradicional e folclore regional assim 
como ações de promoção turística.

Horário | 10h00-23h59
Local | Centro de Apoio Empresarial 
de Carrazeda de Ansiães
  
Contactos
Município de Carrazeda de Ansiães
Tel. | 278 610 200
Email | geral@cmca.pt
Site | www.cmca.pt
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ESPINHO 
 
ESPINHO SURF 
DESTINATION

30 de MARÇO a 14 de ABRIL

A história de Espinho sempre esteve 
intimamente ligada ao mar, quer 
através da pesca quer através do surf. 
Por toda a costa litoral do concelho, 
muitos praticantes circulam de 
prancha na mão, à procura das 
melhores ondas, tendo o mar como 
uma  terapia natural de bem-estar e 
lazer.
A edição deste ano, arranca com 
o Circuito Surf do Norte a 30 e 31 
de março, competição regional e 
nacional que tem a sua génese, na 
cidade de Espinho, há mais de uma 
década e que, hoje, é recriada pela 
Federação Portuguesa de Surf. 

Nos dias 5, 6 e 7 de março a 
competição, LongBoard World Tour, 
traz à Praia da Baía - Espinho os 
melhores atletas do mundo para mais 
uma prova do calendário mundial da 
World Surf League. 
O evento desportivo deste ano 
termina com as promessas mundiais 
da modalidade a surfarem a Melhor 
Onda do Norte numa das principais 
etapas do circuito Pro Junior Europeu 
de Surf agendada para os dias 10, 11, 
12, 13 e 14 de abril.
Durante as três semanas do 
evento, estão previstas inúmeras 
iniciativas desportivas, culturais e 
sociais. Destaque especial para as 
aulas de surf adaptado, batismos 
de surf, aulas de fitness na praia, 
conferências sobre o surf e o mar, 
concertos e Dj´s.

Horário | 07h00-21h00
Local | Praia da Baía

Contactos
Câmara Municipal de Espinho
Tel. | 227 335 800
Email | comunica@cm-espinho.pt
Site |www.espinhosurfdestination.pt

RESENDE
 
FESTA 
DAS CAVACAS

31 de MARÇO

Todos os anos o Pavilhão Multiusos 
de Caldas de Aregos é palco da 
Festa das Cavacas. Uma iniciativa 
do município que pretende celebrar 
as suas afamadas cavacas com uma 
grande festa da doçaria tradicional e 
música popular, junto a uma das mais 
belas paisagens da margem sul do rio 
Douro.

Horário | 11h00-18h00
Local | Lugar da Ramboia, Miomães

Contactos
Câmara Municipal de Resende
Tel. | 254 877 153
Email | geral@cm-resende.pt
Site | www.cm-resende.pt
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ARMAMAR

ROTA DA MAÇÃ 
DE MONTANHA   

01 de ABRIL a 31 de OUTUBRO

A maçã é rainha nas terras de 
Armamar. A sua qualidade é 
reconhecida a nível nacional e o 
seu peso na economia da região 
é relevante. Por todo o município 
há vastas extensões de pomares 
de macieiras, que dão a esta zona 
próxima do Douro um contraste 
único. A Rota de Maçã de Montanha 
dá a conhecer os pomares desde a 
flor à colheita e ao armazenamento. 
Conheça esta rota multissensorial.

Horário | 09h00-17h00
Local | Armamar

Contactos
Câmara Municipal de Armamar
Tel. | 254 850 807
Email | turismo@cm-armamar.pt
Site | www.cm-armamar.pt

FAFE 

TERRA JUSTA 
ENCONTRO 
INTERNACIONAL 
DE CAUSAS 
E VALORES 
DA HUMANIDADE
04 a 06 de ABRIL

A realização do Terra Justa tem um 
objetivo essencial: alertar, provocar e 
envolver os cidadãos na importância 
das causas e valores da humanidade.
Durante estes dias Fafe é inundado 
por um vasto conjunto de atividades: 
conferências, tertúlias de café com 
convidados nacionais e internacionais, 
exposições de rua, teatro, debates, 
música, arte pública, entre muitas 
outras. Com o Encontro Terra Justa, 
Fafe abriu o caminho das causas e 
tornou-se na capital dos valores da 
humanidade!   

Horário | Consultar programa específico
Local | Praça 25 de Abril, Fafe

Contactos
Município de Fafe
Tel. | 253 700 400
Email | geral@cm-fafe.pt
Site | www.cm-fafe.pt
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VALENÇA

FESTIVAL 
GASTRONÓMICO 
SABORES 
D’ALDEIA

06 e 07 de ABRIL

Festival de gastronomia onde se 
podem apreciar os pratos tradicionais 
do concelho. Acompanhado por 
animação variada.

Horário | Consultar programa específico
Local | Coroada - Fortaleza

Contactos
Município Valença
Tel. | 251 809 500
Email | geral@cm-valenca.pt
Site | www.visitvalenca.com

ARCOS DE VALDEVEZ

DESFILE 
DE BOIS 
DA PÁSCOA

07 de ABRIL

Esta tradição, retomada 
recentemente, faz descer à sede 
do concelho os melhores bovinos 
dos produtores locais, devidamente 
cuidado e enfeitados, a fim de dar a 
conhecer, através da exposição e do 
desfile, a proveniência da carne que 
irá ser consumida nesta época festiva.

Horário | 15h00  
Local | Parque da Ponte Nova, 
Arcos de Valdevez                           

Contactos
Município de Arcos de Valdevez 
Tel. | 258 520 500
Email | geral@cmav.pt
Associação Comercial 
de Arcos de Valdevez e Ponte da Barca 
Tel. | 258 521 473
Email | aciab@aciab.pt 
ARDAL - Associação Regional 
de Desenvolvimento do Alto Minho
Tel. | 258 510 100
Email | geral@ardal.pr
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FELGUEIRAS

FESTIVAL 
DO PÃO DE LÓ  
10.ª MOSTRA ANUAL DE 
DOCES TRADICIONAIS 
E FIM DE SEMANA 
GASTRONÓMICO
12 a 14 de ABRIL

O programa do Festival do Pão de Ló 
é rico e diversificado. Degustações 
de doçaria e vinhos; música; ateliers; 
visitas guiadas às rotas do românico 
e do turismo empresarial, entre 
outras experiências . De 12 a 14 de 
abril, apela-se a que se reserve mesa 
num dos restaurantes sugeridos no 
Fim de Semana Gastronómico. Para 
se usufruir de toda a experiência, é 
também aconselhável  a reserva de 
alojamento a preços promocionais.

Horário | 10h00
Local | Festival - Mosteiro de Pombeiro, 
Pombeiro; Fim de Semana Gastronómico 
nos restaurantes aderentes do concelho

Contactos
Loja Interativa de Turismo de Felgueiras
Tel. | 255 925 468
Email | lojadeturismo@cm-felgueiras.pt
Site | www.cm-felgueiras



62
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
‘1

9
63   A

G
EN

D
A

 D
E EVEN

TO
S ‘19

PAREDES

PRIMAVERA 
FESTIVAL 
DA FLOR 

12 a 14 de ABRIL

Esta iniciativa procura apelar à 
sensibilização e conhecimento das 
camélias centenárias existentes 
na Casa da Cultura, para que 
toda a comunidade se aproprie do 
Património de Paredes. Do mesmo 
modo, procurar-se-ão outros 
jardins emblemáticos existentes no 
concelho.
Para envolver as floristas e hortos 
locais, tem vindo a ser promovido um 
“Mercado de Flores”, demonstrações 
de arranjos florais. Para além disso, 
é habitual promover a discussão do 
tema com convidados nacionais e 
internacionais, especialistas nesta 
temática. 

Destaque-se ainda o concurso de 
vestidos de flor, confecionados por 
costureiras e modistas e ateliers do 
concelho, bem como, um concurso de 
chapéus de flores, que contará com a 
colaboração e participação das juntas 
de freguesia do concelho.

Horário | Consultar programa específico
Local | Casa da Cultura, Paredes

Contactos
Municipio de Paredes
Tel. | 255 788 800
Email | cmparedes@cm-paredes.pt
Site | www.cm-paredes.pt

VALPAÇOS

FEIRA 
DO FOLAR 

12 a 14 de ABRIL

A Feira do Folar de Valpaços realiza-
-se desde o ano de 1998 no último 
fim de semana antes da Páscoa. 
O folar era tradicionalmente 
confecionado na época da Páscoa 
onde o clero recolhia o folar das 
famílias no Domingo de Páscoa, no 
denominado “Compasso ou Visita 
Pascal” e era constituído pelos mais 
finos produtos do que a terra e as 
gentes produziam. Atualmente a 
Feira do Folar de Valpaços, atrai 
milhares de pessoas todos os anos, 
que gostam de saborear e adquirir 
a gastronomia regional, ao som 
da música tradicional. Quase uma 
centena de expositores colocam em 

destaque o melhor da gastronomia 
no concelho. Do azeite ao vinho, 
passando pelo bolo podre, mel, 
compotas, frutos secos, doçaria e pão 
variado e, claro está, o tradicional 
Folar de Valpaços IGP, nada falta 
durante o certame que deu vida à 
fama de “Valpaços – Capital do Folar”. 
É considerado um dos certames mais 
importantes realizados na região, 
por altura da Páscoa, que durante 
três dias engloba muita animação, 
atividades socioculturais, mostra de 
produtos do concelho onde, o Folar 
de Valpaços IGP é rei.

Horário | Das 14h00 do dia 12 
até às 21h00 do dia 14
Local | Pavilhão Multiusos, Rua Cidade 
Bettenbourg, Valpaços 

Contactos 
Município de Valpaços 
Tel. | 278 710 130
Email | turismo@valpacos.pt; 
secretariado.feiradofolar@valpacos.pt
Site | www.valpacos.pt
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SANTO TIRSO

MERCADO 
NAZARENO

12 a 15 de ABRIL

A comemoração das tradições 
pascais, no município de Santo 
Tirso, adquiriu, desde 2014, um 
figurino singular. A ação denominada, 
Mercado Nazareno, congrega uma 
vasta programação que evoca a 
morte e ressurreição de cristo. Num 
recinto cujo cenário, recorre a alguns 
símbolos de outrora, acontece o 
“Drama da Morte de Cristo”. Com 
recurso a atores e figurantes, faz-se 
a recriação histórica dos últimos 
instantes da vida de Cristo, bem 
como, de algumas passagens 
bíblicas. 
O Mercado proporciona outras 
experiências e reúne um vasto 

conjunto de atrativos. As bancas 
de venda de artesanato e produtos 
tradicionais, a área de diversão 
infantil, a exposição/mostra de 
animais vivos e, o complexo decor 
do recinto, a lembrar uma típica 
aldeia da época, concorrem para 
um imaginário que evoca um 
tempo passado. O caráter lúdico, 
em associação com o rigor dos 
acontecimentos histórico religiosos, 
conferem a este evento, uma 
dimensão singular.

Horário | Sexta: 11h00-00h00; sábado: 
11h00-23h00; domingo: 11h00-19h00
Local | Parque Dona Maria II

Contactos
Loja Interativa de Turismo
Tel. | 252 830 411
Email | santotirso@cm-stirso.pt; 
turismo@cm-stirso.pt
Site | www.cm-stirso.pt

LAMEGO 

SEMANA SANTA 

12 a 28 de ABRIL

A Semana Santa é o momento alto 
da vida religiosa da cidade. Durante 
os três semanas que antecedem 
o Domingo de Páscoa, as igrejas 
adquirem uma solenidade especial 
e as populações estão em tempo de 
reflexão e de oração. A Via-Sacra, 
a Bênção dos Ramos e o Ritual do 
Pão Quente, são alguns dos grandes 
momentos destas celebrações.
Os concertos de música clássica e 
sacra são já uma imagem de marca.

Horário | Consultar programa específico
Local | Lamego

Contactos
Câmara Municipal de Lamego
Tel. | 254 609 600 
Email | geral@cm-lamego.pt
Site | www.cm-lamego.pt
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VIANA DO CASTELO

PÁSCOA DOCE

12 a 28 de ABRIL

Quem visitar Viana do Castelo 
entre o dia 12 e 28 de abril de 2019, 
pode contar com um conjunto de 
atividades que visam celebrar a época 
pascal. A Câmara Municipal de Viana 
do Castelo promove o Programa 
“Páscoa Doce”, que inclui propostas 
para todos os públicos. Para além do 
programa religioso, há exposições, 
mostras, feiras, concertos, 
workshops, espetáculos culturais, 
conferências, eventos desportivos e 
gastronómicos, a que se juntam as 
antigas tradições, como as visitas 
às capelas na quinta-feira à noite 
(dia 18/04).Uma tradição única que 
traz milhares para um roteiro pelas 
capelas e igrejas de Viana do Castelo. 

Horário | Consultar programa específico.
Local | Cidade de Viana do Castelo

Contactos
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Tel. | 258 809 300
Email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt

BOTICAS

IV TROFÉU 
DOWNHILL 
(PROVA 
INTERNACIONAL)

13 e 14 de ABRIL 

Durante dois dias, os atletas podem 
testar a consistência, qualidade 
e rapidez do percurso, que terá a 
partida no Miradouro de Seirrãos e 
a meta junto ao Largo da Feira. A 
pista, com cerca de 1600 metros de 
comprimento e um desnível a rondar 
os 300 metros, fará as delícias dos 
praticantes de downhill. A prova 
caracteriza-se por uma descida com 
muita exigência técnica e física, 
mas recheada de boas paisagens, 
bem como da adrenalina típica da 
modalidade mais exigente do BTT.

Horário | 08h00- 20h00
Local | Largo da Feira, Boticas

Contactos
Município de Boticas
Tel. | 276 410 200
Email | municipio@cm-boticas.pt
Site | www.cm-boticas.pt
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MONTALEGRE 

VI 
PENEDA-GERÊS 
TRAIL 
ADVENTURE

13 e 19 de ABRIL

Realizada no único Parque Nacional 
do país, percorre nestes dias os cinco 
concelhos constituintes - Arcos 
de Valdevez, Melgaço, Terras de 
Bouro, Ponte da Barca e Montalegre. 
Trata-se de um desafio constante 
na natureza, onde o participante, 
de igual para igual, sem filtros ou 
artimanhas testa os seus limites 
e descobre o emblemático Parque 
Nacional Peneda-Gerês. É uma 
corrida desafiante, dividida em 
diferentes provas e condições 
do terreno. Lama, percursos de 
água, penedos, pedras, cascatas, 
lagoas, caminhos de cabras, locais 
completamente selvagens, terreno 
montanhoso e acidentado são uma 

constante, onde o principal desafio 
é conseguir manter o equilíbrio. 
A prova encontra-se dividida em 
duas séries: advanced e started, de 
forma a adaptar-se às capacidades 
e exigências de cada participante. 
Uma forma distinta e autónoma de 
visitar os recantos do parque, que 
de outra forma não seria possível, 
faz as delícias dos participantes, 
nacionais e internacionais, elevando, 
demonstrando e reconhecendo o 
valor inigualável deste património 
natural único em Portugal. 

Horário | consultar programa especifico
Local | Pavilhões desportivos da cidade

Contactos
Câmara Municipal de Montalegre
Tel. | 276 510 200/968 644 158
Email | municipio@cm-montalegre.pt ; 
info@carlossanatureevents.com
Site | https://www.cm-montalegre.pt/; 
https://carlossanatureevents.com/

TERRAS DE BOURO

PENEDA GERÊS 
TRAIL 
ADVENTURE
 

13 a 20 de ABRIL

Este evento de Trail Running é 
composto por várias provas, em 
várias etapas e com diferentes 
distâncias, percorrendo aquele que é 
o único Parque Nacional de Portugal, 
levando os participantes a calcorrear 
os mais belos e inóspitos recantos 
do parque, sempre emoldurados por 
uma fauna e flora únicas. Os seus 
trilhos, repletos de apontamentos 
históricos, preenchidos por uma 
moldura humana formada por gente 
local acolhedora.

Horário | Consultar programa específico
Local | Parque Nacional Peneda-Gerês

Câmara Municipal de Terras de Bouro 
Tel. | 253 350 010
Email | geral@cm-terrasdebouro.pt
Site | https://www.cm-terrasdebouro.pt/
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BRAGA

SOLENIDADES DA 
SEMANA SANTA

13 a 21 de ABRIL

Braga é a cidade portuguesa que 
celebra a Semana Santa com maior 
solenidade e esplendor. Decoradas 
com motivos alusivos à quadra 
pascal, as ruas enchem-se de 
pessoas que aí se deslocam para 
assistirem às majestosas procissões, 
nomeadamente, a Via Sacra, na 
noite de sábado antes do Domingo 
de Ramos, que para junto a cada 
«Passo» e dá lugar a uma piedosa 
alocução do momento, a grandiosa 
Procissão dos Passos no Domingo de 
Ramos, o Cortejo Bíblico Vós Sereis o 
Meu Povo (Procissão da “Burrinha”), a 
Procissão do Senhor Ecce Homo e a 
Procissão do Enterro do Senhor, que 

ocorre na Sexta-feira Santa e encerra 
o ciclo de procissões. Paralelamente 
às cerimónias religiosas decorre um 
programa cultural que congrega 
concertos, exposições e visitas guiadas 
e conferências.

Horário | Consultar programa específico 
Local | Centro Histórico

Contactos
Comissão da Quaresma e Solenidades da 
Semana Santa de Braga
Tel. | 253 263 317                                  
Email | info@semanasantabraga.com
Site | www.semanasantabraga.com

PÓVOA DE VARZIM

SEMANA SANTA

14 a 21 de ABRIL

Apesar da passagem do tempo, são 
muitas as tradições ligadas à Semana 
Santa que na Póvoa de Varzim se 
mantêm vivas e que proporcionam 
uma atmosfera espiritual. Para 
além das cerimónias litúrgicas, das 
sumptuosas procissões, da Visita 
Pascal que, no Domingo de Páscoa 
leva a Cruz às casas católicas, as 
tradições locais desenvolveram 
características únicas como a visita 
às igrejas na Quinta-feira Santa ou 
o piquenique de segunda-feira de 
Páscoa ou o jogo da Pela, que se pode 
encontrar pelas ruas tradicionais da 
cidade.

Horário | Dia 19: 21h30 Procissão 
do Enterro do Senhor; 
dia 21: 11h00 Procissão da Ressurreição
Local | Igreja Matriz, Rua da Igreja, 28 
- Póvoa de Varzim

Contactos
Igreja Matriz
Tel. | 252 615 791 
Email | cartorio@paroquiadamatrizpvz.pt
Site | www.cm-pvarzim.pt
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SÃO JOÃO MADEIRA

ANDEBOLMANIA 
TORNEIO 
INTERNACIONAL 
DE ANDEBOL 

15 a 20 de ABRIL 

O Andebolmania que começou 
em 1991, é hoje, um dos torneios 
internacionais de andebol de 
referência em Portugal. 
Mais do que um simples torneio de 
andebol, este evento reúne cerca de 
800 atletas todos os anos, e com 
elevada notoriedade em Espanha, é 
já um evento multicultural onde para 
além do desporto se cruzam culturas, 
tradições e muitos momentos que 
certamente irão ficar na memória de 
quem participa.

Horário | Consultar programa específico
Local | S. João da Madeira

Contactos
Turismo S. João da Madeira
Tel. | 256 200 204
Email | turismoindustrial@cm-sjm.pt
Site | www.andebolmania.com/

VILA FLOR

SEMANA SANTA

15 a 21 de ABRIL

A Santa Casa da Misericórdia e a 
Paróquia de S. Bartolomeu, com a 
colaboração da Câmara Municipal 
de Vila Flor, celebram a tradicional 
Semana Santa. A programação 
inicia com a tradição da Bênção dos 
Ramos, seguida de procissão, da 
Capela da Misericórdia para a Igreja 
Matriz. Fazem parte das solenidades 
da Quaresma e da Semana Santa, 
além das eucaristias, a Via Crucis, 
a Procissão do Enterro do Senhor, a 
Bênção do Lume Novo, a Iluminação 
do Círio Pascal, a Procissão da Luz, o 
Precónio Pascal, entre outros rituais 
religiosos, culminando até ao dia de 

Páscoa, com a tradicional eucaristia 
e Visita Pascal, realizada por todo o 
concelho de Vila Flor.

Horário | Consultar programa específico
Local | Santa Casa da Misericórdia de Vila 
Flor, Largo do Rossio, 11 - Vila Flor

Contactos
Câmara Municipal de Vila Flor
Tel. | 278 518 070
Email | scm-vila.flor@mail.telepac.pt
Site | www.misericordiavilaflor.com           
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PENAFIEL

ENDOENÇAS

18 de ABRIL 

Quinta-feira de Endoenças, 
com a Procissão do Senhor dos 
Passos e sermão «do Encontro», 
é um dia festivo que pertence à 
vivência fortemente ritualizada da 
Semana Santa, integrada no ciclo 
primaveril dominado pela Páscoa. 
Complementa-a, naturalmente, 
a Sexta-feira da Paixão, em que 
nova procissão, do Senhor Morto, 
faz o percurso inverso ao da noite 
anterior, para regressar à matriz onde 
decorrerá a «aleluia», no sábado.
A originalidade desta celebração 
pascal em Entre-os-Rios não reside, 
porém, nas cerimónias em si, 
semelhantes a outras da Semana 
Santa, muitas bem mais ricas e 

complexas, mas no facto de atualizar 
anualmente o profundo sentido 
de pertença a uma comunidade 
ribeirinha invulgar, que não coincide 
com freguesia ou paróquia, assente 
num território há oito séculos 
repartido por três margens de rios 
de difícil travessia (Tâmega e Douro), 
que dominaram o seu quotidiano, 
enquadramento territorial que 
constitui uma relíquia de divisões 
administrativas passadas, neste caso 
as terras do medievo couto de Santa 
Clara do Torrão.
Por outro lado, a posição dos lugares 
e o itinerário sacro inscrevem-
se em cenário natural ímpar, a 
desembocadura do Tâmega no Douro, 
que obrigava outrora à passagem 
da procissão em barcos e ainda 
hoje propicia a espetacularidade da 
iluminação da noite de Endoenças, 
em que se acendem milhares de 
lumes distribuídos pelas encostas 
até à borda da água. 

Horário | 19h00-00h00
Local | Entre-os-Rios, Eja

Contactos
Câmara Municipal de Penafiel
Tel. | 255 710 700
Email | turismo.penafiel@cm-penafiel.pt
Site | www.cm-penafiel.pt

PONTE DA BARCA

A MUI 
DOLOROSA 
PAIXÃO 
DE NOSSO 
SENHOR 
JESUS CRISTO  
18 de ABRIL

A Igreja de Bravães serve de cenário 
à representação que nos leva até ao 
“último” dia de Jesus Cristo na Terra.
Na Quinta-feira Santa, os cinco palcos 
onde decorre por cerca de duas horas 
a peça de teatro de cariz religioso, 
seiscentista, em verso, ao gosto 
vicentino, a partir do original do Padre 
Francisco Vaz de Guimarães da edição 
de 1820, baseada na original que data 
de 1583 feita em Évora.
Mais de quatro dezenas de atores 
amadores, sessenta figurantes, três 
gerações em palco e um guarda 
roupa primoroso retratam a inveja 
dos Judeus, a traição de Judas, o 
Lava-mãos de Pilatos, a morte na 

cruz depois do milagre que tornou 
possível a conversão de Longuinhos, 
o soldado romano e a contrição de 
Dimas o bom ladrão.
Uma noite de tradição que leva 
anualmente milhares de visitantes e 
locais a assistirem a esta peça.

Horário | 21h30
Local | Mosteiro; Bravães

Contactos
Município de Ponte da Barca
Tel. | 258 480 180
Email | geral@cmpb.pt
Site | www.cmpb.pt
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PORTO

DIA 
INTERNACIONAL 
DE MONUMENTOS 
E SÍTIOS

18 de ABRIL

O Dia Internacional de Monumentos 
e Sítios, estabelecido pelo ICOMOS 
a 18 de abril de 1982, tem como 
objetivo sensibilizar os cidadãos 
para a diversidade e vulnerabilidade 
do património, bem como para o 
esforço envolvido na sua proteção 
e valorização. Em cada país é 
promovido, anualmente, um 
programa de atividades a nível 
nacional, cujo acesso, na grande 
maioria, é gratuito.
Uma vez mais, o Município do Porto 
aceita o desafio da DGPC (entidade 
nacional que coordena a programação 
nacional do DIMS), associando-se 
a estas comemorações com um 

programa de atividades dedicado à 
valorização e fruição do património 
cultural local, com uma programação 
dirigida a diferentes públicos e 
onde se incluem percursos, visitas 
orientadas e uma apresentação sobre 
“A Muralha Fernandina”. 

Horário | 10h00-17h30
Local | Rua da Alfândega, nº 10-Porto

Contactos
Casa do Infante
Tel. | 222 060 400
Email | casadoinfante@cm-porto.pt
Site | http://www.cm-porto.pt
Câmara Municipal do Porto/Divisão 
Municipal de Património Cultural
Tel. | 223 393 480
Email | patrimoniocultural@cm-porto.pt
Site | www.cm-porto.pt

MARCO DE CANAVESES

ENDOENÇAS

18 e 19 de ABRIL

Celebração religiosa da Semana 
Santa. A Procissão das Endoenças 
realiza-se há mais de 300 anos, 
ligando as duas margens do troço 
final do Tâmega, na confluência 
com o Douro, entre o Torrão (Marco 
de Canaveses) e Entre-os-Rios 
(Penafiel), num percurso que inclui 
a Ponte Duarte Pacheco. Antes da 
inauguração desta infraestrutura, 
em 1941, a procissão atravessava 
o Tâmega em barcos rabelos 
iluminados com lanternas, seguido do 
sermão das Endoenças e o percurso 
da ViaSacra até ao Calvário, na 
Capela de S. Sebastião. 
Programa das procissões: quinta-
-feira: 20h30, Missa da Ceia do 

Senhor na Igreja Paroquial do Torrão; 
21h30, Procissão do Senhor dos 
Passos da Igreja Paroquial do Torrão 
para Entre-os-Rios; sexta-
-feira: 15h00, Procissão (Enterro do 
Senhor) da Capela de S. Sebastião 
para a Igreja Paroquial do Torrão e 
Celebração da Paixão do Senhor com 
celebração da Palavra.

Horário | Dia 18: 20h30-24h00; dia 19: 
15h00-18h00 
Local | Rua Padre Augusto Carlos Fidalgo, 
Cruzeiro-Torrão MCN

Contactos
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
Tel. | 255 538 800
Email | turismo@cm-marco-canaveses.pt
Site | www-cm-marco-canaveses.pt
Paróquia de Santa Clara do Torrão
Tel. | 255 614 221
Email | paroquiadotorrao.mcm@gmail.com
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VIMIOSO

FEIRA 
MEDIEVAL 
EM ALGOSO 

20 de ABRIL

A Feira Medieval é uma feira regional, 
gastronómica e cultural, que se 
realiza anualmente no sábado de 
Páscoa. 
A promoção e divulgação de usos e 
costumes do concelho, são a aposta 
na oferta cultural. A animação do 
evento assenta nas danças e cantares 
e manifestações religiosas.

Horário | Consultar programa específico
Local | Largo da Igreja matriz de Algoso

Contactos
Câmara Municipal de Vimioso
Tel. | 273 518 120
Site | www.cm-vimioso.pt

PORTO

FESTIVAL DDD 
DIAS DA DANÇA 
+ FITEI 2019 

24 de ABRIL a 12 de MAIO 

O Festival DDD – Dias da Dança está 
de regresso às cidades do Porto, 
de Matosinhos e de Gaia, com uma 
programação que atesta a diversidade 
no âmbito da dança contemporânea 
e promove a deambulação entre 
espaços de apresentação e espaço 
público. 
No contexto da Frente Atlântica, 
o Festival DDD assume-se, uma 
vez mais, como o maior festival 
de dança contemporânea do país, 
propondo um circuito intenso de 
programação, com mais de uma 
dezena de estreias absolutas e 
artistas de diferentes latitudes, como 
Brasil, França ou China. Durante 19 
dias, vários espaços emblemáticos 

das três cidades – entre os quais, 
Teatro Municipal do Porto, Teatro 
Nacional São João, Coliseu Porto 
ou Fundação de Serralves – 
recebem espetáculos nacionais e 
internacionais, espetáculos no espaço 
público, masterclasses, encontros 
e workshops para profissionais e 
estudantes de dança contemporânea. 
Nesta quarta edição surge uma 
novidade: a consolidação de uma 
parceria com o FITEI – Festival 
Internacional de Teatro de Expressão 
Ibérica, que resulta na promoção de 
uma semana conjunta dedicada aos 
artistas nacionais entre os dias 8 e 12 
de maio.

Horário | Diversos
Local | Teatro Municipal do Porto – Rivoli 
e Campo Alegre, Teatro Nacional São 
João, Teatro Municipal de Matosinhos 
Constantino Nery, Coliseu Porto, 
Fundação de Serralves, Teatro do Bolhão, 
balleteatro, mala voadora, Armazém 22, 
Auditório Municipal de Gaia, Teatro do 
Bolhão, Mira – Artes Performativas, Casa 
da Arquitetura

Contactos
Teatro Municipal do Porto
Tel. | 223 392 200
Email | info@festivalddd.com
Site | www.festivalddd.com
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VIZELA

25 DE ABRIL 

25 de ABRIL

Sendo relevante a comemoração 
do 25 de Abril, Vizela assinala 
a data como uma forma de 
homenagear todos os que lutaram 
pela instalação de um estado 
democrático. O município, que por 
si também é um exemplo da luta 
pela independência democrática em 
termos administrativos, leva a efeito 
um conjunto de ações que incluem 
atos formais e espetáculos de som e 
luz. Em 2018, destacou-se o concerto 
de Paulo de Carvalho com a Banda 
Filarmónica Vizelense.

Horário | Consultar programa específico 
Local | Praça do Município, Vizela

Contactos
Câmara Municipal de Vizela
Tel. | 253 489 644
Email | turismo@cm-vizela.pt
Site | www.vizela.pt

AROUCA

PAIVA FEST

25 a 28 de ABRIL 

As águas revoltas e bravas do rio 
Paiva são a pista ideal para os 
aficionados de modalidades como o 
rafting, kayak, canoagem e kayak-
raft. O “Paiva Fest” realiza-se, desde 
2005, na freguesia de Alvarenga 
(Arouca), capital nacional do kayak 
extremo. Este evento, considerado 
já uma referência no turismo ativo 
do território Arouca Geopark, reúne 
atletas nacionais e internacionais 
e contribui para que a preservação 
dos rios do Vale do Paiva seja uma 
realidade, fortalecendo todas as 
causas que defendem os espaços 
naturais em toda a região. O festival 
é organizado pelo CCABP, contando 

com a colaboração da Câmara 
Municipal de Arouca e da Junta 
de freguesia de Alvarenga e, conta 
com o apoio de diversas empresas e 
estabelecimentos locais, num esforço 
conjunto na promoção do comércio e 
dos produtos locais. 

Horário | Dias 25, 26 e 27: 09h00-00h00; 
dia 28: 09h00-16h00
Local | Municipio de Arouca

Contactos
Clube de Canoagem de Águas Bravas 
de Portugal (CCABP)                    
Tel. | 968 750 179
Email | ccabp.geral@gmail.com
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SÃO JOÃO MADEIRA 

PARTY SLEEP 
REPEAT 

26 e 27 de ABRIL

Considerado em 2016 o Melhor 
Festival Indoor da Península Ibérica, 
Party sleep Reapet, voltou a ser 
reconhecido em 2017 nos Iberian 
Festival Awards com o prémio “Best 
Small Portuguese Festival”.
O Party Sleep Repeat é um festival 
de música solidário, como um tributo 
a Luís Lima, um jovem sanjoanense 
falecido que, entre muitos atributos, 
tinha um grande interesse por música 
e enorme consciência social.
Desde a primeira edição, em 2013, 
que o PSR se distingue pela vertente 
solidária, angariando, através da 
receita de bilheteira, donativos para 

famílias carenciadas (Apadrinhe esta 
ideia) e uma verba a favor da Liga 
Portuguesa Contra o Cancro. 

Horário | Consultar programa específico
Local | Oliva Creative Factory - S. João da 
Madeira

Contactos
Turismo S. João da Madeira
Tel. | 256 200 204
Email | turismoindustrial@cm-sjm.pt
Site | www.party-sleep-repeat.com/ 

MELGAÇO 

FESTA 
DO ALVARINHO 
E DO FUMEIRO

26 a 28 de ABRIL

A Festa do Alvarinho e do Fumeiro 
de Melgaço começou, em 1995, por 
se apresentar como uma mostra de 
produtos locais para as populações 
locais. Com o passar dos anos 
e como os dados demonstram 
inequivocamente, a FAFM tornou-se
numa festa reconhecida a nível 
nacional. Não espanta, portanto 
que, em 2009, o Turismo de 
Portugal, tenha reconhecido o seu 
Interesse para o turismo. Todos os 
produtores de alvarinho e de fumeiro 
do concelho marcam presença na 
feira. Em conjunto, todos estes 
produtos, reúnem cuidadosamente 
as potencialidades, as riquezas e 

as especialidades do nosso mundo 
rural, permitindo construir uma 
oferta integrada e completa para 
o visitante que busca um contacto 
mais íntimo com um território de 
excelência. Graças a uma promoção 
adequada ao evento e a algumas 
parcerias importantes, a FAFM 
é hoje um evento incontornável 
das festas gastronómicas do país, 
atraindo pessoas dos diversos pontos 
do território nacional e também 
um grande número de espanhóis, 
sobretudo da vizinha Galiza. 
Venda e provas de vinho Alvarinho, 
espumantes, fumeiro, doçaria, 
petiscos, artesanato, tasquinhas e um 
programa paralelo de animação são 
algumas das ofertas que os visitantes 
poderão encontrar.

Horário | Sexta e sábado: 10h00-04h00; 
domingo: 10h00-22h00
Local | Campo da Feira, Vila de Melgaço

Contactos
Câmara Municipal de Melgaço
Tel. | 251 410 100
Email | festadoalvarinho@cm-melgaco.pt
Site | www.cm-melgaco.pt
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MONTALEGRE

ETAPA DO 
CAMPEONATO 
MUNDIAL DE 
RALLYCROSS 

26 a 28 de ABRIL

O concelho de Montalegre possui 
um circuito automóvel, localizado no 
sopé da Serra do Larouco. Uma pista 
com 1050 metros de comprimento e 
16 metros de largura, do qual 60% é 
asfalto e os restantes 40% em terra 
batida. Está equipada com um posto 
de direção de prova com zona de 
sinalização, salas de secretariado, 
cronometragem, direção de prova, 
colégio de comissários desportivos, 
gabinete médico, sala de imprensa, 
sala de briefing, bar, arrecadações e 
instalações sanitárias. Capacitada e 
homologada para provas nacionais 
e internacionais, já recebeu 
campeonatos nacionais, etapas do 

Europeu de Rallycross no ano 2007 
e 2013, provas do Campeonato 
Francês de Camião Cross em 2008 e, 
desde 2014 tem albergado etapas do 
Campeonato Mundial de Rallycross. 
O ano 2019 não é exceção e o Circuito 
de Montalegre, por onde já correram 
nomes sonantes como Sébastian 
Loeb, Petter Solberg, Ken Bock, 
Tawner Foust e Jacques Villeneuve, 
volta a receber um dos espetáculos 
mais alucinantes a nível mundial. 

Horário | Consultar programa específico
Local | Pista Automóvel de Montalegre, 
Estrada M505, (Rua de Fontezinha), 
Padornelos-Montalegre

Contactos
Câmara Municipal de Montalegre
Tel. | 276 510 200/276 510 204
Email | municipio@cm-montalegre.pt 
Site | https://www.cm-montalegre.pt/; 
https://www.portugalrx.com/circuito-
internacional-de-montalegre/

TORRE DE MONCORVO

FEIRA MEDIEVAL

26 a 28 de ABRIL

A Vila de Torre de Moncorvo regressa 
à época medieval no mês de abril. 
A Feira Medieval terá uma grande 
envolvência de toda a comunidade 
escolar, grupo de escuteiros, Grupo 
de Teatro Alma do Ferro, ACIM, GNR 
e Junta de Freguesia de Torre de 
Moncorvo. Do vasto programa faz 
ainda parte um mercado medieval, 
situado na Praça Francisco Meireles 
e Largo General Claudino, onde se 
podem encontrar as mais variadas 
peças de artesanato e produtos 
regionais. Haverá também um local 
para os estábulos e um parque 
infantil medieval e no Largo do 
Castelo o acampamento das Damas 

D’el Rei, exposição de máquinas 
de tortura medievais e oficinas do 
velho ofício. A feira conta ainda com 
um espaço dedicado ao repasto, 
as tabernas, situadas no Largo do 
Sagrado Coração de Jesus, onde o 
Rei, a sua corte e os visitantes podem 
experimentar os sabores da época. 
Envolvendo todo o centro histórico 
da vila, a participação da comunidade 
escolar e de toda a comunidade local, 
convidamo-lo para uma visita ao 
passado do concelho e para apreciar 
o que de melhor tem para oferecer 
nos nossos dias. 

Horário | 10h00-02h00 
Local | Zona Histórica da Vila de Torre 
de Moncorvo 

Contactos
Loja Interativa de Turismo
Tel. | 279 252 289
Email | turismo@torredemoncorvo.pt
Site | www.torredemoncorvo.pt
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VIANA DO CASTELO

XXII 
FESTIVAL SWR 
BARROSELAS 
METALFEST 
2019

26 a 28 de ABRIL

SWR Barroselas Metalfest é um dos 
festivais mais antigos de música 
extrema em toda a Península Ibérica, 
ativo desde 1998. Localizado desde a 
primeira edição, em 1998, na pacata 
vila de Barroselas, no noroeste de 
Portugal, o festival conta com dois 
palcos interiores, cuja entrada é feita 
mediante apresentação da pulseira 
do festival, mais um exterior, de 
acesso livre. Pelo recinto do SWR 
já passaram colossos do metal 
como Venom, Immortal, Kreator, 
Possessed, Sodom, Napalm Death, 
Bolt Thrower, Dying Fetus, Primordial, 
Metal Church, Watain, Hypocrisy, 
Candlemass, Ratos de Porão, 
Immolation, Triptykon, The Haunted, 

Brujeria, Enslaved, Carpathian Forest, 
Shining, Entombed A.D., Impaled 
Nazarene, Gut, Agalloch, Katatonia 
e muitos mais. Este Festival de 
Música dedicado ao Heavy Metal é 
organizado pelo NAAM - Núcleo de 
Apoio à s Artes Musicais. 

Horário | 17h00-05h00
Local | Avenida de S. Paulo da Cruz, 
Barroselas

Contactos
NAAM - Núcleo de Apoio Às Artes 
Musicais
Tel. | 961 958 558/919 895 651
Email | info@swr-inc.net
Site | www.swr-fest.com

CAMINHA

VILA PRAIA 
EM FLOR

27 de ABRIL a 01 de MAIO 

Milhares de flores enchem as 
ruas de Vila Praia de Âncora, 
transformando-a num autêntico 
jardim florido de primavera.
Ateliê “faz a tua maia”, exposições, 
mercados da flor e das coletividades, 
artesanato em flor, mostra 
gastronómica “as flores e os sabores”, 
cortejo florido e um programa de 
animação atrativo, com destaque 
para a caminhada florida, são as 
propostas desta edição.
Muita cor e animação marcam Vila 
Praia de Âncora como um destino a 
escolher nesse fim de semana.

Horário | 10h00-19h00 
Local | Praça da República, 
Vila Praia de Âncora

Contactos
Câmara Municipal de Caminha
Junta de Freguesia de Vila Praia de 
Âncora e Grupo dos Amigos das Maias
Tel. | 258 710 300
Email | cultura@cm-caminha.pt
Site | www.cm-caminha.pt

fo
to

 : 
A

nd
ré

 H
en

riq
ue

s



88
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
‘1

9
89   A

G
EN

D
A

 D
E EVEN

TO
S ‘19

MONDIM DE BASTO

IV TRAIL 
FISGAS 
DE ERMELO

28 de ABRIL

A AMA – Associação Mondim 
Atletismo vai realizar o IV Trail Fisgas 
de Ermelo. O evento desportivo 
decorre entre as Fisgas de Ermelo, 
quedas de água de beleza única 
integradas no Parque Natural do 
Alvão e a Senhora da Graça, local 
mítico onde termina a etapa rainha 
do ciclismo nacional. O trail termina 
na bonita vila de Mondim de Basto 
situada junto às margens do rio 
Tâmega. As inscrições abrem a 21
de dezembro.

Horário | 09h30
Local | Aldeia de Ermelo (partida); 
Mondim de Basto, Praça do Município 
(chegada)

Contactos
AMA – Associação Mondim Atletismo 
Tel. | 914 457 848/938 324 111
Email | mondim.atletismo@gmail.com
Site | https://pt-pt.facebook.com/
trailfisgasdeermelo/

VILA FLOR

IX 
GRANDE PRÉMIO 
MARCELO 
AZEVEDO

28 de ABRIL

A Câmara Municipal de Vila Flor, 
com o patrocínio do Senhor Manuel 
de Azevedo, e colaboração da 
Associação de Atletismo de Bragança, 
apoio de entidades, instituições 
e empresas do concelho reúne, 
nesta prova desportiva dedicada ao 
atletismo, mais de meia centena 
de atletas distribuídos por vários 
escalões etários, desde benjamins 
a veteranos. De ano para ano, este 
evento de referência de toda a região 
vai superando as expectativas, 
conquistando destaque regional e 
nacional, com a presença de cerca 
de vinte clubes federados e juntando 
cada vez mais futuras promessas 

desta modalidade a nível nacional e 
até internacional. Com efeito, ao longo 
dos anos, foram muitos os atletas 
com o título de campeões nacionais 
e mesmo mundiais a percorrer 
as artérias de Vila Flor. Tem este 
evento o nobre propósito de ajudar a 
solidificar a aposta e a dinâmica do 
concelho na prática e organização de 
eventos desportivos.

Horário | Consultar programa específico
Local | Avenida Marechal Carmona, Vila 
Flor

Contactos
Câmara Municipal de Vila Flor
Tel. | 278 510 100
Email | geral@cm-vilaflor.pt
Site | www.cm-vilaflor.pt
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BRAGANÇA

FEIRA DAS 
CANTARINHAS 
E FEIRA DO 
ARTESANATO

01 a 05 de MAIO

De origem medieval, a Feira das 
Cantarinhas decorre nos primeiros 
dias de maio e tem como principal 
característica a comercialização 
de cantarinhas de barro. A cântara 
de barro, que outrora serviu no 
campo para acompanhar os 
trabalhadores com água fresca, é 
agora utilizada também para adorno 
das casas transmontanas. Dizem 
os mais antigos que estas trazem 
sorte a quem as receber. Também 
nesta feira aparecem as primeiras 
cerejas, vendidas em pequenos 
ramos, e o renovo (hortaliças de 
várias qualidades prontas a serem 
plantadas). 

Horário | 10h00-23h00
Local | Praça Camões, Praça da Sé 
e ruas do centro histórico de Bragança

Contactos
Municipio de Bragança
Tel. | 273 304 200
Email | turismo@cm-braganca.pt
Site |www.cm-braganca.pt
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BRAGA

FESTIVAL 
DE ÓRGÃO 
DE BRAGA

01 a 31 de MAIO

O Festival de Órgão de Braga é, desde 
o início, um evento que aposta na 
qualidade, diversidade e originalidade. 
Este festival oferece concertos 
únicos, com peças inéditas, aos quais 
se juntam conferências e visitas 
guiadas, contando com a presença 
de alguns dos melhores intérpretes 
nacionais e estrangeiros. Dignificando 
a tradição musical que faz parte da 
génese de Braga, o festival faz ecoar 
os seus sons pela cidade, numa 
oportunidade única de conhecer um 
dos mais poderosos e misteriosos 
instrumentos de música.

MAIA

BIENAL DE ARTE 
CONTEMPORÂNEA 
DA MAIA´2019

01 de MAIO a 31 de JULHO

A cidade da Maia é uma cidade 
marcada por fluxos e também 
marcada por contrastes, aos mesmo 
tempo que é atravessada e conectada 
por, e a partir, de grandes vias, não 
deixa de ter caminhos informais, 
ao mesmo tempo que assume um 
centro urbano, apresenta no seu 
tecido fragmentos rurais ou agrícolas 
ao mesmo tempo que se apresenta 
ao devir do global, sabe potenciar o 
local.
Sensível ao momento em que 
as realidades locais e globais se 
sobrepõem, em que a importação 
e a exportação de bens, saberes 

e sabores se apresentam em 
estado líquido, a Bienal de Arte 
Contemporânea da Maia de 2019 
assume o tema dicotómico lmport 
I Expott, favorecendo uma reflexão 
urbana, social e cultural a partir da 
expressão artística.
A edição de 2019 da Bienal de Arte 
Contemporânea da Maia irá incidir 
sobre quatro eixos disciplinares: artes 
plásticas, arquitetura, design e novos 
media.

Horário | 09h00-22h00 
Local | Fórum da Maia, Rua Eng.º Duarte 
Pacheco - Maia

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

Horário | Consultar programa específico 
Local | Sé de Braga, Igreja de Santa Cruz, 
Igreja da Misericórdia, Igreja do Pópulo, 
Igreja de S. Vítor, Igreja da Conceição, 
Igreja do Salvador.

Contactos
Município de Braga, Arquidiocese de 
Braga, Irmandade de Santa Cruz e Santa 
Casa da Misericórdia de Braga
Tel. | 253 203 180/253 263 317
Email | festivalorgaobraga@gmail.com  
Site | www.festivalorgaobraga.com



94
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
‘1

9
95   A

G
EN

D
A

 D
E EVEN

TO
S ‘19

SABROSA

FLID
FESTIVAL 
LITERÁRIO 
DOURO 

02 a 04 de MAIO

O FLiD, organizado pelo Espaço Miguel 
Torga/Câmara Municipal de Sabrosa 
assume-se como o maior e mais 
importante festival literário da região, 
conta com a presença de escritores 
nacionais e de carater internacional.

Horário | Consultar programa específico
Local | Espaço Miguel Torga- São 
Martinho de Anta

Contactos
Câmara Municipal de Sabrosa
Tel. | 259 937 120
Email | geral@cm-sabrosa.pt
Site | www.sabrosa.pt

BARCELOS

FESTA 
DAS CRUZES

03 de MAIO 

A primeira grande romaria do Minho 
tem a duração de cerca de 10 dias, no 
período que medeia a data indicada 
e possui um calendário muito rico 
e vasto em termos de eventos 
culturais, desportivos, religiosos e 
lúdicos, que aposta na preservação 
das tradições e, como não podia 
deixar de ser, vai ao encontro do 
gosto popular e às preferências de 
públicos jovens. A Festa das Cruzes 
é hoje uma das mais grandiosas e 
reconhecidas romarias nacionais e 
verdadeira expressão da cultura do 
Minho. 

Horário | Consultar programa específico  
Local | Centro da Cidade de Barcelos

Contactos
Município de Barcelos
Tel. | 253 811 882
Email | turismo@cm-barcelos.pt
Site | www.cm-barcelos.pt



96
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
‘1

9
97   A

G
EN

D
A

 D
E EVEN

TO
S ‘19

FREIXO DE 
ESPADA À CINTA

PERCURSO 
PEDESTRE 
CAMINHOS 
DO DOURO 
PELA CALÇADA 
DE ALPAJARES
04 de MAIO

O passeio pedestre Caminhos do 
Douro – Pela Calçada de Alpajares, 
inicia-se no emblemático Miradouro 
do Penedo Durão. O percurso, uma 
das zonas mais emblemáticas de 
Freixo de Espada à Cinta, dada a sua 
riqueza geológica, arqueológica e 
pormenores de puro misticismo, onde 
se inclui o Candedo, imortalizado 
como “belo horrível”, é acompanhado 
por Docentes do Departamento de 
Geologia da UTAD-Universidade de 
Trás e os Montes e Arqueólogos, 
que, de onde em onde, fazem a 
contextualização do património 
geológico e histórico envolvente.

O reforço lúdico do passeio pedestre 
é assegurado por burros de raça 
mirandesa e os Gaiteiros das Terras 
do Planalto Mirandês.

Horário | 09h00 inicio
Local | Poiares

Contactos
Câmara Municipal de Freixo de Espada 
à Cinta
Tel. | 279 658 160 (ext.425)
Email | joao.castanho@cm-fec.pt
Site | www.cm.freixoespadacinta.pt

AMARES

FEIRA FRANCA 
DE AMARES

10 a 12 de MAIO

A Feira Franca de Amares realiza-
se, anualmente, no segundo fim 
de semana do mês de maio. O 
programa desta feira não desvirtua 
alguns princípios básicos do 
certame, integrando os valores 
culturais e tradicionais, sem faltar 
a indispensável vivência popular 
e a promoção de alguns produtos 
tradicionais do concelho de Amares, 
como são os casos da laranja, vinho 
verde, broa e artesanato.

Horário | 10h00-23h00 
(exceto domingo que encerra às 19h00) 
Local | Largo D. Gualdim Pais, Amares

Contactos
Município de Amares
Tel. | 253 993 450
Email | geral@municipioamares.pt
Site | www.cm-amares.pt
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FELGUEIRAS

IX SABORES IN 
GASTRONOMIA 
& VINHOS

âmbito desta iniciativa, visitas guiadas, 
degustações, workshops e animação. 

Horário | 20h00
Local | Restaurantes aderentes do 
concelho

Contactos
Loja Interativa de Turismo de Felgueiras
Tel. | 255 925 468
Email | lojadeturismo@cm-felgueiras.pt
Site | www.cm-felgueiras

10 de MAIO a 02 de JUNHO

No período de 10 de maio a 02 de 
junho, às sextas-feiras (jantar), aos 
sábados e aos domingos, Felgueiras 
terá à mesa, menus «Sabores IN», 
que incluem: entradas, sopa, prato 
principal (cabrito assado, e outros 
pratos tradicionais ou de inovação), 
doçaria e vinhos de Felgueiras, com 
descontos promocionais. Os preços 
variam entre os 9€ e os 17€. 
O Menu Kids é gratuito para crianças 
até 5 anos e dos 6 aos 10 tem um 
desconto de 50%. O alojamento 
aderente praticará também preços 
promocionais de 15% na sua estadia. 
Felgueiras oferece-lhe também no 

FAFE 

FEIRAS 
FRANCAS 

16 e 17 de MAIO

As feiras francas datam desde início 
do séc. XVII e surgiu devido a uma 
provisão expedida por D. João V
 (1689-1750). As Feiras Francas 
são ainda hoje vistas como uma 
grandiosa festa no concelho de 
Fafe. O cartaz contempla uma 
exposição multissectorial, exibições 
de pirotécnicos concelhios, grupos 
de folclore, concertinas, o Concurso 
Pecuário e a Corrida de Cavalos a 
Passo Travado.
Regista-se ainda a forte presença 
de divertimentos (carrossel, pistas 
de carros, entre outros) e uma vasta 
exposição das atividades económicas 
da região. A realização destas feiras 

faz com que a cidade ganhe mais cor, 
mais movimento e atraia à cidade 
milhares de forasteiros de todo o 
Minho.

Horário | Consultar programa específico
Local | Travessa do Parque da Cidade, Fafe

Contactos
Município de Fafe
Tel. | 253 700 400
Email | geral@cm-fafe.pt
Site | www.cm-fafe.pt
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MOIMENTA DA BEIRA

ROMARIA A 
SÃO TORCATO

18 e 19 de MAIO

É a maior e mais afamada romaria 
do concelho e também uma das 
maiores e mais tradicionais da região. 
As Festas em honra de S. Torcato, 
em Cabaços, Moimenta da Beira, 
realizam-se no 4º Domingo depois da 
Páscoa.
No santuário existe uma igreja e uma 
capela, onde é venerado o santo. 
Todos os anos acorrem a ela milhares 
de peregrinos pela sua tradição, 
muito antiga e única; vão em busca 
da cura das dores e males de cabeça. 
É também conhecido como o «Santo 
dos Animais». 
Os devotos de São Torcato 

fazem as suas preces e pedidos, 
agradecimentos, sendo tradição 
única a de colocar o chapéu do 
Santo (chapéu de 3 bicos) na cabeça 
dos devotos homens, mulheres e 
crianças, que se ajoelham junto do 
altar da sagrada imagem. Através 
do chapéu, S. Torcato concede as 
suas graças, o povo acredita que o 
gesto é ‘milagroso’. Em forma de 
agradecimento os peregrinos fazem 
a romaria à volta da igreja, capela e 
dentro das mesmas.

Horário I 09h00-24h00 
Local I Freguesia de Cabaços, Moimenta 
da Beira

Contactos
Município de Moimenta da Beira 
Tel. | 254 520 070/254 520 103
Email | geral@cm-moimenta.pt; 
posto-turismo@cm-moimenta.pt
Site | www.cm-moimenta.pt

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

MERCADO À 
MODA ANTIGA 

18 e 19 de MAIO 

Dezenas de associações e 
coletividades do concelho, com a 
ajuda de centenas de figurantes 
trajados ao tempo, unem-se para 
apresentar uma recriação fiel do 
mercado que se realizava no final 
do século XIX na então chamada 
“Praça dos Vales”.
O evento é uma montra das 
tradições e costumes de outrora 
onde o visitante ou turista pode ver 
artesãos, utensílios antigos, tendas 
com produtos agrícolas, comes e 
bebes tradicionais, música popular, 
animação de rua e profissões tão 
distintas como a cesteira, o tecelão, 
a padeira que confeciona o famoso 

pão de Ul, o tamanqueiro, entre 
outros ofícios.
Este evento atrai visitantes, arrasta 
multidões e é considerado a maior 
manifestação desse género na Área 
Metropolitana do Porto.

Horário | 10h00-24h00
Local | Centro histórico de Oliveira 
de Azeméis

Contactos
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Tel. | 256 600 600
Email | geral@cm-oaz.pt
Site | www.cm-oaz.pt
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TAROUCA

SABUGUEIRO 
EM FLOR

18 e 19 de MAIO

Descobrir as maravilhas do Vale 
Varosa é o desafio que Tarouca 
lança aos seus visitantes durante 
o mês de maio, época em que a 
primavera atinge o seu esplendor e, 
com ela, o sabugueiro em flor. Dos 
sabugueiros começam a desabrochar 
as primeiras flores e o Vale Varosa 
adquire uma nova tonalidade e 
aroma inconfundível. O território 
veste-se de branco, espalhando 
pelo ar uma deliciosa fragância 
floral, que não deixa ninguém 
indiferente.  Associado a este 
espetáculo sensorial, o sabugueiro 
em flor traz consigo o realce, 

dinamização e preservação das 
tradições, através da realização de 
diversas atividades de cariz cultural 
e etnográfico, nomeadamente, 
a Festa do Sabugueiro em Flor, 
que habitualmente decorre no 
penúltimo fim de semana de maio. 
Não faltam motivos para visitar 
Tarouca e desfrutar de toda a 
cultura e animação, da gastronomia, 
da paisagem e tranquilidade, do 
património e natureza, dos costumes 
e tradições. O Vale Varosa está 
mesmo aqui, desfrute-o! 

Horário | 09h00-00h00
Local | Centro Cívico da Cidade de Tarouca 
e Casa do Paço em Dalvares

Contactos
Município de Tarouca
Tel. | 254 677 420
Email | camara@cm-tarouca.pt
Site | www.cm-tarouca.pt

BRAGA 

BRAGA 
ROMANA 
REVIVER 
BRACARA 
AUGUSTA

22 a 26 de MAIO

A preservação e a valorização da 
nossa história e vastíssimo património 
são o grande objetivo e mote para 
a recriação anual deste período da 
história de Braga: o seu universo 
fundador romano, comemorando a 
vida próspera de Bracara Augusta 
e transportando-nos para o 
quotidiano económico-social dos 
Bracaraugustanos. Todos estão 
convidados não só a visitarem, mas 
principalmente a participarem nas 
diversas atividades que integram 
o programa, vestindo-se a rigor, 
deliciando-se com as iguarias romanas 
e encantando-se com os espetáculos 
de música, dança, teatro e circo. 

Horário | Consultar programa específico 
Local | Centro Histórico

Contactos
Município de Braga
Tel. | 253 203 152
Email | cultura@cm-braga.pt
Site | http://bragaromana.cm-braga.pt/
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BAIÃO

VIRAR A MESA 
DO AVESSO

24 e 25 de MAIO

A Câmara Municipal de Baião e o 
jornalista da TSF, Fernando Alves, 
vão juntar à mesa a literatura, a 
gastronomia e os vinhos, num evento 
que acontecerá pela terceira vez em 
Baião, e se designa de “Virar a Mesa 
do Avesso”.  A iniciativa contará com 
a participação de dois escritores 
que meterão a “mão na massa” e 
irão cozinhar a preceito as letras, 
as carnes os legumes e os peixes. 
Para além da tertúlia, moderada por 
homens das letras ou das ciências, a 
animação teatral integra este pacote 
literário-gastronómico.

O Restaurante de Tormes, localizado 
na Fundação Eça de Queiroz, em 
Santa Cruz do Douro, concelho 
de Baião, é o local escolhido para 
a celebração destas três artes - 
“escrever, beber e comer”.

Horário | 20h00
Local | Quinta de Vila Nova, Tormes Santa 
Cruz do Douro

Contactos
Câmara Municipal de Baião
Tel. | 255 540 500
Email | geral@cm-baiao.pt
Site | www.cm-baiao.pt; www.visitbaiao.pt

SANTA MARIA DA FEIRA

IMAGINARIUS 
FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE TEATRO DE RUA

24 a 26 de MAIO

O Imaginarius – Festival Internacional 
de Teatro de Rua de Santa Maria da 
Feira é o maior evento de Artes de 
Rua realizado em Portugal e uma 
referência internacional, apostando 
nas grandes produções internacionais 
e no desenvolvimento de criações 
originais para apresentação na sua 
programação, dando ainda espaço à 
experimentação e à imaginação dos 
criadores locais. Durante três dias, 
o centro histórico transforma-se 
num enorme palco, sem fronteiras 
ou bilhetes, aberto à criatividade e à 
diferença.

Horário | 14h00-02h00 
Local | Centro Histórico de Santa Maria 
da Feira

Contactos
Município de Santa Maria da Feira
Tel. | 256 370 820 
Email | pelouroctbm@cm-feira.pt 
Site | www.imaginarius.pt/pt 
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VALPAÇOS 

FEIRA DO AZEITE 
OLIVALPAÇOS 

24 a 26 de MAIO

A Feira Nacional de Olivicultura 
é o certame de maior tradição e 
antiguidade no setor e conta já com 
mais de duas décadas. Realiza-se 
anualmente, entre as cidades de 
Moura e Valpaços, e constitui o ponto 
de encontro da produção nacional de 
azeite. Este certame reúne, exposição 
de produtores e fornecedores e a 
realização do concurso de azeite 
virgem, que distingue os melhores 
azeites nacionais, os melhores 
azeites monovarietais de galega e 
cobrançosa, os melhores azeites 
de produção biológica, os melhores 
azeites de quinta e de cooperativa

e os melhores azeites com 
Denominação de Origem Protegida 
(DOP). O concurso é realizado pelo 
Centro de Estudos e Promoção do 
Azeite do Alentejo, com o apoio 
de um painel de provadores de 
referência e em parceria com os 
municípios de Moura e Valpaços. No 
concelho de Valpaços, a produção 
média anual de azeitona é de 11 mil 
toneladas, dos quais se extraem 
cerca de dois milhões de litros 
de azeite. A quantidade de azeite 
produzido e a qualidade comprovada 
com a obtenção de inúmeros prémios 
a nível nacional e mundial, fizeram 
de Valpaços um lugar de eleição 
para a realização bianual desta Feira 
Nacional de Olivicultura - Olivalpaços.

Horário | Das 10h00 do dia 24 até às 
21h00 do dia 26
Local | Pavilhão Multiusos, Rua Cidade 
Bettenbourg, Valpaços 

Contactos
Município de Valpaços 
Tel. | 278 710 130
Email | turismo@valpacos.pt; 
municipio@valpacos.pt
Site | www.valpacos.pt

VILA NOVA DE FOZ CÔA

VIII FESTIVAL 
DE VINHO 
DO DOURO 
SUPERIOR

24 a 26 de MAIO

O Douro Superior é, inegavelmente, 
uma paisagem de extremos em que a 
vontade pertinaz do homem e a força 
coletiva desenharam a esplendorosa 
paisagem duriense. Ao percorrer as 
encostas de Foz Côa, deparamo-nos 
com o equilíbrio entre o “excesso da 
natureza” e a plenitude das paisagens 
vinhateiras, arrebatando-nos para a 
simbiose entre o ser humano com 
a natureza. E é nesta antologia 
sensorial que o Douro Superior se 
destaca através da multiplicidade de 
“terroirs”, cativando indelevelmente 
diversos enólogos, rendidos à 
qualidade do território e à excelência 

do néctar dos deuses! O Festival de 
Vinho do Douro Superior comprova a 
força vitivinícola do Douro Superior 
e dá a conhecer os melhores vinhos 
produzidos nesta sub região do 
Douro. Ancestralmente, a atividade 
vitivinícola do concelho tem tido 
uma repercussão inquestionável 
na produção de vinho de qualidade 
e que se traduz num elevado 
impacto económico na região e a 
nível nacional. Neste Douro, que é 
terra de vinho desde que há xisto e 
memória, celebra-se o carácter e a 
originalidade dos vinhos do Douro 
Superior.

Horário | 09h30-00h00
Local | Estrada Nacional 222, 
Vila Nova de Foz Côa  

Contactos
Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa
Tel. | 279 760 400   
Email | correio@cm-fozcoa.pt
Site | http://www.cm-fozcoa.pt/
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MATOSINHOS

FESTAS 
DO SENHOR 
DE MATOSINHOS

24 de MAIO a 16 de JUNHO

Momento alto entre as romarias 
do norte do país, prolonga-se por 
quase três semanas de festividades 
religiosas e atividades lúdicas e 
culturais. Milhares de lâmpadas 
iluminam a festa e a Igreja do Bom 
Jesus de Matosinhos, cujos altares 
são artisticamente decorados. No 
templo, obra de Nasoni, rezam-
se sermões e missas e sai uma 
grandiosa procissão. Bandas de 
música animam as ruas, expõe-
se artesanato, rememoram-se 
lendas e tradições, mostra-se o 
património arquitetónico e religioso 
de Matosinhos ou, em jeito de 

festival, divulgam-se os receituários 
gastronómicos de peixes e de 
mariscos. Entre o fogo de bonecos, na 
terça-feira à tarde e o esplendoroso 
fogo de artifício de sábado à noite, há 
matraquilhos, carrosséis e carrinhos 
de choque, farturas, sardinhas 
assadas e caldo verde.

Horário | 10h00-24h00
Local | Artérias principais de Matosinhos

Contactos
Câmara Municipal de Matosinhos
Tel. | 229 390 900
Email | mail@cm-matosinhos.pt
Site | www.cm-matosinhos.pt
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PONTE DE LIMA

FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE JARDINS

24 de MAIO a 31 de OUTUBRO 

O Festival Internacional de Jardins 
localiza-se em Ponte de Lima, na 
margem direita do rio Lima.
Tem uma área de cerca de 2,5 ha e 
organiza-se em quatro espaços: o 
estacionamento, a zona das piscinas 
e bar, a zona do parque de lazer e 
contemplação e a zona definida por 
Festival Internacional de Jardins, 
com doze espaços distintos em forma 
e em área. Uma pérgula metálica 
coberta de trepadeiras estende-se ao 
longo deste espaço e separa a zona 
dos doze canteiros do espaço de lazer 
e piscinas.
A ramada e as fruteiras que 
já existiam foram mantidas, 

proporcionando aos visitantes mais 
sombra, tornando este espaço ainda 
mais acolhedor a quem o visita.
O Festival Internacional de Jardins 
é um evento anual que abre as suas 
portas ao público na última sexta-
feira do mês de maio e encerra a 31 
de outubro. Entre novembro e maio, 
desmontam-se os jardins e prepara-
se a nova edição com toda a azáfama 
da construção.

Horário | Consultar programa específico
Local | Lugar de São Gonçalo, Arcozelo

Contactos
Município de Ponte de Lima
Tel. | 258 900 401
Email | 
festivaldejardins@cm-pontedelima.pt
Site | 
www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt

MELGAÇO

MELGAÇO 
ALVARINHO 
TRAIL

26 de MAIO

A 26 de maio de 2019 em Melgaço, 
vamos palmilhar acima e abaixo 
montanhas, regatos, moinhos, pontes, 
ver as “cachenas” e os “garranos” a 
pastar sob o olhar atento do cão de 
Castro Laboreiro, em paisagens pura 
e simplesmente idílicas. Organização: 
Melsport EM,  Apoio: Câmara 
Municipal de Melgaço Parceiros: 
Associação Trail Running de Portugal, 
Associação de Atletismo de Viana do 
Castelo, Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários de Melgaço, 
Melgaço Radical e Solopisadas. 4 
trajectos: Trail Ultra, Trail Longo, Trail 
Curto e Caminhada Concentração: 
Largo Hermenegildo Solheiro

Horário | 09h00-00h00
Local | Centro Cívico da Cidade de 
Tarouca, Casa do Paço em Dalvares

Contactos
Câmara Municipal de Tarouca
Tel. | 254 677 420
E-mail | camara@cm-tarouca.pt
Site | www.cm-tarouca.pt
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VALONGO

FEIRA DA 
REGUEIFA E 
DO BISCOITO 
& MERCADO 
OITOCENTISTA

29 de MAIO a 02 de JUNHO

A história de Valongo confunde-se, 
muitas vezes, com a própria história 
do pão ou não fosse o concelho, 
durante tantos anos, o principal 
fornecedor da região do Porto. Os 
campos de cultivo eram férteis e os 
moinhos, ao longo do rio Ferreira, 
moíam o grão e faziam a farinha. 
Quase não havia uma casa que não 
tivesse forno para cozer pão, fazer 
biscoitos, regueifas e bolachas. Em 
cestos à cabeça ou sobre o dorso 
dos animais, mostrava-se o que de 
melhor sabíamos fazer.
É esta marca que obriga à 
homenagem que hoje se presta ao 

pão e à terra. Disto, é exemplo a 
Feira da Regueifa e do Biscoito & o 
Mercado Oitocentista promovida, 
anualmente, no primeiro fim de 
semana de junho.

Horário | 11h00-24h00
Local | Largo do Centenário, Ruas de 
S. Mamede, Dr. Nunes da Ponte, Souza 
Paupério e Praça Machado dos Santos 

Contactos
Câmara Municipal de Valongo
Tel. | 224 227 900
Email | dctj@cm-valongo.pt 
Site | www.cm-valongo.pt

AMARANTE

FESTAS 
DE JUNHO

31 de MAIO, 1 e 2 de JUNHO
 

As Festas de Junho marcam as 
comemorações populares do 
padroeiro da cidade de Amarante – 
S. Gonçalo de Amarante. A tradição é 
marcada pela reunião da população 
nas ruas de Amarante para assistir às 
cerimónias religiosas, mas também 
todo um conjunto de tradições que 
literalmente invadem as ruas: grupos 
de bombons e seu despique, ranchos, 
marchas e produtos tradicionais. Três 
dias em que as ruas de Amarante 
parecem pequenas e a Ponte de 
S. Gonçalo se completa internamente 
pelos amarantinos que nesses dias aí 
circulam.

Horário | Consultar programa específico
Local | Vários lugares/pontos (ruas, praças 
e edifícios culturais) do centro histórico de 
Amarante 

Contactos
Câmara Municipal de Amarante
Tel. | 255 420 282
Email | dcpc@cm-amarante.pt
Site | www.cm-amarante.pt/
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CAMINHA

ENTRE 
MARGENS
ENCONTRO 
DE TOCADORES

31 de MAIO a 02 de JUNHO 

Viaje connosco pela ancestralidade 
dos sons que ao longo dos tempos 
marcaram a cultura da região 
transfronteiriça Minho-Galiza, 
através da música tradicional e do 
instrumento musical.
Caminha torna-se a capital da 
música e do instrumento tradicional, 
onde pode conhecer e interagir na 
diversidade das atividades, desde 
as oficinas, demonstração das artes 
de construção dos instrumentos 
tradicionais, palestras, foliadas 
e bailes ao improviso, concertos, 
arruadas, bem como degustar 
as iguarias mais típicas da nossa 
gastronomia.

Horário | 11h00-24h00 
Local | Principais ruas do Centro Histórico 
da Vila de Caminha

Contactos
Câmara Municipal de Caminha, Freguesia 
de Caminha Vilarelho
Associação PédeXumbo e Acentral Folque
Tel. | 258 710 300
Email | geral@cm-caminha.pt
Site | www.cm-caminha.pt 
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FREIXO DE 
ESPADA À CINTA

FFIL  
FREIXO FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
LITERÁRIO

25 a 27 de MAIO

Evento literário centrado em Guerra 
Junqueiro, onde se junta a literatura 
ibérica contemporânea com a 
presença de escritores de nomeada.
Tertúlias, conferências, Feira do Livro 
e arte pública, completam aquele que 
é um dos quatro festivais literários 
que se realizam em Portugal.

Horário | 10h00-22h00
Local | Jardim da Seda

Contactos
Câmara Municipal de Freixo de Espada 
à Cinta
Tel. | 279 658 160 (ext.425)
Email | joao.castanho@cm-fec.pt
Site | www.cm.freixoespadacinta.pt

VIEIRA DO MINHO

AGRO VIEIRA

31 de MAIO a 02 de JUNHO

Agro Vieira é uma feira agrícola 
que visa juntar no mesmo recinto 
todo o tecido agrícola do concelho, 
trazendo a público o investimento e o 
trabalho efetuado pelos agricultores 
vieirenses, em particular pelos jovens 
produtores. Trata-se, por isso, de 
uma iniciativa de valorização do setor 
primário e do mundo rural. Para 
além desta mostra, esta iniciativa 
contempla ainda uma componente 
recreativa.

Horário | 09h00-00h00
Local | Parque dos Moinhos

Contactos
Câmara Municipal de Vieira do Minho
Tel. | 253 649 270
Email | geral@cm-vminho.pt
Site | www.cm-vminho.pt
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ARMAMAR

FÓRUM DA 
UNIVERSIDADE 
SÉNIOR DE 
ARMAMAR  

01 e 02 de JUNHO

A Universidade Sénior de Armamar 
(USA) promove nos dias 01 e 02 de 
junho o sétimo Fórum da USA.
No programa estão inseridas 
as Jornadas da USA, teatro, 
dança, 7º Encontro de Orfeões de 
Universidades Sénior, entre outras 
atividades dinamizadas pelas diversas 
turmas.

Horário | Consultar programa específico
Local | Armamar

Contactos
Câmara Municipal de Armamar
Tel. | 254 850 800
Email | uni.senior@cm-armamar.pt
Site | www.cm-armamar.pt

PAREDES DE COURA

IV FESTA 
DA TRUTA 

01 e 02 de JUNHO
 

A 4ª edição “Festa da Truta”, realizar-
-se-á no Largo Hintze Ribeiro, bem no 
coração da vila de Paredes de Coura.
Os restaurantes aderentes darão a 
conhecer - e a provar - variadíssimas 
formas de confecionar o precioso 
peixe de água doce, que o escritor 
Aquilino Ribeiro imortalizou nas suas 
páginas literárias.
«Haveria deleite maior que 
contemplar as trutas, no deflúvio 
matutino, com a água do córrego 
a cair no batedoiro dos seixos, 
oxigenada da frescura do orvalho e 
do azul do céu?» – pergunta Aquilino 
Ribeiro na sua Casa Grande de 

Romarigães. Maior deleite ou não, não 
se sabe, mas pode-se assegurar que 
se trata de uma experiência única, 
a de provar as trutas do rio Coura 
em Paredes de Coura, preparadas 
pelas mãos hábeis e experientes dos 
cozinheiros da terra.

Horário | 11h00-00h00
Local | Largo Hintze Ribeiro

Contactos
Câmara Municipal de Paredes de Coura
Tel. | 251 780 100
Email | contacto@cm-paredes-coura.pt
Site | www.paredesdecoura.pt
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RESENDE

FESTIVAL 
DA CEREJA

01 e 02 de JUNHO

O Festival da Cereja realiza-se 
todos os anos no fim de semana 
seguinte ao 4.º domingo de maio, 
numa iniciativa genuína recheada de 
atrações culturais e recreativas que 
pretende dar a conhecer aquele que 
é, sem dúvida, o produto natural mais 
conhecido e reputado do concelho.
Durante dois dias os produtores 
de cereja disponibilizam toneladas 
de cereja ao melhor preço e, 
simultaneamente, diversos grupos 
de música popular e tradicional 
portuguesa animam o espaço. No 
domingo à tarde, a partir das 15h00, 
realiza-se um cortejo temático, onde 

cerca de mil figurantes (alunos e 
professores do concelho) dão corpo 
a um desfile com carros alegóricos 
onde, como não podia deixar de ser, 
a cereja é o tema.

Horário | 10h00-19h00
Local | Largo da Feira, Resende               

Contactos
Câmara Municipal de Resende
Tel. | 254 877 153
Email | geral@cm-resende.pt
Site | www.cm-resende.pt

SERNANCELHE 

XI FEIRA 
AQUILINIANA 

01 e 02 de JUNHO

Em homenagem ao nosso escritor 
Aquilino Ribeiro, realizar-se-á no 
Centro Histórico da Lapa a décima 
primeira edição da Feira Aquiliniana 
que tem como principal objetivo 
apoiar e divulgar o artesanato 
local, bem como incentivar o 
desenvolvimento concelhio através 
da promoção de atividades e produtos 
tradicionais. Os artesãos que irão 
participar nesta iniciativa poderão 
vender ao público em geral os artigos 
de artesanato que irão expor ou 
poderão executar trabalhos ao vivo.
Um evento que visa promover e 
divulgar os nossos valores culturais 
num ambiente rural e aquiliniano.

Horário | Dia 01: 14h00- 20h00; 
dia 02: 10h00-20h00 
Local | Largo do Santuário de Nossa 
Senhora da Lapa, Lapa SRN  

Contactos
Câmara Municipal de Sernancelhe
Tel. | 254 598 300 
Email | geral@cm-sernancelhe.pt
Site | www.cm-sernancelhe.pt 
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MOIMENTA DA BEIRA

FESTAS 
DE SÃO JOÃO

01 a 24 de JUNHO

Festa popular que dispõe de um 
programa variado durante o mês 
de junho, com exposições, música, 
concertos, artesanato, entre outras 
atividades. Realiza-se a procissão 
majestosa e sublime em honra ao 
padroeiro no dia 24, com andores 
cobertos de flores e centenas de 
figuras bíblicas a fazer o percurso, 
passo a passo, da Igreja Matriz às 
ruas e ruelas da vila e regresso 
novamente à igreja, mais de duas 
horas depois.
As marchas populares com mais de 
600 figurantes, desfilam pela estrada 
central da vila, sempre ao ritmo de 

bandas de música e fanfarra. Uma 
parada colorida, animada, viva e 
representativa dos usos e costumes, 
que enche os olhos do povo.

Horário I 10h00-02h00
Local I Moimenta da Beira

Contactos
Município de Moimenta da Beira 
Tel. | 254 520 070/254 520 103
Email | geral@cm-moimenta.pt; posto-
turismo@cm-moimenta.pt
Site | www.cm-moimenta.pt

VILA DO CONDE 

FESTAS 
DE SÃO JOÃO

01 A 24 de JUNHO

O programa celebra o padroeiro São 
João, cuja imagem se venera na 
quinhentista Igreja Matriz. Nele se 
misturam o culto religioso com atos 
de índole profana, numa festa com 
profundas raízes na tradição popular 
e com ligações multisseculares ao 
Convento de Santa Clara. A extensa 
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 São João, com as marchas 
dos ranchos das rendilheiras de 
Vila do Conde, a que se junta uma 
deslumbrante sessão de fogo de 
artifício.

Horário | Consultar programa específico
Local | vários locais da cidade (consultar 
programa específico)

Contactos
Município de Vila do Conde
Tel. | 252 248 400
Email | geral@cm-viladoconde.pt
Site | www.cm-viladoconde.pt
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TERRAS DE BOURO

GERÊS 
GRANFONDO 
CYCLING ROAD

02 de JUNHO

Os milhares de ciclistas e 
cicloturistas que enchem a Vila 
do Gerês e as estradas dos seis 
concelhos por onde a prova passa, 
transformam o Gerês Granfondo 
Cycling Road numa gigantesca 
promoção da modalidade, mas 
também do Gerês enquanto destino 
turístico e local de eleição para a 
prática de desporto na natureza. 
A prova conta com a presença de 
várias glórias do ciclismo nacional 
e internacional, com destaque 
para Miguel Indurain, Vítor Gamito, 
Venceslau Fernandes, Ezequiel 
Mosquera, Álvaro Pino entre outros. 

Horário | 08h00-20h00
Local | Vila do Gerês 

Contactos
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Tel. | 253 350 010
Email | geral@cm-terrasdebouro.pt
Site | https://www.cm-terrasdebouro.pt/

CABECEIRAS DE BASTO

IV SEMINÁRIO 
INTERNACIONAL 
“ORA ET LABORA”

06 e 07 de JUNHO 

Sobre esta iniciativa da maior 
importância cultural ou cientifica, o 
concelho de Cabeceiras de Basto está 
associado, tanto a nível histórico como 
bibliográfico, a património edificado 
e a personalidades e monumentos 
de inegável importância, pelo que é 
sua intenção consolidar uma imagem 
da sua participação na história de 
Portugal que importa salvaguardar, 
assumir e rentabilizar, social, 
cultural e turisticamente. A Câmara 
Municipal de Cabeceiras de Basto no 
âmbito da defesa e valorização do 
Mosteiro de S. Miguel de Refojos e em 
articulação com o CITCEM- Centro de 
Investigação Transdisciplinar “Cultura, 

Espaço e Memória”, irá organizar 
o Seminário Internacional “Ora et 
Labora”, pela quarta vez consecutiva, 
com o objetivo de continuar a 
promover a investigação, recolha e 
tratamento de informação sobre este 
importante património.
 
Horário | Consultar programa específico
Local | Casa do Tempo Av. Francisco Sá 
Carneiro, nº 8, Cabeceiras de Basto

Contactos
Município de Cabeceiras de Basto
Tel. | 253 669 100
Email | 
servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt
Site | https://cabeceirasdebasto.pt/
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PAREDES DE COURA

XXIII FEIRA 
MOSTRA 
DE PRODUTOS 
REGIONAIS 
DO ALTO MINHO

07 a 09 de JUNHO

No coração do Alto Minho, em Paredes 
de Coura, em junho, ouvir-se-á ao 
longe a arruada dos bombos que 
anunciará a abertura da 23ª Feira 
Mostra de produtos regionais do Alto 
Minho.
Os courenses conhecidos por 
sua autenticidade e apego à 
terra, recebem os visitantes com 
concertinas, folclore, jogos tradicionais 
e atividades artesanais e produtos 
agroindustriais.

Horário | 10h00-00h00
Local | Largo Hintze Ribeiro

Contactos
Câmara Municipal de Paredes de Coura
Tel. | 251 780 100
Email | contacto@cm-paredes-coura.pt
Site | www.paredesdecoura.pt

ALFÂNDEGA DA FÉ

FESTA 
DA CEREJA

07 a 10 de JUNHO

Com mais de 30 anos de história a 
Festa da Cereja de Alfândega da Fé é 
um dos principais eventos do Nordeste 
Transmontano, destacando-se como 
espaço de mostra e divulgação dos 
produtos locais e da cultura concelhia. 
Com organização da Câmara 
Municipal, a festa concentra a grande 
maioria das iniciativas no parque 
municipal de exposições, local onde 
podem ser encontrados os diversos 
stands com o artesanato, os produtos 
locais, com especial destaque para a 
cereja, e que é palco de iniciativas e 
espetáculos que valorizam a produção 
artística local, fazendo dos grupos 
culturais concelhios um dos principais 
dinamizadores do certame. A festa 

conheceu a primeira edição em 1982, 
foi ganhando espaço e afirmando-se 
como um evento de referência na 
região. Em 1996 o Parque Municipal 
de Exposições acolheu, pela 
primeira vez, o evento. Contam-se, 
atualmente, mais de 100 expositores, 
maioritariamente de produtos locais e 
a iniciativa atrai milhares de pessoas 
que se deslocam, propositadamente, 
a Alfândega da Fé, para provar e 
comprar as cerejas produzidas no 
concelho, consideradas as melhores 
de toda a região.
Durante a Festa o visitante pode 
assistir a showcookings e provar 
deliciosas receitas com cereja, desta 
forma, uma nova dinâmica ao certame.
Destaca-se o Encontro de Pastores e 
um concurso de ovinos e caprinos. 
A festa conta também com a Meia 
Maratona da Cereja e Caminhada da 
Cereja.

Horário | 18h00-02h00; 10h00-02h00; 
10h00-24h00 
Local | Recinto Municipal de Feiras

Contactos
Município de Alfândega da Fé
Tel. | 279 460 020
Email | cca.geral@gmail.com
Site | www.cm-alfandegadafe.pt
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VILA NOVA 
DE FAMALICÃO 

FESTAS 
ANTONINAS

07 a 13 de JUNHO

As Festas Antoninas, em honra do 
Santo Casamenteiro, representam a 
maior e mais importante romaria do 
concelho. São, por esse motivo, uma 
das mais esperadas festas realizadas 
anualmente, pois nas ruas há música, 
manjericos, fogueiras, comida e 
bebida. Celebra-se o regresso dos 
dias de sol e do início dos meses 
de verão. O auge destas festas são 
as Marchas Antoninas, quando um 
desfile alegórico percorre as ruas 
da cidade, espalhando cor e alegria 
por todos aqueles que assistem a 
tamanho espetáculo. As cerimónias 
religiosas, com a distribuição do Pão 
de Santo António, são sempre um 
momento muito esperado. 

No entanto, as comemorações não 
ficam por aqui, pois o município 
prepara uma série de atividades de 
animação para que a celebração 
desta festa de Santos Populares seja 
um sucesso.

Horário | 21h00-02h00
Local | Centro da cidade de V. N. 
de Famalicão

Contactos
Câmara Municipal de Vila Nova 
de Famalicão 
Tel. | 252 320 900
Email | 
camaramunicipal@vilanovadefamalicao.org
Site | www.vilanovadefamalicao.org

SANTO TIRSO

XXVI FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE GUITARRA

07 a 10 e 13 a 15 de JUNHO

Programa de concertos com os 
mais distintos e reconhecidos 
internacionalmente intérpretes da 
guitarra, mas também de outros 
cordofones ou de formações musicais 
em que a guitarra assume especial 
protagonismo, podendo abarcar 
diferentes géneros musicais, como a 
clássica, o jazz ou a world music. O 
festival integra ainda a realização de 
um programa formativo no âmbito da 
guitarra. 

Horário | 21h30
Local | Auditório Engenheiro Eurico de 
Melo, Auditório Padre António Vieira 
– Caldas da Saúde e Centro Cultural 
Municipal de Vila das Aves

Contactos
Câmara Municipal de Santo Tirso
Tel. | 252 870 020
Email | cultura@cm-stirso.pt; 
santotirso@cm-stirso.pt 
Site | www.cm-stirso.pt
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ESPINHO 

XXIII 
ENCONTRO 
INTERNACIONAL 
DE ESTÁTUAS 
VIVAS

08 e 09 de JUNHO

O Encontro Internacional de Estátuas 
Vivas, constituiu um dos pontos altos 
de animação de rua em Espinho.
O mais antigo e prestigiado festival do 
mundo, contará com a participação 
de 40 estátuas a concurso, às 
quais se juntaram os convidados 
internacionais.
Em pleno coração da cidade esta 
mostra de performances artísticas 
de imobilidade expressiva promove 
uma vez mais a cumplicidade entre 
os participantes e o público. O rigor 
técnico e a rara beleza plástica das 
suas criações artísticas constituem 
uma marca deste singular evento de 
verão.

O Encontro tem inicio na noite de 
sábado com o Lu(g)ar de Estátuas 
que reunirá num ambiente mágico, 
vinte e duas “estátuas” premiadas 
pelos júris nas anteriores edições do 
encontro.
O 23ª encontro Internacional de 
Estátuas Vivas continuará a atrair 
pessoas de todo o país, conquistando 
a presença do público pela 
originalidade, pela criatividade e 
imaginação.

Horário | Dia 08: 21h00-23h00; dia 09: 
14h30-18h30
Local | Praça Dr José Oliveira Salvador 
(Largo da Câmara Municipal)

Contactos
Câmara Municipal de Espinho
Tel. | 227 335 800
Email | geral@cm-espinho.pt
Site | www.espinho.pt
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VALE DE CAMBRA

FESTAS 
DO MUNICÍPIO 
E DE SANTO 
ANTÓNIO 2019

08 a 13 de JUNHO

As Festas do Município e de Santo 
António são o evento cultural mais 
significativo do concelho, onde se alia 
a tradição das Marchas Populares 
com a irreverência de concertos 
direcionados para a juventude.
Num único evento, promove-se o 
concelho, o comércio local e se reúne 
várias gerações no centro da cidade, 
terminando com a homenagem 
ao padroeiro do concelho, o Santo 
António.
Desde 2015, as Festas de Santo 
António contam com o desfile das 
Marchas Infantis, um projeto que visa 

incutir nos mais novos o gosto pelas 
tradições e perpetuar as Marchas 
de Santo António para as gerações 
futuras. 

Horário I Consultar programa específico
Local | Centro da cidade / Praça 
Comendador Álvaro P.C. Leite, Av. Camilo 
Tavares de Matos - Vale de Cambra

Contactos
Câmara Municipal de Vale de Cambra
Tel. | 256 420 510
Email | cultura@cm-valedecambra.pt 
Site | www.cm-valedecambra.pt

BRAGANÇA

IV SM’ARTE 
FESTIVAL 
DE STREET ART

12 a 16 de JUNHO 

Cor, criatividade e muita animação 
são bons motivos para juntar 
os amigos e a família e visitar a 
cidade de Bragança durante o 
evento Sm’arte. Nestes dias, os 
visitantes e fãs da boa gastronomia 
podem desfrutar dos pratos típicos 
transmontanos e aproveitar, ainda, 
para acompanhar e descobrir as 
obras de Street Art. Haverá ainda 
demonstrações e workshops de 
Parkour, Dança de Rua e Zumba 
Color.
Artistas internacionais e nacionais 
como, Bordalo II, Draw, Bruno 
Santinho, Daniel Eime, Leon Keer, 
Lucky Hell, GLAM, MAR, The Caver, 

entre outros, já possuem obras em 
Bragança.
Transformar Bragança numa 
referência nacional na reabilitação 
urbana, através do conceito de 
Street Art, estimular a participação 
e criatividade dos artistas em 
diferentes artes, melhorar a imagem 
da cidade, requalificar o espaço 
público e atrair novos turistas ligados 
ao conceito de arte urbana de rua são 
os objetivos do Sm’arte.

Horário | 09h30-17h00
Local | Centro Histórico de Bragança

Contactos
Municipio de Bragança
Tel. | 273 304 200
Email | turismo@cm-braganca.pt
Site |www.cm-braganca.pt
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VILA VERDE

FESTAS 
CONCELHIAS 
EM HONRA DE 
SANTO ANTÓNIO 
DE VILA VERDE

12 a 16 de JUNHO

Vila Verde é palco de uma das mais 
afamadas romarias minhotas, as 
Festas Concelhias em honra de 
Santa António. Durante cinco dias, 
inúmeras atividades decorrem 
nas principais artérias da sede do 
concelho e proporcionam momentos 
inesquecíveis: as rusgas, as 
fogueiras, os cantares ao desafio e 
as imponentes sessões de fogo de 
artifício. Destaque, ainda, para os 
festivais de folclore, as marchas, a 
corrida de cavalos, os espetáculos 
musicais, o cortejo etnográfico 
que conta com a participação das 
Juntas e Uniões de Freguesia, das 
associações locais numa mostra 

da autenticidade da cultura e das 
tradições do concelho. O Parque de 
Diversões com cerca de duas dezenas 
de divertimentos, a 10ª edição do 
Festival da Febra e o Espaço Jovem 
constituem verdadeiros polos de 
atração para quem visita Vila Verde.

Horário | Dia 12 de junho a partir das 
19h00; restantes dias a partir das 10h00
Local | Decorre em várias artérias do 
concelho: Av. Professor Machado Vilela; 
Pr. Das Comunidades Geminadas; Pr. Da 
República; Av. Bernardo Brito e Estádio 
Cruz do Reguengo.

Contactos
Município de Vila Verde
Tel. | 253 310 500
Email | geral@cm-vilaverde.pt
Site | www.cm-vilaverde.pt

VILA REAL 
 
FESTAS 
DA CIDADE 
E ANIMAÇÃO 
DE VERÃO

12, 13, 23, 28 e 29 de JUNHO

Um dos momentos mais altos de 
Vila Real vive-se, essencialmente, 
no mês de junho e durante os meses 
de Verão, com a comemoração das 
Festas da Cidade em homenagem aos 
três santos populares: Santo António 
dias 12 e 13, São João dia 23 e São 
Pedro dias 28 e 29, comemorações 
do dia da cidade em 20 de julho e Dia 
do Emigrante a 10 de agosto, ao que 
se pressupõe ainda uma vastíssima 
programação num ambiente frenético 
de alegria com muita animação pelos 
subsequentes meses de calor. Sons 
ao Largo, arraiais de pirotecnia, feira 
popular e outras comemorações e 

exposições das mais vastas áreas do 
conhecimento contemporâneo estão 
em Vila Real.

Horário | Todo o dia
Local | Cidade de Vila Real

Contactos
Município de Vila Real
Tel. | 259 308 100
Email | geral@cm-vilareal.pt
Site | www.cm-vilareal.pt
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AMARES

SANTO 
ANTÓNIO 
FESTAS 
D´AMARES

13 de JUNHO

As festividades em Honra de Santo 
António (Festas D´Amares) decorrem 
durante vários dias, com principal 
destaque para o dia de Santo António, 
a 13 de junho. Solenidades religiosas, 
marchas populares, folclore, música 
filarmónica, música popular e 
tradicional portuguesa e atividades 
desportivas, entre outras, constituem 
habitualmente as principais 
propostas do programa.

Horário | Consultar programa detalhado 
em www.cm-amares.pt
Local | Praça do Comércio, Ferreiros, 
Amares

Contactos
Município de Amares
Tel. | 253 993 450
Email | geral@municipioamares.pt
Site | www.cm-amares.pt

AMARANTE

UVVA 
UNIVERSO 
DO VINHO VERDE 
AMARANTE

08 a 10 de JUNHO

Evento que tem o Vinho Verde como 
anfitrião e faz o cruzamento com a 
doçaria e produção regional, num 
espaço de excelência (Convento 
Dominicano de S. Gonçalo). Onde 
a beleza do espaço proporciona o 
encontro entre o património material, 
cultural e as tradições vivas da 
região, centrando-se no objetivo de 
proporcionar experiências ricas e 
únicas, promovendo, valorizando e 
animando o património cultural. 
A criação deste ambiente sofisticado, 
implementado neste espaço histórico 
e classificado de Amarante, pretende 
seduzir o visitante pelo vinho, arte e 
cultura da cidade e da região.

Horário | Tarde e final tarde de sexta, 
sábado e domingo
Local | Claustros do Convento de São 
Gonçalo, entrada pelo Museu Municipal 

Contactos
Amadeo de Souza-Cardoso
Tel. | 914 378 974
Email | investamarante@cm-amarante.pt
Site | www.investamarante.com
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VIANA DO CASTELO

XIII 
FEIRA MEDIEVAL 
DE VIANA 
DO CASTELO

14 a 16 de JUNHO 

A 13ª Feira Medieval de Viana do Castelo 
decorre entre os dias 14 a 16 de junho 
de 2019 no centro histórico da cidade 
de Viana do Castelo e pretende ser um 
espaço de animação e convívio, criado com 
o objetivo de dar a conhecer ao público 
residente e visitante, hábitos e costumes 
caraterísticos da Idade Média. É intenção 
que a feira retrate acontecimentos ou 
tradições de carácter local ou regional, 
fundamentados em documentação ou 
outros elementos da história local. Nestes 
cinco dias de feira estarão presentes 
artesãos, mercadores, regatões e artífices, 
vindos dos mais diversos lugares, que 
irão transformar o casco histórico da 

cidade de Viana do Castelo num espaço 
privilegiado de encontro, negócio, lazer 
e de comes e bebes. Uma organização 
da VianaFestas e Câmara Municipal de 
Viana do Castelo. Consultar programa em: 
http://vianafestas.com     

Horário | Dia 14: 20h00-24h00; 
dias 15 e 16: 10h00-24h00 
Local | Cidade de Viana do Castelo

Contactos
VianaFestas
Tel. | 258 809 394
Email | vianafestas@vianafestas.com   

BRAGA

FESTAS 
DE SÃO JOÃO

14 a 24 de JUNHO

As Festas de S. João de Braga são as 
maiores e mais antigas sanjoaninas 
de Portugal. De cariz municipal já 
desde o início do século XVI, estas 
continuam a ser o ponto mais elevado 
do associativismo e das tradições 
autenticamente bracarenses. Os 
quadros bíblicos do rio Este, as 
danças do Rei David e dos pastores, 
passando pela originalidade detida 
por qualquer romaria minhota na 
sua religiosidade, folclore, foguetes, 
iluminações, concertinas ou cantares 
ao desafio, confirmam a superior 
genuinidade desta celebração 
comunitária bracarense. Exultam 

os bracarenses e o coração pula de 
alegria. É o São João de Braga, a 
maior festa do Minho e o orgulho das 
gentes brácaras!

Horário | Consultar programa específico 
Local | Centro Histórico (Largo S. João do 
Souto, Avenida da Liberdade, Parque São 
João da Ponte).

Contactos
Associação de Festas de S. João de Braga
Tel. | 253 203 152         
Email | geral@saojoaobraga.pt
Site | http://saojoaobraga.pt/
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RIBEIRA DE PENA

IV FESTA DO 
VINHO E DO MEL 
& FESTA DE 
SANTO ANTÓNIO 

15 e 16 de JUNHO 

Durante dois dias, esta mostra 
de produtos proporciona aos 
visitantes muita animação musical 
e a oportunidade de saborear os 
pratos tradicionais da gastronomia 
local. Este certame, realizado 
juntamente com as celebrações de 
Santo António, tem como objetivo a 
promoção destes dois produtos locais 
e ajudar os produtores a divulgar e 
escoar as suas mercadorias.
As noites serão animadas por 
grupos musicais. Durante a tarde de 
domingo, celebra-se a missa solene 
em honra de Santo António seguida 
de procissão e leilão de oferendas. 

Horário | 10h00-24h00 
Local | Praça de Santa Marinha

Contactos
Junta de Freguesia de Santa Marinha
Tel. | 259 493 369
Email | freguesiasantamarinh@sapo.pt
Site | http://jfsantamarinha.pt

SANTA MARTA 
DE PENAGUIÃO 

V RAMPA 
SANTA MARTA 
DE PENAGUIÃO

15 e 16 de JUNHO

Durante o mês de junho, voltam-se 
a sentir o estrondo dos motores por 
entre os vinhedos Património Mundial 
da Humanidade. A 5ª Rampa Santa 
Marta vem mais uma vez mostrar as 
corridas em grande velocidade por 
paisagens de tirar o fôlego, repletas 
de curvas durienses, que prometem 
acelerar o coração da vila e de quem 
a visita.

Horário | Todo o dia
Local | Laurentim, Santa Marta 
de Penaguião

Contactos
Câmara Municipal de Santa Marta de 
Penaguião
Tel. | 254 810 130
Email | geral@cm-smpenaguiao.pt
Site | www.cm-smpenaguiao
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16 a 23 de JUNHO

A Festa do Corpo de Deus em Paços 
de Ferreira é um momento alto no 
concelho.

Horário | Todo dia
Local | Cidade de Paços de Ferreira

Contactos
Comissão de Festas Corpo de Deus 2019
Tel. | 916 325 657/913 476 346
Email | info@festascorpodedeus.com

PAÇOS DE FERREIRA 

FESTA 
CORPO DE DEUS



14
4 

  A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
‘1

9
145   A

G
EN

D
A

 D
E EVEN

TO
S ‘19

PONTE DE LIMA

VACA 
DAS CORDAS

19 de JUNHO 

Secular tradição que remonta ao 
século XV, atrai milhares de visitantes 
de todos os pontos do país e até 
da vizinha Espanha, que invadem o 
centro histórico e o areal do rio Lima. 
Durante a noite, a animação dos 
bares é o foco de atenção dos mais 
novos que se divertem ao som da 
música, fazendo deste momento um 
elemento indissociável da tradicional 
comemoração da Vaca das Cordas.

Horário | Consultar programa específico 
Local | Centro Histórico de Ponte de Lima

Contactos
Associação dos Amigos da Vaca das 
Cordas
Tel. | 258 900 400
Email | geral@cm-pontedelima.pt
Site | www.cm-pontedelima.pt

MONDIM DE BASTO

PASSADEIRAS 
DE FLORES NA 
SOLENIDADE DO 
CORPO DE DEUS

20 de JUNHO

A antiquíssima Procissão do Corpo de 
Deus, com laivos medievais, em que 
o Santíssimo Sacramento percorre as 
ruas do velho burgo sob lindíssimos 
tapetes de pétalas de flores e murta 
dos jardins de camélias de Basto, 
perdura nos tempos como uma 
das maiores marcas identitárias 
de Mondim de Basto. As janelas e 
as varandas são engalanadas com 
as colchas de cetim e de damasco 
dos nossos avós, para saudarem a 
passagem do Corpo de Deus, que a 
filarmónica acompanha num dolente 
compasso processional, após a 
celebração da Eucaristia Solene. 

Horário | 14h00-20h00 
Local | Igreja Matriz, Largo de São 
Cristóvão, Mondim de Basto

Contactos
Paróquia de Mondim de Basto
Tel. | 255 389 370
Email | turismo@cm-mondimdebasto.pt
Site | http://municipio.mondimdebasto.pt
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PENAFIEL

CORPO 
DE DEUS

20 de JUNHO

No final da primavera, Penafiel 
alegra-se para a preparação da sua 
grande Festa - o Corpo de Deus.
 A Festa inicia-se na véspera do 
Feriado do Corpo de Deus. Neste 
primeiro dia é habitual organizar-se 
o cortejo do carneirinho que integra 
as crianças dos jardins-de-infância e 
das escolas do 1.º ciclo do concelho, 
num desfile pelo centro da cidade, 
fazendo cada turma acompanhar-
se de um carneiro a oferecer ao 
professor ou educador no final do 
cortejo.
Das celebrações faz também parte 
a Cavalhada, um desfile composto 
por uma charrete puxada por uma 

parelha de cavalos, que transporta 
a “figura da cidade” que se dirige 
à entrada dos Paços do Concelho, 
onde, de pé, pede silêncio, a fim 
de saudar a edilidade e apresentar 
cumprimentos ao seu Presidente.
No dia do Corpo de Deus tem lugar 
a majestosa procissão, única no país 
por aliar religioso e profano.
Singulares são também os bailes 
que retratam as diferentes 
profissões do passado que 
marcaram a história e a vida das 
gentes de Penafiel. No Corpo de 
Deus saem à rua os bailes dos 
ferreiros, floreiras, pauzinhos, 
pedreiros, pretos e turcos, cada um 
com seus trajes e coreografias. 

Horário | Consultar programa específico
Local | No centro da cidade

Contactos
Câmara Municipal de Penafiel
Tel. | 255 710 700
Email | turismo.penafiel@cm-penafiel.pt 
Site | www.cm-penafiel.pt

GUIMARÃES
 
FEIRA 
AFONSINA

20 a 23 de JUNHO

A Feira Afonsina está, há já vários 
anos, consolidada nos roteiros dos 
eventos de recriação histórica de 
Portugal, com a particularidade de 
ter como cenário privilegiado o centro 
histórico de Guimarães, classificado 
como Património Cultural da 
Humanidade. Durante os dias do 
evento a cidade antiga verá recriado 
o ambiente vivido na longínqua 
época da fundação da nacionalidade, 
reavivando o imaginário popular 
emanado por figuras e momentos 
marcantes da nossa história. 
Se escolher Guimarães como destino 
nestes dias, poderá encontrar uma 
cidade que oferece um conjunto de 
experiências intensas e memórias 

inesquecíveis, que ocorrerão nos 
espaços temáticos e de interação 
que serão preparados para lhe 
proporcionar a sensação de ter sido 
“transportado no tempo”. 
A “cidade berço” recua, assim, 
ao período medieval através da 
criação de conteúdos artísticos 
diferenciadores que valorizem 
a história, os usos, costumes, 
artesanato e gastronomia locais. 

Horário | Consultar programa em: 
www.guimaraesturismo.com
Local | Centro histórico de Guimarães

Contactos
Câmara Municipal de Guimarães 
– Divisão de Cultura 
Tel. | 253 421 241
Email | cultura@cm-guimaraes.pt
Site | http://www.guimaraesturismo.com
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MONÇÃO 

FESTA DO 
CORPO DE DEUS
FESTA DA COCA

20 a 23 de JUNHO

Todos os anos, Monção celebra a 
Festa do Corpo de Deus – Festa da 
“Coca”. Na Procissão do Corpo de 
Deus participam todas as cruzes e 
pendões das paróquias que formam 
o Arciprestado de Monção, com 
as respetivas irmandades que se 
distinguem pelo colorido das opas.
Após o percurso pelos lugares do 
costume, a procissão recolhe à Igreja 
Matriz e o povo desloca-se para o 
anfiteatro do Souto, onde terá lugar 
o torneio entre as forças do bem e do 
mal. Com o decorrer dos minutos, o 
“combate” provoca a boa disposição 
na assistência que premeia com 
palmas as boas provas de um e de 
outro em sinal de independência. 

Horário | Inicia no dia 20 às 22h00 e 
termina no dia 23 às 19h00
Local | Praça Deu-la-Deu e artérias, 
Vila – Monção; Souto – Vila – Monção 

Contactos
Município de Monção
Tel. | 251 649 000
Email | dec@cm-moncao.pt 
Site | www.cm-moncao.pt

FREIXO DE 
ESPADA À CINTA

MERCADO 
MEDIEVAL

21 a 23 de JUNHO

Partindo da relevância da arte 
manuelina no património de Freixo 
de Espada à Cinta, o centro histórico 
vai ser o epicentro de uma recriação 
medieval. Encenações teatrais, 
falcoaria, cavaleiros, mercado 
medieval, dança e torneios medievais, 
são parte de um evento que faz de 
Freixo de Espada à Cinta…uma outra 
história!

Horário | Dias 21 e 22: 10h00-00h00; 
dia 23: 10h00-20h00
Local | Freixo de Espada à Cinta

Contactos
Gabinete de Comunicação e de Relações 
Externas
Tel. | 279 658 160
Email | joao.castanho@cm-fec.pt
Site | www.freixoespadacinta.pt
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TORRE DE MONCORVO

FESTIVAL 
DO SOLSTÍCIO

21 a 23 de JUNHO

O Festival do Solstício pretende 
celebrar o fenómeno astronómico 
e pagão que marca e celebra o 
início do Verão, estando o festival 
inserido no mês do Ambiente e da 
Ciência, promovido pelo Município 
de Torre de Moncorvo. O festival 
tem várias perspetivas, uma lúdica 
e uma de aprendizagem, em que se 
ensinam boas práticas ambientais às 
crianças. É dirigido aos mais novos 
com oficinas de ciência e criativas, 
desfile do fantástico, performances, 
mas também aos adultos porque 
tem aulas de astronomia, yoga, reiki 
e de como conviver com o stress 
de forma mais saudável. Destaque 
para o Desfile do Fantástico com a 

participação das crianças dos Jardins 
de Infância e do 1º Ciclo do concelho 
transformando-se em fadas, duendes 
e magos. Realçamos as oficinas 
científicas, do Projeto Mais Ciência, 
onde a eletricidade será explorada 
com a criação de sabres de luz e a 
sessão de astronomia, onde os mais 
novos ficam a conhecer melhor o 
Universo através do telescópio e 
sessões contínuas em planetário 
portátil.

Horário | 10h00-02h00 
Local | Zona Histórica da Vila de Torre 
de Moncorvo 

Contactos
Loja Interativa de Turismo
Tel. | 279 252 289
Email | turismo@torredemoncorvo.pt
Site | www.torredemoncorvo.pt

ARMAMAR

FESTAS 
DO MUNICÍPIO 
EM HONRA 
DE SÃO JOÃO

21 a 24 de JUNHO  

As festas de São João de Armamar 
mobilizam o município e trazem 
ânimo à vila. Revivem-se as tradições 
e reencontram-se 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.

Horário | Consultar programa específico
Local | Armamar

Contactos
Câmara Municipal de Armamar
Tel. | 254 850 800
Email | gap@cm-armamar.pt
Site | www.cm-armamar.pt
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CINFÃES 

FESTAS 
DE S. JOÃO

21 a 24 de JUNHO

As Festas do Concelho de Cinfães, 
em honra de São João, são um dos 
marcos incontornáveis da vida do 
município e que contam com a visita 
de um número cada vez maior de 
foliões. De 21 a 24 de junho, são 
milhares as pessoas que festejam o 
arraial do Santo Popular em Cinfães. 
O município apresenta um programa 
de animação variado e arrojado e com 
a vila vestida a rigor, as ruas cheias 
de cores e aromas é mais que muita 
a alegria e boa disposição.

Horário | 12h00-04h00 (todos os dias)
Local | Largo da Feira, Cinfães

Contactos
Câmara Municipal de Cinfães
Tel. | 255 560 560/910 732 060 
Email | turismo@cm-cinfaes.pt; 
geral@cm-cinfaes.pt; 
geral@montemurogranfondo.com
Site | www.cm-cinfaes.pt  

SÃO JOÃO 
DA PESQUEIRA

FESTA 
DE S. JOÃO

21 a 24 de JUNHO

Com o objetivo de reviver as tradições 
das festas S. Joaninas no concelho e 
em homenagem ao padroeiro da vila, 
o Município de S. João da Pesqueira 
em parceria com várias entidades 
locais realiza várias atividades, com 
destaque, o Desfile e Concurso de 
Marchas Populares, as tasquinhas, 
onde pode degustar as sardinhas 
assadas e o caldo verde, típicas 
nestas festividades, e muita e variada 
animação sanjoanina e espetáculos 
de música popular.

Horário | 17h00-02h00
Local | Anfiteatro Municipal, 
Rua da Figueira, S. João da Pesqueira

Contactos
Câmara Municipal de S. João da Pesqueira
Tel. | 254 489 999
Email | turismo@sjpesqueira.pt;  
comunicacao@sjpesqueira.pt 
Site | www.sjpesqueira.pt 
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CASTELO DE PAIVA

FESTAS 
DE S. JOÃO 
DE CASTELO 
DE PAIVA

22 a 24 de JUNHO

Por Terras de Paiva, mantém-se 
a tradição de festejar os Santos 
Populares, sendo o São João o que 
merece maior destaque, justificando 
o Feriado Municipal no dia 24 de 
junho. As coloridas e animadas 
marchas marcam os festejos do dia 
23, durante a manhã as marchas 
infantis e à noite as tradicionais 
marchas populares, cuja animação 
continua madrugada fora, com uma 
bonita sessão de fogo-de-artifício e 
a atuação de grupos de referência 
musical portuguesa. No dia 24, 
sobressai a tradicional sardinhada, 
acompanhada pelo Vinho Verde de 
Paiva, oferta do município a toda a 
população. 

Horário | Consultar programa específico
Local | Largo do Conde – Sobrado, 
Castelo de Paiva

Contactos
Câmara Municipal de Castelo de Paiva
Tel. | 255 689 500
Email | geral@cm-castelo-paiva.pt 
Site | www.cm-castelo-paiva.pt  

TAROUCA

FESTAS 
DE S. PEDRO

22 a 29 JUNHO

No final do mês de junho, celebram-
se as festas em Honra de S. Pedro 
(dia 29), padroeiro da freguesia 
de Tarouca e sede do concelho. 
Cerimónias religiosas, música, 
fogo-de-artifício e muita animação, 
dão vida a este evento que ocorre 
anualmente no concelho.

Horário| 21h00-00h00
Local | Centro Cívico da Cidade 
de Tarouca, Bairro de S. Pedro

Contactos
Município de Tarouca
Tel. | 254 677 420
Email | camara@cm-tarouca.pt
Site | www.cm-tarouca.pt
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TABUAÇO

FESTAS 
DE S. JOÃO 

24 de JUNHO

Festa bairrista que reúne todas as 
freguesias, cimo e fundo de vila na 
Marcha Luminosa, que se realiza na 
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. 
Em todos os dias de festa, a população 
e os “visitantes” podem usufruir das 
tasquinhas com petiscos e vinhos da 
região, não faltando a sardinha assada. 
Decorre ainda uma feira de artesanato 
e à noite acontecem várias atuações 
de grupos musicais.

Horário | 09h00-23h59
Local | Tabuaço

Contactos 
Câmara Municipal de Tabuaço
Tel. | 254 780 000
Email | cm-tabuaco@cm-tabuaco.pt
Site | www.cm-tabuaco.pt

VALONGO

BUGIADA 
E MOURISCADA 
DO S. JOÃO 
DE SOBRADO

24 de JUNHO

Anualmente, no dia de S. João, 
revive-se uma tradição invulgar. 
São as Bugiadas e Mouriscadas que, 
desde bem cedo até ao cair da noite, 
maravilham os milhares de visitantes 
com rituais, danças, guizalhada, 
humor, colorido e alegria. Entre os 
Bugios e Mourisqueiros desenrola-se 
uma disputa pela posse da imagem 
do santo e são várias as centenas 
de figurantes que se envolvem no 
evento. Para além dos rituais do dia 
de S. João, os festejos prolongam-se 
por vários dias com muita diversão, 
noitadas e espetáculos, sempre com 
muito fogo de artifício.

Horário | 08h00-22h00
Local | Largo do Passal, Sobrado

Contactos
Câmara Municipal de Valongo
Tel. | 224 227 900
Email | dctj@cm-valongo.pt 
Site | www.cm-valongo.pt
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PÓVOA DE VARZIM

FESTAS 
DE S. PEDRO

25 de JUNHO a 07 de JULHO 

As Festas de S. Pedro correspondem 
a uma semana de espetacular 
animação, em que a Póvoa sai para 
a rua. 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. A programação 

festiva prolonga-se até ao espetáculo 
das rusgas, que encerra com 
um extraordinário espetáculo 
piromusical, um momento único de 
cor e beleza.

Horário | 20h30 – Início da noitada de 
S. Pedro (28 de junho) 
Local | Ruas da cidade da Póvoa de Varzim

Contactos
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Tel. | 252 298 500 
Email | geral@cm-pvarzim.pt
Site | www.cm-pvarzim.pt
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AMARES

V VIRA POP

28 e 29 de JUNHO

A vila termal de Caldelas, em 
Amares, vai ser palco do 5º Festival 
Vira Pop que acontece entre o dia 28 
e 29 de junho. Um evento que liga o 
tradicional Vira do Minho ao que de 
melhor se faz no espetro da nova 
música portuguesa, promovendo, 
simultaneamente, a freguesia, o 
concelho e a economia local. O 
festival reúne bandas de música pop 
com o folclore, apostando no público 
mais jovem.

Horário | 15h00-02h00 
Local | Avenida Afonso Manuel Pereira 
de Azevedo, Caldelas

Contactos
Município de Amares
Tel. | 253 993 450
Email | geral@municipioamares.pt
Site | www.cm-amares.pt

MATOSINHOS

EDP 
BEACH PARTY 

28 e 29 de JUNHO 

Numa superprodução da Nova Era 
com o apoio da Câmara Municipal de 
Matosinhos, a Praia do Aterro Norte, 
em Matosinhos transforma-se na 
maior pista de dança portuguesa, 
com o melhor cenário e alguns dos 
melhores dj’s do mundo. Durante 
dois dias intensos, dá-se o encontro 
entre a melhor música eletrónica e 
os melhores dj’s do Mundo. A Beach 
Party de 2019 promete momentos 
inesquecíveis em mais uma edição 
memorável com muita energia.

Horário | 16h00-04h00
Local | Praia do Aterro Norte

Contactos
Câmara Municipal de Matosinhos 
Tel. | 229 390 900 
Email | mail@cm-matosinhos.pt
Site | www.cm-matosinhos.pt
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RIBEIRA DE PENA

FESTA 
DE SÃO PEDRO 
DE CERVA

28 e 29 de JUNHO 

São Pedro, padroeiro da vila de 
Cerva, celebra-se no dia 29 com 
as cerimónias religiosas, das quais 
se destaca a majestosa procissão 
formada pelos andores com as 
imagens dos santos padroeiros das 
aldeias da vila de Cerva. A música 
domina o programa, com propostas 
destinadas a agradar a todos os 
gostos e que animam os milhares 
de pessoas que passam pela festa. 
Também não falta animação de rua, 
jogos populares, o tradicional leilão 
em honra do padroeiro e os arraiais.

Horário | 08h00-01h00 
Local | Praça de Cerva, Cerva, 
Ribeira de Pena
 
Contactos
Junta de Freguesia de Cerva e Limões
Tel. | 259 470 458
Email | jfcerva@mail.telepac.pt
Site | www.cerva.freguesias.pt

FELGUEIRAS

FESTAS 
DO CONCELHO  
SÃO PEDRO

28 a 30 de JUNHO

O São Pedro é o santo popular e o 
padroeiro do concelho de Felgueiras 
que os felgueirenses se habituaram 
e gostam de festejar com pompa e 
circunstância. A Câmara Municipal 
de Felgueiras organiza as Festas 
de S. Pedro tendo em conta 
a importância tradicional das 
festividades e o facto do dia de São 
Pedro ser feriado municipal.
Destaques do programa: Cortejo das 
flores, solene procissão, tasquinhas 
de S. Pedro, feira de artesanato, 
espetáculos musicais, animação 
de rua, marchas de S. Pedro, fogo 
piromusical, folclore. 

Horário | 10h00  
local | Cidade de Felgueiras, 
Santa Quitéria

Contactos
Loja Interativa de Turismo de Felgueiras
Tel. | 255 925 468
Email | lojadeturismo@cm-felgueiras.pt
Site | www.cm-felgueiras
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MAIA

XXIII FEIRA 
DE ARTESANATO 
DA MAIA

29 de JUNHO a 08 de JULHO 

Ao longo de dez dias, a Maia será 
o ponto de encontro cerca de 
duzentos artesãos vindos de diversas 
regiões do país. Trazem consigo a 
arte e tradições da sua terra mãe, 
algumas de tradição secular e outras 
plenas de contemporaneidade. A 
gastronomia nunca é esquecida com 
as mais variadas iguarias. A animação 
deste certame conta com atuações 
musicais todos os dias.

Horário | Segunda a quinta: 18h00-24h00; 
sextas: 18h00-01h00; 
sábados: 15h00-01h00; domingos e 
feriado municipal: 15h00-24h00
Local | Parque Central da Maia, Rua Simão 
Bolívar (junto à estação de metro do 
Fórum da Maia)

Contactos
Câmara Municipal da Maia 
(Serviços de Turismo)
Tel. | 229 444 732
Email | turismo@cm-maia.pt
Site | http://www.visitmaia.pt/

Horário | 09h00-18h00
Local | Tabuaço
  
Contactos
Douro Triatlo
Tel. | 914 821 633
Email | geral@dourotriatlo.pt; 
triatlonorte@gmail.com 
Site | www.dourotriatlo.pt

TABUAÇO

DOURO 
TRIATLO 2019

30 de JUNHO

Este é um evento desportivo 
de eleição na região do Douro. 
A procura incessante de novos 
desafios conduziu ao Douro Triatlo 
Internacional Long Distance, um 
evento singular e marcante que 
pretende continuar a privilegiar 
a aliança entre uma modalidade 
desportiva de eleição e uma das mais 
belas regiões de todo o mundo, sendo 
que, este ano, o município de Tabuaço 
associou-se a este grande evento e 
contará com a passagem dos muitos 
atletas inscritos pela sublime vila de 
Tabuaço.
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INFORMAÇÃO
TURÍSTICA

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

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

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

Loja Interativa 
de Turismo de Amares
Av. Afonso Manuel Pereira 
de Azevedo, 211
4720 – 249 Amares
253 368 540
geral@municipioamares.pt
www.cm-amares.pt

Posto de Turismo 
de Arcos de Valdevez
Junta de Freguesia – Lugar do Eiró
4970 – 660 Arcos de Valdevez
258 576 747
jf-soajo@freguesiasdeportugal.com
www.cmav.pt

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

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

Loja Interativa de Turismo 
de Arouca - Geopark
Rua Abel Botelho, 4
4540 – 114 Arouca
256 940 258
turismo@aroucageopark.pt 
www.cm-arouca.pt 

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

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

Loja Interativa 
de Turismo de Boticas
Rua Gomes Monteiro, 3
5460 – 304 Boticas
276 410 200
turismo@cm-boticas.pt 
www.cm-boticas.pt

Loja Interativa 
de Turismo de Braga
Av. da Liberdade, 1
4710 – 305 Braga
253 262 550
turismo@cm-braga.pt
www.cm-braga.pt

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

Loja Interativa 
de Turismo de Bragança
Rua Abílio Beça, 104
5300 – 011 Bragança
Tel. 273 240 020
turismo@cm-braganca.pt
www.cm-braganca.pt

Posto de Turismo 
de Cabeceiras de Basto
Praça da Republica, 203
4860 – 355 Cabeceiras de Basto
253 669 100 / 253 669 070
pturismo@cabeceirasdebasto.pt 
http://cabeceirasdebasto.pt

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

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

Loja Interativa de Turismo 
de Castelo de Paiva
Largo do Conde
4550 – 102 Castelo de Paiva
255 689 500
turismo@cm-castelo-paiva.pt
www.cm-castelo-paiva.pt

Loja Interativa de Turismo 
de Celorico de Basto
Praça Cardeal D. António Ribeiro
4890 – 220 Celorico de Basto
255 323 100
lojaturismo@cm-celoricodebasto.pt
www.mun-celoricodebasto.pt
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Posto de Turismo de Chaves
Praça de Camões
5400-150 Chaves
276 340 500 / Ext. 416
municipio@chaves.pt
www.chaves.pt

Posto de Turismo de Vidago
Estrada Nacional 2, nº 23-25
5425 – 323 Vidago
info@vidagustermas.com
www.chaves.pt

Loja Interativa 
de Turismo de Cinfães
Capitão Salgueiro Maia – Q.ta do Aido
4690 – 038 Cinfães
255 561 051
turismo@cm-cinfaes.pt 
www.cm-cinfaes.pt 
www.redescobrircinfaes.pt

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

Loja Interativa 
de Turismo de Esposende
Av. Eduardo Arantes de Oliveira, 62
4740 – 204 Esposende
253 961 354
cit.esposende@cm-esposende.pt
www.visitesposende.com/pt

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

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

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

Loja Interativa 
de Turismo de Gondomar
Trav. da Convenção de Gramido, 41
4420 – 416 Gondomar
224 664 310
turismo@cm-gondomar.pt 
www.cm-gondomar.pt

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

Loja Interativa 
de Turismo de Lamego
Rua Regimento de Infantaria, 9
5100 – 147 Lamego
254 609 600
lojaturismo@cm-lamego.pt 
www.cm-lamego.pt

Loja Interativa 
de Turismo de Lousada
Praça D. António Meireles, 18
4620 – 130 Lousada
255 820 580
turismo@cm-lousada.pt
www.cm-lousada.pt

Posto de Turismo 
de Macedo de Cavaleiros
Casa Falcão
Largo Manuel Pinto de Azevedo
5340 – 218 Macedo de Cavaleiros
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 
4470 – 214 Maia
229 444 732
turismo@cm-maia.pt
www.visitmaia.pt

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

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

Posto de Turismo 
de Leça da Palmeira
Rua Hintze Ribeiro, 13
4450 – 690 Leça da Palmeira
229 392 413
turismo@cm-matosinhos.pt
www.cm-matosinhos.pt

Loja Interativa 
de Turismo de Melgaço
Praça da República, 133
4960 – 567 Melgaço
251 402 440
turismo@cm-melgaco.pt
www.cm-melgaco.pt
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Posto de Turismo de Mesão Frio
Av. Cons. José Maria Alpoim, 432
5040 – 310 Mesão Frio
933 911 043
turismo@cm-mesaofrio.pt
www.cm-mesaofrio.pt

Posto de Turismo 
de Miranda Douro
L.go do Menino Jesus da Cartolinha
5210 – 191 Miranda do Douro
273 431 132
turismo@cm-mdouro.pt
www.cm-mdouro.pt

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

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

Loja Interativa de Turismo 
de Moimenta da Beira
Terreiro das Freiras
3620 – 304 Moimenta da Beira
254 520 103
posto-turismo@cm-moimenta.pt
www.cm-moimenta.pt

Loja Interativa 
de Turismo de Monção
Praça Deu-la-Deu Martins
4950 – 452 Monção
251 649 013
turismo@cm-moncao.pt
www.cm-moncao.pt

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

Loja Interativa 
de Turismo de Montalegre
Ecomuseu de Barroso 
– Espaço Padre Fontes
Terreiro do Açougue, 11
5470 – 250 Montalegre
276 510 205
turismo@cm-montalegre.pt
www.cm-montalegre.pt

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

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

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

Loja Interativa 
de Turismo de Paredes
Largo da Estação, 227
4580 – 196 Paredes
255 788 952
turismo@cm-paredes.pt
www.cm-paredes.pt

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

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

Loja Interativa 
de Turismo de Penedono 
Praça 25 de Abril
3630 – 246 Penedono
254 508 174 / 925 200 170
turismo@cm-penedono.pt
www.cm-penedono.pt

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

Loja Interativa de Turismo 
de Ponte da Barca
Rua Conselheiro Rocha Peixoto, 9
4980 – 626 Ponte da Barca
258 455 246
pit.pontedabarca@portoenorte.pt
www.cmpb.pt

Loja Interativa de Turismo 
de Ponte de Lima 
Torre da Cadeia Velha, 
Passeio 25 de Abril, 29
4990 – 058 Ponte de Lima
258 240 208
lojaturismo@cm-pontedelima.pt
www.cm-pontedelima.pt

Posto de Turismo do Porto 
(Centro)
Rua Clube dos Fenianos, 25
4000 – 172 Porto
223 393 472
visitporto@cm-porto.pt
www.visitporto.travel

Posto de Turismo do Porto 
(Sé - Casa da Câmara)
Rua Clube dos Fenianos, 25
4000-407 Porto
300 501 920
visitporto@cm-porto.pt
www.visitporto.travel
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Posto de Turismo 
de Ribeira de Pena
Praça do Município
4870 – 152 Ribeira de Pena
259 490 500
geral@cm-rpena.pt
www.cm-rpena.pt

Loja Interativa 
de Turismo de Sabrosa 
Rua do Loreto
5060 – 328 Sabrosa
259 937 130
turismo@cm-sabrosa.pt
www.sabrosa.pt

Loja Interativa de Turismo 
de Santa Maria da Feira
Rua Dr. Roberto Alves, 52
4524 – 909 Santa Maria da Feira
256 370 802
gab.turismo@cm-feira.pt
www.cm-feira.pt

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

Loja Interativa 
de Turismo de Santo Tirso
L.go Coronel Batista Coelho, 54
4780 – 373 Santo Tirso
252 830 411
turismo@cm-stirso.pt
www.cm-stirso.pt

Loja Interativa de Turismo 
de São João da Madeira
Torre da Oliva, R. Oliveira Júnior, 591
3700 – 204 São João da Madeira
256 200 204
turismoindustrial@cm-sjm.pt
www.turismoindustrial.cm-sjm.pt

Loja Interativa de Turismo 
de São João da Pesqueira
Avenida Marques de Soveral, 79
5130 – 321 São João da Pesqueira
300 400 996
turismo@sjpesqueira.pt
www.sjpesqueira.pt

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

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

Loja Interativa 
de Turismo de Tarouca
Av. Prof. Leite Vasconcelos
3610 – 022 Tarouca
254 781 461
turismo@cm-tarouca.pt
www.tarouca.pt

Posto de Turismo 
de Terras de Bouro
Av. Dr. Paulo Marcelino, 33
4840 – 100 Terras de Bouro
253 351 404
turismo@cm-terrasdebouro.pt
www.cm-terrasdebouro.pt

Loja Interativa de Turismo 
de Torre de Moncorvo
Rua dos Sapateiros, 15
5160 – 278 Torre de Moncorvo
279 252 289
turismo@torredemoncorvo.pt
www.torredemoncorvo.pt

Loja Interativa 
de Turismo da Trofa
Rua Padre Joaquim Augusto da 
Fonseca Pedrosa, Fórum Trofa XXI, 92
Parque N. Sra. das Dores 
e Dr. Lima Carneiro
4785 – 419 Trofa
252 409 869
turismo@mun-trofa.pt
www.mun-trofa.pt

Loja Interativa de Turismo 
de Tarouca Vale de Cambra
Av. Camilo Tavares de Matos, 458
3730 – 901 Vale de Cambra
256 420 510
geral@cm-valedecambra.pt
www.cm-valedecambra.pt

Porto Welcome Centre
Praça Almeida Garrett, 27
4000 – 069 Porto
258 820 270
loja.pwc@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt

Aeroporto Sá Carneiro
Loja Interativa de Turismo
Aeroporto do Porto
Pedras Rubras
4470 – 558 Maia
229 420 496
loja.aeroporto@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt

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

Loja Interativa de Turismo 
de Póvoa de Varzim
Largo do Passeio Alegre
4490 – 428 Póvoa de Varzim
252 090 190
pturismo@cm-pvarzim.pt
www.cm-pvarzim.pt 

Loja Interativa 
de Turismo de Resende
Rua José Pereira Monteiro
4660 – 228 Resende
254 871 031
geral@cm-resende.pt 
www.cm-resende.pt
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Posto de Turismo 
de Valença do Minho 
Paiol do Campo de Marte,
Coroada – Praça Forte de Valença
4930 – 702 Porta do Sol
251 823 329 / 251 823 374
turismo@visitvalenca.com
www.visitvalenca.com

Loja Interativa 
de Turismo de Valongo
Rua de S. Mamede, s/n
4440 – 597 Valongo
222 426 490
turismo@cm-valongo.pt
www.cm-valongo.pt

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

Viana Welcome Center 
Posto de Turismo 
de Viana do Castelo
Praça do Eixo Atlântico
4900 – 040 Viana do Castelo
258 098 415
vwc@vivexperiencia.pt
www.facebook.com/vivexperiencia.pt

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

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

Posto de Turismo de Vila do Conde
Rua 25 de Abril, 103
252 248 473
turismo@cm-viladoconde.pt
www.cm-viladoconde.pt

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

Loja Interativa de Turismo 
de Vila Nova de Cerveira
Praça do Município, 
Edifício da Casa do Turismo
4920 – 284 Vila Nova de Cerveira
251 708 023
turismo@cm-vncerveira.pt
www.cm-vncerveira.pt

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

Centro de Informação Turística 
de Vila Nova de Foz Côa
Av. Gago Coutinho 
e Sacadura Cabral, 9/13
5150 – 610 Vila Nova de Foz Côa
279 760 329
turismo@cm-fozcoa.pt
www.cm-fozcoa.pt

Loja Interativa de Turismo 
de Vila Nova de Gaia
Av. Diogo Leite, 135
4400 – 111 Vila Nova de Gaia
223 758 288
turismo@cm-gaia.pt
www.cm-gaia.pt

Loja Interativa de Turismo 
de Pedras Salgadas 
- Vila Pouca de Aguiar
Av. Lopes Oliveira – Pedras Salgadas
5450 – 140 Bornes de Aguiar
259 439 000 / 961 537 588
turismo@cm-vpaguiar.pt
www.cm-vpaguiar.pt

Loja Interativa 
de Turismo de Vila Real
Av. Carvalho Araujo, 94
5000 – 657 Vila Real
259 308 170
geral@cm-vilareal.pt
www.cm-vilareal.pt

Loja Interativa 
de Turismo de Vila Verde
Praça da República, 133
4730 – 732 Vila Verde e Barbudo
253 310 500 / 961 317 896
posto.turismo@cm-vilaverde.pt
www.cm-vilaverde.pt

Posto de Turismo de Vimioso
Largo Mendo Rufino
5230 – 314 Vimioso
273 518 120
gi.cmv@cm-vimioso.pt
www.cm-vimioso.pt

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

Loja Interativa 
de Turismo de Vizela
Rua Dr. Alfredo Pinto, 42 - Caldas
4815 – 397 Vizela
253 489 644
turismo@cm-vizela.pt
www.vizela.pt

Loja Interativa de Turismo 
de Santiago de Compostela 
Rua do Vilar, 30-32 - Baixo D
15705 Santiago de Compostela
0034 981 565 590
loja.santiago@portoenorte.pt
www.portoenorte.pt
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Turismo do Porto
e Norte de Portugal, E.R.
Castelo Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo

www.portoenorte.pt
turismo@portoenorte.pt
tel.: +351 258 820 270
edicão©tpnp ‘19


