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Cumprindo inexoravelmente com aquilo 
que prometemos, eis-nos uma vez mais 
debruçados sobre o que de melhor este 
encantador destino de férias tem para 
oferecer, desta vez, apelando aos nossos 
leitores para que venham ao “Porto e Norte 
de Portugal” abrir a totalidade de uma 
janela voltada para a “Natureza” e que aqui 
deixamos apenas entreaberta.
Permitindo o deleite de experiências 
sensoriais únicas e de grande valor 
simbólico, no “Porto e Norte de Portugal”, a 
exuberância de uma paisagem multifacetada 
e carregada de singularidades, fazem deste 
território um local de gente apaixonada, 
interagindo e usufruindo da natureza, onde a 
liberdade da imaginação não tem limites. 
Em versões de Natureza soft (prática de 
atividades ao ar livre de baixa intensidade), 
ou de Natureza hard (prática de desportos 
na natureza), aqui é sempre possível 
usufruir de passeios ao ar livre de variada 
ordem, da observação de fauna e flora, da 
prática de rafting, canoagem, escalada, etc., 
ou simplesmente mergulhar nas águas de 
um lago, relaxar, libertar e revigorar o corpo 
e a mente, no meio da silenciosa melodia 
dos sons da natureza.
Aqui, apesar de uma moderada superfície, 
fruto de uma multiplicidade de fatores 

geográficos e históricos, o território é 
sinónimo de diversidade, onde o relevo, 
a exposição e latitude, às quais podemos 
acrescentar a variedade vegetal e animal, 
proporcionam uma permanente mutação de 
cenários, evitando ao viajante o confronto 
com a monotonia. O horizonte, mesmo 
em zonas mais planas, abre-se e fecha-
se com facilidade, variando, de forma 
decidida, mesmo nos trajetos mais curtos, 
permitindo-nos conhecer interessantes 
habitats e paisagens de cortar a respiração.
Venha daí e apaixone-se você também por 
este fantástico destino de férias, com um 
território único e autêntico. 

Nós esperamos por si!... 

Melchior Moreira

Presidente da TPNP-ER
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DESEMPENHO TURÍSTICO
DORMIDAS POR REGIÃO
JANEIRO 2013

Quadro | Proveitos por região (NUTS II)
Unidades | Milhares
Fonte | INE

Ligeiro aumento nas dormidas mas redução 
nos proveitos 
As dormidas na hotelaria fixaram-se em 1,6 
milhões em janeiro de 2013, aumentando 1,1% 
em relação ao período homólogo do ano anterior 
(+1,9% em dezembro). Este crescimento foi 
determinado pelas dormidas de residentes no 
estrangeiro que aumentaram 5,2% (+7,4% no mês 
anterior), visto que se registou uma variação de 
-6,2% nas dormidas de residentes (-5,4% no mês 
anterior). 
Os mercados holandês, britânico e francês 
apresentaram acréscimos homólogos expressivos 
(+17,8%, +15,4% e +13,9%, respetivamente). 
Pelo contrário, os mercados espanhol, italiano e 
irlandês evoluíram negativamente. 
Os proveitos registaram reduções face a janeiro 
de 2012 (-1,7% nos proveitos totais e -0,2% nos de 
aposento).

MOVIMENTO DE NAVIOS
DE CRUZEIRO E PASSAGEIROS
NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO 2012

O Terminal de Cruzeiros de Leixões terminou o ano 
passado com variações positivas significativas no 
número de trânsito de navios e desembarque de 
passageiros. 
O ano de 2012 ficou marcado pelo contínuo 
e rápido crescimento deste terminal, quase 
duplicando o número de passageiros que 
passaram pelo equipamento portuário.

Quadro | Movimento de nº de barcos 
de cruzeiro e passageiros 

Fonte | Gestão Comercial 
Portuária | Estatística

Nº DE NAVIOS

Nº DE NAVIOS

EMBARQUE

EMBARQUE

MOVIMENTO MENSAL | FEVEREIRO 2013

MOVIMENTO ACUMULADO  | FEVEREIRO 2013

VARIAÇÃO (%)2012

0

7

4

3

0

2012

3

2760

2750

9

1

2013

0

11

7

2

2

2013

1

1274

1266

6

2

-

57

75

-33

-

Nº DE PASSAGEIROS

Nº DE PASSAGEIROS

DESEMBARQUE

DESEMBARQUE

TRÂNSITO

TRÂNSITO

VARIAÇÃO (%)

-67

-54

-54

-33

100

NUTS II

NUTS II
 

DORMIDAS TAXA DE

VARIAÇÕES (%)JAN.12 

1571,3

222,6

158,5

461,1

50,2

362,0

28,2

288,7

JAN.12 

20,4

18,5

14,1

27,0

13,7

16,1

11,6

35,2

JAN.12 

2,4

1,6

1,6

2,0

1,5

4,3

2,4

5,7

JAN.13 

20,3

17,5

12,5

26,5

12,1

17,0

10,8

38,8

JAN.13 

2,5

1,5

1,5

2,0

1,7

4,5

2,2

5,9

JAN.13 

1588,2

220,8

146,6

457,4

41,7

388,7

25,7

307,2

1,1

-0,8

-7,5

-0,8

-17,0

7,4

-8,8

6,4

TAXA DE OCUPAÇÃO (%) ESTADA MÉDIA 
( Nº NOITES)

PORTUGAL

NORTE 

CENTRO 

LISBOA 

ALENTEJO 

ALGARVE 

AÇORES 

MADEIRA

PORTUGAL

NORTE 

CENTRO 

LISBOA 

ALENTEJO 

ALGARVE 

AÇORES 

MADEIRA
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* Incluído no tráfego regular

Fonte | Aeroporto Francisco Sá Carneiro

ACUMULADO

-10,2

-8,9

-9,0

-32,0

-32,2

-3,9

-10,4

ACUMULADO

-3,6

-1,6

-2,4

-24,6

-9,9

-9,7

-4,2

TOP COMPANHIA AÉREAS

TAP PORTUGAL

RYANAIR

EASYJET

AIR NOSTRUM 

TRANSAVIA FRANCE

RESTANTES

TOTAL

TAP PORTUGAL

RYANAIR

EASYJET

LUFTHANSA

TRANSAVIA FRANCE

RESTANTES

TOTAL

1541

876

340

102

112

617

3588

136651

108672

53827

17563

13968

28189

358870

3282

1893

686

230

234

1374

7699

281513

228975

106367

35267

33287

64369

749778

MÊS

-11,1

-12,0

-7,1

-37,0

-31,7

-10,2

-12,7

MÊS

-7,7

-2,8

-1,6

-21,9

-5,1

-15,1

-6,8

 ACUMULADO

-9,4

-37,6

-10,4

-7,6

 ACUMULADO

-4,3

-10,4

13,7

-4,2

-2,3

MOVIMENTOS

PASSAGEIROS

REGULAR

REGULAR

LOW COST*

TOTAL

MÊS

MÊS

ACUMULADO

ACUMULADO

VAR. (%)

VAR. (%)

3493

95

3588

1314

354226

1205

3439

358870

204446

7493

206

7699

2817

740341

2456

6981

749778

427767

MÊS

-11,1

-46,6

-12,7

-9,9

MÊS

-6,5

-53,1

2,6

-6,8

-5,8

NÃO REGULAR

NÃO REGULAR

TOTAL

TRÂNSITOS

LOW COST*

DESEMPENHO TURÍSTICO
AEROPORTO FRANCISCO SÁ CARNEIRO
FEVEREIRO 2013

 Fevereiro mais curto provoca decréscimo de 
tráfego!
O Aeroporto do Porto em fevereiro, registou um 
decréscimo no tráfego de 6,8% no número de 
passageiros servidos e de 12,7% em movimentos 
processados, tendo servido um total de 358.870 
passageiros, menos 26.059 passageiros, face ao 
período homólogo de 2012. 
- Este resultado negativo, em comparação com o 
mesmo mês do ano anterior, deveu-se em parte, 
ao facto de o mês de fevereiro do corrente ano, 
contar com menos um dia e pela diminuição de 
lugares oferecidos pelas companhias aéreas. 

VARIAÇÕES(%) MOVIMENTOS MÊS ACUMULADO VARIAÇÕES(%)

PASSAGEIROS MÊS ACUMULADO VARIAÇÕES(%)

VARIAÇÕES(%)

 OPO News
• Nos dias 2 e 3 de fevereiro, o Aeroporto do 
Porto em parceria com a Câmara Municipal de 
Ovar, surpreendeu os passageiros  que por ali 
desembarcaram, com um desfile e dança das 
Escolas de Samba Charanguinha, Juventude 
Vareira e Kan Kans, promovendo desta forma o 
Carnaval de Ovar. 
• Entre os dias 22 e 24 de fevereiro, o Aeroporto 
do Porto foi palco do 1º Torneio Internacional de 
Bilhar. Tratou-se de uma  iniciativa, organizada 
pela Associação Dragões da TAP, que contou com 
160 participantes, nacionais e internacionais, e 
incluiu  os torneios feminino, masculino e sub-21. 

Destaques do Mês:
• Companhias: TAAG (+30,6%); Sata 
Internacional (+15,8%) e Aigle Azur (+5,4%) 
• Mercados: Suiça (+10%) e França (+2,7%).
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No chão da natureza daqui, ficaram 
registadas ancestrais pegadas humanas que 
geraram Portugal: celtas, romanos, godos, 
árabes, leoneses e lusos. Todos deixaram 
marcas que perduram.
São mais de 260000 hectares de área 
protegida, à beira mar, pelo meio de Serras, 
montanhas, planaltos e vales por onde 
correm rios de água cristalina. Uma panóplia 
de áreas classificadas com praias, trilhos 
virgens, cascatas e regatos escondidos, 
aves e animais selvagens que vivem no meio 
de uma flora harmoniosa e protegida: tudo 
aqui convida a desfrutes de harmonia…
Do Minho verde ao telúrico Trás-os-Montes: 
aqui se come, bebe e desfruta da vida, como 
em nenhum outro sítio de Portugal. Do 
aprazível litoral atlântico ao interior que se 
irmana a Espanha em serras enfeitiçadas de 
lendas antigas. 

Do urbano e cultural Porto, até à natureza 
pura do Parque Nacional da Peneda-Gerês.
Fala outra língua em Miranda, soberbo nas 
arribas, vinhateiro e patrimonial até à foz, 
o Douro, arrama-se imponente por todo o 
Norte.
Extensas áreas classificadas são guardiãs 
de diversidades raras de fauna e flora, 
de costumes de homens vetustos ainda 
repletos da magia original: o Parque 
Nacional da Peneda Gerês reserva da 
biosfera da UNESCO, os Parques Naturais 
do Douro Internacional, de Montesinho, do 
Litoral Norte e Alvão. 
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As áreas de paisagem protegida da 
Albufeira do Azibo, Corno do Bico, Lagoas 
de Bertiandos e São Pedro de Arcos. A 
Reserva Natural Local do Estuário do Douro, 
o Geopark Arouca integrado na rede de 
Geoparks europeus da UNESCO com as suas 
trilobites gigantes e as suas enigmáticas 
pedras parideiras, e o Geopark Terras 
de Cavaleiros onde primordiais placas 
oceânicas afloraram para conviver com os 
homens.
Aqui existe alojamento e restauração de 
excelência, capazes de transformar as suas 
férias numa evasão à monotonia.
A natureza do Porto e Norte oferece-lhe 
todas as possibilidades: soft, bucólica 
e contemplativa quando nos queremos 
entregar ao descanso e ao ócio da 
quietude eliminadora de stress; hard 
e enérgica quando desafiamos as suas 
forças em desportos radicais de aventura 
como o rafting, a canoagem, o BTT, o 
pedestrianismo, a escalada e muitos outros.
Escape-se até nós e sinta o verdadeiro poder 
da natureza.
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SÓNIA ALMEIDA
A IMPORTÂNCIA DA 
CONSERVAÇÃO DA 
BIODIVERSIDADE E DO 
PATRIMÓNIO NATURAL

Luís Borges fotografia
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Enquadre e caraterize o negócio e 
atividades turísticas de natureza que 
desenvolve a ADERE-PG.
A ADERE-PG é uma associação que atua nos 
5 concelhos integrantes do único Parque 
Nacional de Portugal, o da Peneda Gerês: 
Melgaço, Arcos de Valdevez, Ponte da Barca, 
Terras de Bouro e Montalegre.
Ciente da importância da conservação da 
biodiversidade e do património natural, 
aliado à preservação do património cultural 
e humano, para a manutenção do Território, 
desenvolve projetos nos quais as vertentes 
Mundo Rural/Natureza/Património/Turismo/
Visitação se interligam de forma harmoniosa 
e sustentável. O objetivo é criar as condições 
no território para que o mesmo possa ser 
desfrutado tanto na vertente do património 
cultural e construído como na vertente do 
Turismo de Natureza, para além de servir 
devidamente os residentes.
Desenvolvemos parcerias com os 

empresários locais de modo a promover 
a oferta existente de forma agregada 
e organizada, evitando dispersão de 
informação e de recursos. Em simultâneo 
damos-lhes ferramentas, através de ações 
de formação/sensibilização direcionadas, 
para que possam construir o seu produto 
de modo a dar resposta ao desejado pelo 
consumidor.

Valorize os recursos turísticos 
diferenciadores do PNPG.
Reserva Biogenética de Palheiros- 
Albergaria (Mata Nacional); Rios, Ribeiras 
e cascatas; Carvalhais, Urzais, Lameiros, 
Turfeiras, Vegetação ribeirinha; diversidade 
de espécies animais, selvagens (lobo, 
corço, cabra, águia, garrano) e domésticas 
(Cachena, Barrosã, bordaleira, bravia).
Construções na paisagem: muros, levadas, 
calçadas, pontes, espigueiros, eiras, fojos, 
moinhos, abrigos de pastor, brandas/

inverneiras, aldeias, alojamentos turísticos 
e empresas de animação de qualidade; 
área protegida classificada pela UNESCO, 
juntamente com o Parque do Xurés, como 
Reserva da Biosfera Transfronteiriça; 
Signatário da Carta Europeia do Turismo 
Sustentável; Pertence à Rede Pan Parks, 
Parques de excelência da Europa.

Dê-nos a sua visão sobre o Produto Turístico 
Natureza no Porto e Norte de Portugal
O Território apresenta condições de 
excelência para o desenvolvimento deste 
produto turístico. A sua total potenciação 
e segmentação estão em curso, e vários 
subprodutos estão a ser valorados: 
Montanhismo, Turismo Equestre, Atividades 
aquáticas, observação e interpretação 
da natureza, BTT. A promoção está a ser 
organizada para que vários programas 
específicos de Turismo Natureza sejam 
implementados e dinamizados.

Sónia Bragança Rebelo de Almeida
Administradora Delegada da ADERE-PG

AKN fotografias
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DAVID DE SALVADOR 
VELASCO
MIRANDA DO DOURO,
GRANDE CANYON EUROPEU
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Enquadre e caraterize o negócio e 
atividades turísticas de natureza que 
desenvolve a Europarques.
O Navio-Aula da Estação Biológica 
Internacional penetra no trecho mais 
espetacular do Parque Natural do Douro 
Internacional, tanto pela verticalidade 
das falésias, como pelo elevado número 
de projetos ambientais desenvolvidos em 
cooperação Hispano-Lusa. O Cruzeiro inclui 
uma cobertura envidraçada e climatizada 
para 120 pessoas, três terraços com 
capacidade para todos os passageiros, 
uma degustação de vinhos do Porto e uma 
exibição interativa com fauna no final do 
percurso, com opção de 1 ou 3 horas de 
atividade. A saída e o regresso realiza-se 
desde a sede da E.B.I. em Miranda do Douro, 
pelo que a verticalidade deste “Grande 
Canyon Europeu”, soma-se ao atrativo 
desta cidade fronteiriça, a sua excelente 
gastronomia e equipamento hoteleiro, 

assim como a sua zona de compras e 
centro-histórico monumental. Pela parte 
espanhola e com recursos de Turismo Rural 
de qualidade, as localidades mais próximas 
são Torregamones, Villardiegua, Fariza e 
Fermoselle junto ao centro de Interpretação 
do Parque. Em 2008 foi-nos atribuído pelo 
Turismo de Portugal o 1º Prémio Nacional de 
Turismo Natureza e durante o ano de 2012 o 
cruzeiro ambiental recebeu mais de sessenta 
mil turistas a bordo. A Estação Biológica 
Internacional gere também o Cruzeiro de 
Interpretação Subaquática do Lago de 
Sanábria, juntamente com outros projetos 
I+D+I relacionados com o ecoturismo e a 
tecnologia aplicada à conservação ambiental.

Valorize os recursos turísticos 
diferenciadores da Europarques.
A Estação Biológica do Europarques 
reinveste 100% dos seus recursos em 
I+D+I no entorno transfronteiriço no 
âmbito da Convenção sobre a Cooperação 
Internacional, assinado em 2002 com 
várias Universidades e outros parceiros. 
Resultado dos esforços coletivos e recursos 
exclusivamente privados, foi projetado e 
construído em 2011, o primeiro catamarã 
eólico-solar do mundo que já opera em 
rede com Portugal desde o Lago Glaciar de 
Sanábria em Espanha.

Dê-nos a sua visão sobre o Produto Turístico 
Natureza no Porto e Norte de Portugal.
Tem sido feito um caminho muito positivo 
e profissional, que tem valorizado 
enormemente os vastos recursos 
existentes. A cooperação público-privada, 
tal como o incremento de cooperação com 
as regiões espanholas da Galiza e Castilla-
Leon, será fundamental para o futuro, assim 
como a sustentabilidade e o incremento de 
comercialização externa deste magnífico 
produto turístico.

David de Salvador Velasco
Administrador da EUROPARQUES

www.europarques.com
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ARTUR CARDOSO
VALORIZAÇÃO E
PRESERVAÇÃO DOS 
RECURSOS NATURAIS
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Enquadre e caracterize o negócio e 
atividades turísticas de natureza que 
desenvolve a Pena Aventura.
O Pena Aventura actualmente 
desenvolve as suas actividades turísticas 
maioritariamente em dois espaços, o 
Pena Aventura Park e o Ecopark Azibo.
O Pena Aventura Park, localizado no 
Concelho de Ribeira de Pena, a 45 
minutos do Porto e a 20 minutos de 
Guimarães, tem procurado valorizar o 
seu principal ativo que é a excelência 
ambiental do território que o envolve, 
nomeadamente o Parque Natural do 
Alvão, as Fisgas de Ermelo, o rio Poio, 
o rio Tâmega, assim como a inserção 
numa extensa mancha de rede natura 
2000. A nossa oferta turística neste 
espaço é bastante diversificada e 
tem por base dois princípios base, a 
valorização e preservação dos recursos 
naturais existentes e adequação do nível 
de dificuldade a cada público. (www.
penaaventura.com.pt)
No “Ecopark Azibo”, localizado em 
Salselas, junto à Paisagem Protegida 
da Albufeira do Azibo, recentemente 
aclamada uma das 7 Maravilhas – Praias 
de Portugal, no concelho de Macedo 
de Cavaleiros, propomos um conjunto 
de atividades focadas na componente 
ecoturística, potenciando um pano de 
água de singular beleza onde o silêncio 
e o respeito pela natureza predominam. 
É um espaço privilegiado no contexto 
da biodiversidade, vocacionado 
especialmente para a prática de 
desportos náuticos e atividades de 
interpretação/educação ambiental, 
assente no conceito “Eco-Discovery”, 
proporcionando aos amantes da 
natureza e do turismo ativo, momentos 
de descoberta únicos em grupo ou em 
família. (www.ecoparkazibo.com)

Valorize os recursos turísticos 
diferenciadores da pena aventura
Assim como resultado deste conjunto de 
elementos diferenciadores em termos 
ambientais, resulta a oferta de um 
conjunto de atividades diferenciadoras:
· o Fantasticable “o sonho de Ícaro – 
Voar” no Pena Aventura Park
· o canyoning no Rio Poio, 
· o padlle boarding/ stand up, a canoagem  
e o rafting no rio Tâmega e Louredo
· Eco Tours: de Segway; BTT; Caiaque; 
Trotinete eléctrica; Catamaran no Azibo.

Dê-nos a sua visão sobre o produto 
turístico natureza no porto e norte de 
Portugal
O produto turístico natureza tem 
representado no Porto e Norte de 
Portugal a base de toda a construção 
de um destino turístico que se quer de 
excelência.

Artur Domingos Fernandes Cardoso
Administrador Pena Aventura
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MARGARIDA 
BELÉM
TERRITÓRIO ÚNICO E 
AUTÊNTICO
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Enquadre e caraterize o negócio e 
atividades turísticas de natureza que 
desenvolve o Arouca Geopark.
Território de natureza e aventura, Arouca 
é capital dos Desportos de Aventura e do 
Pedestrianismo. As Águas Bravas do rio 
Paiva reúnem condições únicas para a 
prática do Desporto Aventura, convidam a 
descer em «rafting» ou «kayak», desafiam á 
descoberta de paisagens naturais como em 
nenhum outro local é possível.
A Serra da Freita, as aldeias tradicionais, 
a extensa rede de percursos pedestres, as 
múltiplas atividades que aqui se podem 
desenvolver propiciam a experiencias 
únicas de conhecimento em pleno ambiente 
natural.

Valorize os recursos turísticos 
diferenciadores do território Geopark 
Arouca.
Para permitir ao visitante o contato ativo 
com os seus recursos, a Associação 
Geoparque Arouca, enquanto entidade 
gestora do território classificado Arouca 
Geopark, atua como elemento facilitador 
e agregador da informação e da oferta 
turística. Promove um trabalho articulado 
entre os agentes do setor, acrescentando 
valor aos recursos turísticos com potencial 
diferenciador capaz de tornar o Arouca 
Geopark num destino de excelência para 
a prática de todas as atividades em plena 
Natureza. Como valores distintivos e únicos 
são de realçar as Pedras Parideiras, as 
Trilobites Gigantes de Canelas, a Frecha 
da Mizarela e os Icnofósseis de Cabanas 
Longas. Para valorizar e dinamizar 
estes recursos têm vindo a ser criadas 
infraestruturas de visitação e interpretação, 
também a formar residentes como 
“Guias Intérpretes do Arouca Geopark” 
e a promover Programas Educativos e 
turísticos.

Dê-nos a sua visão sobre o Produto 
Turístico Natureza no Porto e Norte de 
Portugal.
O produto Turismo de Natureza é um dos 
produtos turísticos de maior potencial 
para o destino Porto e Norte de Portugal, 
pela quantidade e qualidade das suas 
áreas classificadas, por todos os seus 
recursos singulares e diferenciadores 
potenciados pela riqueza monumental, 
cultural e paisagística e valorizada pelo 
capital humano e a hospitalidade. O Arouca 
Geopark, membro das redes Europeia 
e Global de Geoparques, reconhecido 
pela UNESCO como um território único e 
autêntico, integra estes valores.

Margarida Maria de Sousa Correia Belém 
Presidente da Direção

AGA – Associação Geoparque Arouca
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CARLA ALVES
PERCORRER 70 MIL 
HECTARES DE ÁREA 
PROTEGIDA
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Enquadre e caraterize o negócio e 
atividades turísticas de natureza que 
desenvolve o Parque Biológico de Vinhais.
O Parque Biológico realiza um conjunto de 

atividades de Natureza acolhendo os visitantes 

e proporcionando-lhes uma visita guiada ao 

longo do percurso do mesmo, abordando 

vários aspectos da fauna e da flora do Parque 

Natural de Montesinho e de outras regiões 

transmontanas. Após o passeio, o visitante 

sente-se compelido e sem dúvida mais 

preparado e informado para percorrer os cerca 

de 70 mil hectares de área protegida.

Para além do referido, o Parque Biológico 

oferece um vasto leque de actividades 

pedagógicas e dinâmicas para grupos 

escolares e familiares que pretendam passar 

um ou vários dias na nossa companhia. São 

abordados aspectos relacionados com as 

diversas espécies selvagens ameaçadas ou 

comuns e raças domésticas autóctones.

O Parque tem ao dispor um conjunto de 

equipamentos como sejam, o Centro Hípico, 

o CIRAP (Centro Interpretativo das Raças 

Autóctones Portuguesas) e o Centro 

Micológico onde promovemos várias iniciativas, 

como aulas de equitação, passeios de charrete 

e pontualmente organizamos vários cursos 

micológicos, seminários etc…

Ao nível do alojamento, possuímos vários 

bungalows de diferentes tipologias (T1 a T4), 

perfeitamente equipados, dispondo no verão 

de uma Piscina Biológica. Para grupos existe 

a Hospedaria do Parque, um belíssimo solar 

setecentista, que foi recentemente recuperado, 

com capacidade para 50 pessoas. Para os 

mais aventureiros, dispomos de um Parque de 

Campismo Rural.

 

Valorize os recursos turísticos 
diferenciadores do Parque Biológico de 
Vinhais.
O Parque Biológico encontra-se situado 

num local privilegiado, em pleno Parque 

Natural de Montesinho, abraçado por uma 

área envolvente coberta por densas matas 

de floresta autóctone, soutos centenários 

e gentes amigáveis e prazenteiras. A sua 

localização permite ao visitante aceder ao 

património natural, mas também arqueológico, 

uma vez que apresenta na sua proximidade, 

as fundações de uma ocupação castrense, 

datada de há 3 000 anos atrás. A apenas 

alguns quilómetros do Parque Biológico os 

visitantes poderão ainda contemplar a avifauna 

aquática  e outra fauna silvestre a partir de um 

observatório instalado para o efeito.

 

Dê-nos a sua visão sobre o Produto 
Turístico Natureza no Porto e Norte de 
Portugal
Do ponto de vista da biodiversidade e riqueza 

ambiental, os parques biológicos, situados em 

áreas protegidas, como é o caso do Parque 

Biológico de Vinhais, oferecem uma experiência 

única para quem os visita. São maravilhas 

naturais cada vez mais procuradas por turistas 

com preocupações ambientais e que elegem 

como destino turístico locais onde possam 

ter um contacto privilegiado com a natureza, 

aproveitando para a prática de actividades de 

enriquecimento ambiental e cultural. O turismo 

de natureza é sem dúvida um produto turístico 

a trabalhar cada vez mais e  melhor na nossa 

região Norte, onde já há excelentes ofertas 

de alojamento, de restauração e de atividades 

ambientais e naturais. Do ponto de vista do 

desenvolvimento do turismo de natureza, 

este projecto em Vinhais, é uma mais-valia ao 

propor uma oferta ecoturística a juntar às já 

existentes.

Diretora do Parque 
Biológico de Vinhais.
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DUARTE FIGUEIREDO
O MERGULHO E AS 
ATIVIDADES NÁUTICAS, 
SÃO UMA APOSTA DE 
SUCESSO 
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Enquadre e caraterize o negócio e 
atividades turísticas de natureza que 
desenvolve o PNLN.
No espaço territorial do PNLN as principais 
atividades de turismo de natureza que se 
desenvolvem são aquelas eminentemente 
ligadas ao mar.
As elevadíssimas potencialidades que 
este espaço encerra são bem evidentes na 
procura que de há anos a esta parte se tem 
desenvolvido no Litoral Norte. A criação 
de inúmeras pequenas e microempresas 
relacionadas com estas atividades é disso 
prova evidente. O mergulho, as atividades 
náuticas de recreio, os passeios turísticos, 
são claramente uma aposta de sucesso 
dentro deste espaço territorial.
 
Valorize os recursos turísticos 
diferenciadores do PNLN.
Como tive oportunidade de referir, o facto 
de ser a única Área Protegida do Norte de 

Portugal que inclui um espaço marinho 
assume-se claramente como o fator 
diferenciador deste território relativamente 
aos outros espaços protegidos do Norte. 
A sua capacidade de funcionar em rede com 
outras áreas protegidas, nomeadamente 
o Parque Nacional da Peneda-Gerês é 
um aspeto que poderá ser ainda mais 
rentabilizado pelos investidores do 
setor turístico, nomeadamente através 
da criação de pacotes turísticos que 
englobem estes dois espaços naturais que 
apresentam características claramente 
complementares. 
 
Dê-nos a sua visão sobre o Produto 
Turístico Natureza no Porto e Norte de 
Portugal.
Os Parques e os espaços classificados 
existentes no norte de Portugal permitem 
considerar que é dentro deste território 
de Portugal Continental que o Turismo de 

Duarte Figueiredo 
Chefe de Divisão de Gestão 

Operacional e Valorização no 
Departamento de Conservação 

da Natureza e Florestas do 
Norte do ICNF, IP

Natureza poderá ser uma aposta de maior 
valor acrescentado. Do ponto de vista 
da própria gestão das Áreas Protegidas, 
o Turismo de Natureza assume uma 
relevância muito especial, tendo sido desde 
há muito tempo um vetor de primordial 
importância no que ao desenvolvimento 
sustentável daqueles territórios diz respeito.
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Situadas a pouco mais de meia dúzia de 
quilómetros da cidade do Porto, as Serras 
de Santa Justa e Pias, “Sitio Rede Natura 
2000” e recentemente classificadas como 
“Área de Paisagem Protegida Local”, 
albergam um património extraordinário 
de excecional qualidade, sendo possível 
encontrar inúmeros testemunhos do 
passado geológico, arqueológico, cultural 
e natural da região, assim como condições 
propícias ao lazer.
Destaque-se a presença de várias espécies 
e habitats de elevado valor ecológico, 
autenticas preciosidades alvo de protecção 
comunitária e a presença de formações 
geológicas da Era Paleozóica ou mais antiga, 
com idades superiores a 350 milhões de 
anos, ocorrendo nesta área uma mega 
estrutura geológica designada por anticlinal 
de Valongo. 
De especial relevo, são ainda, a existência 
de vários fojos e cortas, testemunhos da 

presença do povo Romano e da exploração 
aurífera datada dos seculos I a III.  
No vale do Rio Ferreira surge a Aldeia de 
Couce, recentemente classificada como 
Aldeia de Portugal pequeno povoado de 
aspeto rústico e pitoresco, permitindo-nos 
recuar num tempo rural de origens remotas, 
com marcadas vivências cujo estilo de vida 
provém da estreita relação com a terra e 
com os recursos naturais locais. 
A fácil acessibilidade, complementada 
ainda pelo Corredor Ecológico, permite o 
acesso pedonal da população citadina a 
esta importante área verde, usufruindo da 
proximidade de uma das linhas de água 
mais importante que atravessa a cidade de 
Valongo - o Rio Simão. 
Para além disso, existem outros dois 
percursos pedonais sinalizados que podem 
ser percorridos autonomamente pelos 
visitantes, disponibilizando-se folhetos de 
apoio aos mesmos ou inseridos em visitas 
orientadas.
O Centro de Interpretação Ambiental, 
pretende ser o portal de entrada nesta 
viagem no tempo, do presente a um passado 
muito remoto. Localiza-se na encosta 
da Serra, na Rua de Santa Helena, em 
Valongo e pode ser visitado sob marcação. 
Contempla um núcleo de documentação 
alusiva, espaço multiuso com exposições, 
galeria fotográfica, maqueta interpretativa 
da geologia das serras, exemplares fósseis, 
em particular de trilobites que revelam 
a presença de um mar interior na Era 
Paleozóica, entre outros. 
Aqui, a exuberância da paisagem e as 
singularidades da área, permitem aos 
visitantes usufruírem de um agradável 
passeio que poderá ser sempre 
complementado, com um piquenique à 
beira-rio, ou ainda, com atividades de lazer 
e desportivas (pesca, escalada, caminhada, 
BTT).

A Câmara Municipal Valongo, em 
colaboração com os parceiros científicos 
da Universidade do Porto, Centro de 
Geologia e CIBIO (Centro de Investigação 
em Biodiversidade e Recursos Genéticos) 
promove, entre outras atividades, visitas 
guiadas ao Fojo das Pombas (uma mina 
romana), percursos pedonais interpretativos 
para grupos e outros a pedido, conforme 
a disponibilidade de meios. As marcações 
podem ser efectuadas no Posto de Turismo, 
Rua de São Mamede, em Valongo (turismo@
cm-valongo.pt).
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O PRIMEIRO TÍTULO 
PARA PORTUGAL
GUIMARÃES CED 2013 
CIDADE EUROPEIA 
DO DESPORTO

José Caldeira fotografia

ESPECIAL
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Cidade Europeia do Desporto é um título 
atribuído pela Associação das Capitais 
Europeias do Desporto (ACES Europe), 
a cidades com um número de habitantes 
entre os 25.000 e os 499.999 habitantes. Na 
sequência de uma candidatura apresentada 
em finais de 2011 e confirmada em 2012, 
Guimarães alcançou, para Portugal, o 
primeiro título de Cidade Europeia do 
Desporto em 2013.
A atribuição do título Cidade Europeia do 
Desporto resulta de uma apreciação de 
candidaturas por parte da ACES Europe, que 
posteriormente faz deslocar às respetivas 
cidades uma equipa de avaliação para 
analisar as instalações desportivas e os 
respetivos programas. 
Esta distinção visa reconhecer as 
administrações públicas locais europeias 
que se destacam pela qualidade e empenho 
das suas intervenções no desenvolvimento 
do desporto e tem como objetivo promover 
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na Europa as boas práticas neste setor. 
Para além de uma distinção, o título de 
Cidade Europeia do Desporto é também 
um compromisso que o poder político e as 
administrações públicas locais assumem, 
na medida em que implica também o 
cumprimento, por um ano, de um programa 
de actividades que tem por missão o 
fomento do desporto para todos.
Enquanto Cidade Europeia do Desporto, 
Guimarães está a ser palco de inúmeras 
atividades que têm, obviamente, o desporto 
no centro de toda a estratégia. 
A programação que foi definida para 2013 
– e que contempla 5 segmentos orientados 
para a competição e eventos desportivos, 
fomento do desporto para todos, formação 
e qualificação, desporto e cultura e ainda a 
investigação e o conhecimento – é a base 
de sustentação do trabalho que persegue 
os objetivos assumidos na candidatura. 
Estes passam por aumentar os índices de 
participação desportiva da comunidade, 
aumentar a prática de exercício físico 
regular, promover hábitos e estilos de vida 
mais saudáveis, legar conhecimento e 
investigação sobre o fenómeno desportivo 
no concelho de Guimarães e potenciar o 
empreendedorismo no sentido de alterar os 
paradigmas existentes.
O programa geral de Guimarães CED 2013 
distribui-se pelos segmentos do Desporto 
e Cultura, Investigação e Conhecimento, 
Desporto para Todos, Eventos Desportivos 
e Formação e Qualificação. No programa do 
Desporto e Cultura prevê-se a realização 
de ciclos de cinema dedicados ao desporto, 
a realização de exposições (a primeira 
de cartoons com figuras do desporto, 
a segunda com peças alusivas à vida 
desportiva de Guimarães), a publicação de 
livros (um dos quais versará sobre a História 
do Desporto em Guimarães e resultará de 
um projeto de investigação que está em 

curso). No segmento de Investigação e 
Conhecimento estão a ser desenvolvidos 
projetos em parceria com as universidades 
do Porto, Minho, e com institutos 
superiores (IPAM, ISMAI, ISAVE) e serão 
apresentados publicamente os resultados 
quando concluídos. No Desporto para 
Todos destaca-se a realização dos Jogos 
da Comunidade, cuja final se realizará no 
dia 13 de julho, e que envolve a participação 
de todas as freguesias do concelho de 
Guimarães, assim como as Caminhadas 
4 Estações (a primeira das quais no 
dia 6 de abril para celebrar a chegada 
da primavera), os Domingos Ativos e a 
atividade sénior. Formação e Qualificação 
é o segmento de programação dedicado 
à organização de tertúlias, conferências, 
seminários, congressos, e ações de 
formação, que envolve temas, convidados e 
formadores de diferentes campos e áreas 
de especialização, mas sempre focados 
no fenómeno desportivo. Estão previstos 
ciclos mensais com esta programação. 
Finalmente, e porque o desporto é 
competição os Eventos Desportivos, com 
um calendário de provas de referência 
internacional – destacamos o Europeu de 
Boccia, a Festa Nacional de Ginástica, a 
Final Four da Taça de Portugal em Futsal, 
o jogo de qualificação para o europeu de 
andebol Portugal/Espanha, o Rally Cidade 
de Guimarães, os Jogos do Eixo Atlântico, a 
Liga Mundial de Voleibol, a meia maratona 
de Guimarães, o Open de Guimarães (ténis). 
A programação geral está disponível no site 
oficial do evento em www.guimaraes2013.pt. 
Para além da colaboração permanente 
que a cidade mantém com a ACES Europe, 
entidade que está na origem da atribuição 
do título concedido a Guimarães, foram 
estabelecidas parcerias com patrocinadores 
e entidades públicas e privadas que tornam 
possível a concretização, no terreno, de todo 

o conjunto de atividades e programação 
– nomeadamente o Espaço Guimarães, 
a Delta, a Cision, a Allianz, a SportZone, 
a Quality Tours, a Get Green, o Hotel de 
Guimarães e Hotel Fundador. A par destes 
apoios das marcas, estão também em curso 
protocolos institucionais com a Secretaria 
de Estado do Desporto e Juventude, o 
IPDJ, o PNED – Plano Nacional de Ética 
no Desporto, o Turismo do Porto e Norte 
de Portugal, a Universidade do Porto, 
Universidade do Minho, o IPAM, o ISMAI, 
o ISAVE. Junta-se a tudo isto o apoio dos 
media partners, O Jogo, Mais Futebol, Rádio 
Santiago, Desportivo de Guimarães, Rádio 
Fundação e o acompanhamento do Porto 
Canal.
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Em 2012 Guimarães foi Capital Europeia da 

Cultura seguindo-se um novo desafio. Qual a 

importância para a cidade e país do título de 

Cidade Europeia do Desporto?

Guimarães é uma cidade Património da 

Humanidade que soube aproveitar muito bem 

esse estatuto para crescer na sua imagem e 

notoriedade. Ao longo dos anos foi consolidando 

a sua afirmação de cidade, investindo em 

programação cultural, acolhendo grandes 

eventos internacionais, colocando Guimarães 

no mapa como uma cidade interessante, 

competitiva e afirmativa. É neste quadro 

que surge o título (mais do que merecido) de 

Capital Europeia da Cultura, que em 2012 

realmente projetou a cidade, e também o 

título de Cidade Europeia do Desporto 2013, a 

primeira cidade portuguesa a conquistar esta 

distinção. O trabalho que está inerente a estes 

projetos, e que ganha visibilidade no conjunto 

de atividades que se organizam e realizam, tem 

como objetivo isso mesmo, dar continuidade 

a uma dinâmica que a cidade assumiu e que 

a projeta. Apostamos na internacionalização, 

por via dos eventos desportivos que estamos e 

vamos organizar ao longo do ano, assim como 

marcando presença nas reuniões promovidas 

pelos organismos internacionais que fomentam 

o Desporto para Todos à escala global. Ao 

manter este foco Guimarães atrai pessoas e é 

com as pessoas que a cidade cresce.

O que procura Guimarães para 2013 com 

este primeiro título para Portugal?

Guimarães enquanto Cidade Europeia do 

Desporto será o palco de inúmeras atividades 

que têm, obviamente, o desporto no centro 

de toda a estratégia. A programação que 

foi definida para 2013 – e que contempla 5 

segmentos orientados para a competição e 

eventos desportivos, fomento do desporto 

para todos, formação e qualificação, 

desporto e cultura e ainda a investigação e o 

conhecimento – é a base de sustentação do 

trabalho que persegue os objetivos assumidos 

na candidatura. Estes passam por aumentar 

os índices de participação desportiva da 

comunidade, aumentar a prática de exercício 

físico regular, promover hábitos e estilos de 

vida mais saudáveis, legar conhecimento e 

investigação sobre o fenómeno desportivo 

no concelho de Guimarães e potenciar o 

empreendedorismo no sentido de alterar 

os paradigmas existentes. Nenhum destes 

propósitos está dissociado da estratégia de 

comunicação de Cidade, muito menos do nosso 

esforço para manter a atenção em Guimarães 

por parte dos turistas e visitantes – de outros 

segmentos e com outros perfis. Temos aqui 

uma oportunidade de mostrar a cidade histórica 

numa perspectiva de fruição desportiva. É um 

novo ângulo que os turistas nacionais podem, 

e devem, observar. Guimarães é uma cidade 

ativa, com energia positiva e com dinâmica 

de programação cultural que este ano sai 

reforçada com a programação desportiva.

Que impacto prevê para o turismo e impulso 

de outras actividades com este título de 

Cidade Europeia do Desporto?

Temos a convicção positiva que o conjunto 

de atividades dinamizadas no âmbito de 

Guimarães CED 2013 resultará em impactos 

positivos na vida local. Estamos a falar 

sobretudo dos grandes eventos desportivos 

já agendados, que pontuam sobretudo 

o calendário de primavera e verão e que 

mobilizam muitos atletas (há eventos que 

contam com a participação de 5 mil atletas 

como é o caso da Festa Nacional de Ginástica 

ou dos Jogos do Eixo Atlântico), assim como 

participantes informais – citamos a título 

de exemplo as caminhadas, as maratonas 

de atletismo e os eventos de massas que 

atraem sempre imensa gente de outros 

pontos do país. Estão previstos eventos 

que pela dimensão e projeção asseguram a 

participação de milhares de pessoas e o foco 

mediático e para tal cito o exemplo de duas 

manifestações desportivas verdadeiramente 

relevantes na programação de Guimarães CED 

2013 – o Rally Cidade de Guimarães/Targa 

Clube que se realiza nos dias 17 e 18 de maio, 

e o Open de Guimarães, que será a segunda 

maior prova nacional de ténis e que se realiza 

de 22 a 28 de julho.

Amadeu Portilha 
é o atual Vereador do Desporto, Turismo, 

Serviços Urbanos, Ambiente e Proteção Civil da 
Câmara Municipal de Guimarães. 

Preside à Direção da Tempo Livre, CIPRL. 
É Presidente da APOGESD - Associação 

Portuguesa de Gestão do Desporto. 
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A Entidade Regional de Turismo do Porto e 

Norte de Portugal lançou dois novos trabalhos, 

no passado dia 27 de fevereiro na BTL- Bolsa 

de Turismo de Lisboa, “Museus a Norte” 

e “Sítios Património Mundial no Norte de 

Portugal”.

Com estas novas ferramentas, pretende-se 

promover cada vez melhor o território, numa 

aposta clara no enriquecimento cultural do 

destino.

MUSEUS A NORTE E 
SÍTIOS PATRIMÓNIO 
MUNDIAL NO NORTE DE 
PORTUGAL
LANÇAMENTO DAS 
BROCHURAS

27 de fevereiro
BTL 2013, Lisboa

MUNDIAL NO
SÍTIOS PATRIMÓNIO
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Com um espaço total de 279 m2, sendo 
90 m2 de espaço institucional e 189 m2 
de espaço de negócios, o Turismo do 
Porto e Norte usufruiu de uma localização 
privilegiada no pavilhão 1 – principal acesso 
à Feira que contou, nesta edição, com a 
participação de 950 empresas expositoras, 
cerca de 2500 profissionais estrangeiros 
e 350 Hosted Buyers, oriundos de 25 
mercados internacionais atingindo os 
65.000 visitantes nos 5 dias de certame e 
ultrapassando a marca histórica do milhão 
de visitantes desde da primeira edição da 
feira.
A “imponência” de um Stand contemporâneo 
extremamente atrativo e impactante a 
nível visual e estrutural, usufruindo de 
uma implementação privilegiada com um 
notável aproveitamento de espaços comuns 
foi unanimemente elogiado por todos numa 
perspetiva de continuidade e inovação 
em termos de posicionamento da marca 

PORTOENORTETEM, afirmando-se como um 
elemento diferenciador de comunicação e 
imagem do Porto e Norte de Portugal como 
Destino Turístico.
Destaque para a inauguração oficial da 
BTL’2013 por Suas Excelências o Senhor 
Ministro da Economia e do Emprego - Prof. 
Doutor Álvaro Santos Pereira e Senhor 
Secretário de Estado do Turismo – Dr. 
Adolfo Mesquita Nunes com a participação 
entusiástica de muitas individualidades.
O elevado grau de fidelização dos parceiros 
da área de negócios (que têm estado 
connosco em todas as edições da BTL) e a 
conquista de novos parceiros para esta área 
(que ocuparam mais de 60% da área total), 
apresenta-se como elemento fundamental 
em termos de consolidação de sinergias. De 
ressalvar o notável espírito de entreajuda, 
de reciprocidade e o entusiástico espírito 
de equipa que foi reconhecido por todos os 
envolvidos imbuídos do objetivo comum de 

BOLSA DE TURISMO 
DE LISBOA

27 de fevereiro a 3 de março
Lisboa
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portugueses – O Vinho do Porto, ficando 
estrategicamente posicionadas para a 
entrada do Pavilhão 1. Foram dinamizadas 
um conjunto de provas de Vinho do Porto 
Comentadas com a participação ativa dos 
responsáveis de cada uma das Caves. 
Destaque para todo o apoio que foi dado pela 
equipa da Escola Profissional Amar Terra 
Verde, cujo profissionalismo, disponibilidade 
e simpatia foi determinante para o sucesso 
das ações realizadas.
As reuniões com os Hosted Buyers 
mereceram uma nota muito favorável 
pela parte dos parceiros e da própria 
organização, considerando que esta 
edição constituiu um importante salto 
qualitativo em termos de reforço do seu 
posicionamento como plataforma de 
negócios, abrindo portas para importantes 
contatos e relevantes negócios. Com uma 
presença de 36 destinos internacionais, 
estiveram presentes 2 500 profissionais 
representado um crescimento de 10% e um 
programa de Hosted Buyers (profissionais 
convidados pela organização) que registou 
nesta edição 350 presenças de compradores 
estrangeiros que chegaram à BTL oriundos 
de mercados tão diversos como a Alemanha, 
Bélgica, Brasil, Croácia, Dinamarca, 
Eslovénia, Espanha, EUA, Canadá, França, 
Grécia, Itália, Luxemburgo, Moçambique, 
Polónia, República Checa, Roménia, Rússia, 
Suécia, Holanda, Reino Unido, Venezuela, 
Irlanda, Noruega, Suíça.
Os objetivos foram totalmente cumpridos 
de uma forma sólida e eficaz. Esta presença 
constituiu um exemplo de coesão e de uma 
profícua promoção em escala, afirmando-se 
como um reconhecimento de todo o trabalho 
que temos desenvolvido e dos resultados de 
crescimento que o Porto e Norte de Portugal 
tem evidenciado consecutivamente, em 
termos de desempenho turístico. Destaque 
para os players da região que assumiram 

um especial protagonismo decorrente da 
importância do investimento turístico na 
região, desempenhando um insubstituível 
papel neste desiderato de concentração de 
sinergias visando uma adequada promoção 
da região assente em estratégias cada 
vez mais concertadas e adequadamente 
planeadas.

promoverem o Porto e Norte de Portugal 
como Destino de Eleição.
Um diversificado e apelativo programa de 
animação apresentou-se como o elemento 
revigorante da nossa participação com 
diferentes ações a acontecerem de forma 
muito dinâmica e interativa no espaço 
institucional e nos espaços partilhados com 
os diferentes parceiros, prevalecendo uma 
complementaridade entre os diferentes 
momentos de animação/dinamização 
que decorriam nos diferentes espaços 
permitindo uma apelativa dinâmica e 
fluência de públicos ao longo de todo o 
Stand.
O espaço de 279 m2 partilhado com 
os parceiros foi efetivamente o Stand 
mais visitado, mais animado e mais 
entusiasta da BTL com um envolvimento 
crescente dos Municípios e dos Parceiros 
Estratégicos cuja respetiva agenda turística 
está incontornavelmente marcada pela 
participação conjunta connosco na BTL.
As Lojas Interativas de Turismo 
mereceram um especial destaque através 
dos conteúdos digitais disponibilizados, 
evidenciando-se a que se enquadra na 
presença da Promotora Virtual oferta de 
equipamentos interativos usados nas nossas 
Lojas Interativas de Turismo através do qual 
os utilizadores têm acesso a um conjunto de 
informação turística e de serviços de forma 
completamente autónoma e numa lógica de 
acesso permanente. Constituiu, sem dúvida, 
uma mais-valia na participação do Turismo 
do Porto e Norte de Portugal bem como 
para a organização do evento, decorrente do 
enorme impacto que a mesma teve junto do 
público.
A Associação das Empresas de Vinho do 
Porto com o envolvimento de quinze Caves 
de Vinho do Porto conferiu um inestimável 
contributo para a promoção do mais 
paradigmático e universal dos produtos 



52
 | 

A
C

O
N

T
E

C
E

U

53
 | 

A
C

O
N

T
E

C
E

U

Edifício do Parque Urbano da antiga 
Queijaria vai ser Loja de Turismo para 
divulgar o Concelho e vender queijo e 
artesanato local 
O edifício no Parque Urbano onde outrora 
funcionou a queijaria vai ser transformado, 
até ao final do ano, numa Loja Interativa de 
Turismo, onde terá lugar a venda de queijo, 
produzido pela empresa social do Complexo 
Inter-paroquial de Arreigada, Ferreira 
e Frazão e os produtos dos artesãos do 
Concelho. 
Foi precisamente neste espaço que 
foi assinado ontem o contrato de 
financiamento, entre o Município de Paços 
de Ferreira e a Comissão de Coordenação 
e Desenvolvimento Regional do Norte, 
representada por Álvaro de Carvalho, Vice-
Presidente da CCDR-n. 
Para este evento foram convidados os 
artesãos do Concelho, que vão ter nesta 
Loja uma “montra” do seu saber e dos seus 
produtos, para além do Pe. Samuel Guedes, 
responsável do Complexo Interparoquial. 
Foi um evento carregado de simbolismo, 
como definiu o Vereador António Coelho, 
“porque estamos nas instalações da antiga 
queijaria da antiga Agrária e ao qual o 
Queijo vai voltar dentro de pouco tempo, 
para ser comercializado”. O Vereador do 
Pelouro do Turismo destacou o modelo de 
negócio que estará associado a esta Loja, 
que vai permitir aos artesãos do Concelho 
comercializar os seus produtos. 
Esta loja estará associada a uma rede de 
Lojas Interativas, da Entidade Regional de 
Turismo do Porto e Norte de Portugal, que 
já tem várias espalhadas pelo país e em 
Santiago de Compostela, o que significa 
que “qualquer visitante de uma destas 
lojas terá acesso ao nosso património, ao 
tipo de produtos de artesanato elaborado 
pelos nossos artesãos, poderá visualizar 
as unidades de turismo do Concelho, os 

restaurantes, a designação das nossas 
empresas e o que produzem”. De salientar 
que desta rede fazem parte 54 lojas, sendo 
que está prevista para breve a abertura de 2 
lojas no estrangeiro. 
Ainda de acordo com o Vereador António 
Coelho, “será mais fácil colocar aqueles 
que são as pedras vivas do Concelho, os 
nossos artesãos, nesta rede de Lojas, 
assim como todos os restaurantes, bares, 
hotéis, unidades de alojamento, que são os 
parceiros da Câmara Municipal, envolvidos 
no desenvolvimento turístico do Concelho”. 
Melchior Moreira, Presidente da Entidade 
Regional de Turismo do Porto e Norte de 
Portugal, presente neste ato de assinatura 
do Contrato de Financiamento, adiantou que 
estas lojas de Turismo não têm nada a ver 
com o conceito antigo de posto de turismo, 
que dispunham apenas de informação 
turística local e encerrava às 17 horas. 
Este projeto, inovador a nível mundial, tem 
informação estratégica disponível 24 horas 
por dia, com uma abertura especial em 
relação ao que são os produtos estratégicos 
do Concelho e da região. “Pelo facto de 
estarmos em rede, dentro de pouco tempo 
Paços de Ferreira estará no dedo de todos 
os portugueses, bastando para tal um clik”, 
para ter acesso ao Concelho no seu todo, 
adiantou Melchior Moreira. 
Por seu lado Álvaro de Carvalho, Vice-
Presidente da CCDR-n, que representa a 
entidade gestora de fundos comunitários, 
que co-financia esta Loja Interativa de 
Turismo, mostrou-se muito agradado pelo 
facto de ver envolvido neste processo as 
gentes de Paços de Ferreira, nesta caso os 
artesãos, que serão os parceiros principais 
desta Loja Interativa. Este responsável 
destacou o facto da Câmara Municipal ter 
associado um modelo de negócio a este 
projeto.

LOJA INTERATIVA
ASSINATURA DO CONTRATO 
DE FINANCIAMENTO, ENTRE O 
MUNICÍPIO DE PAÇOS DE 
FERREIRA E A COMISSÃO DE 
COORDENAÇÃO E 
DESENVOLVIMENTO 
REGIONAL DO NORTE

4 de março
Paços de Ferreira



GUIMARÃES CED2013 
E O TURISMO PORTO E 
NORTE DE PORTUGAL, 
ASSINARAM PROTOCOLO 
DE COLABORAÇÃO PARA 
DIVULGAÇÃO DOS EVENTOS 
DESPORTIVOS A REALIZAR 
DURANTE O ANO.
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Porque o desporto é um ativo importante 
para o turismo Guimarães 2013 assina 
protocolo com Turismo do Porto e Norte 
Cidade Europeia do Desporto eleva a 
notoriedade da cidade-berço e favorece a 
consolidação do Norte enquanto destino 
turístico  
 
Guimarães 2013 e a Entidade Regional 
de Turismo do Porto e Norte de Portugal 
(TPNP) acabam de assinar um protocolo 
de colaboração. O acordo é celebrado no 
âmbito da Cidade Europeia do Desporto 
(CED), na medida em que se trata de 
um projeto que contribui para elevar a 
notoriedade da cidade-berço e favorece a 
consolidação do destino turístico Porto e 
Norte de Portugal. 
O desporto constitui, nas suas diversas 
vertentes e modalidades, um importante 
ativo do turismo. Nesse sentido, Guimarães 
2013 assume-se como um projeto crucial 
no que respeita à valorização da oferta 
turística do território, contribuindo 
consequentemente para o reforço do 
posicionamento do Porto e Norte de 
Portugal como uma das regiões com um 
papel de maior destaque para o crescimento 
do turismo e alavancagem da economia 
portuguesa.  
Esta parceria prevê que, entre outras 
tarefas, o TPNP colabore na promoção 
de todas as actividades dinamizadas pela 
CED2013 e que sejam consideradas de 
interesse e relevância turística, no âmbito 
do mercado interno e do mercado interno 
alargado. A par disso, proporcionará 
a presença de Guimarães 2013 em 
iniciativas de promoção turística do destino 
e disponibilizará a sua rede de postos 
de Informação Turística para ações de 
divulgação do evento.  
Os serviços de apoio técnico, 
designadamente ao nível da preparação 

e realização de ações de promoção, de 
comunicação e de elaboração de conteúdos 
fazem também parte do acordo. Está ainda 
prevista a divulgação das diversas ações 
do evento nos canais de comunicação do 
TPNP, nomeadamente a newsletter mensal, 
páginas no Facebook e Twitter, site e 
plataforma tecnológica. 
Por sua vez, a Cidade Europeia do Desporto 
compromete-se a colaborar ao nível da 
harmonização de suportes e de marcas, 
e a proporcionar a presença do Turismo 
do Porto e Norte de Portugal em todas as 
iniciativas do projeto. A CED2013 cooperará 
igualmente ao nível do trabalho que venha 
a ser realizado junto de agências de viagem 
e operadores turísticos, bem como da 
imprensa do setor do turismo.

5 de março
Guimarães



Assinatura do contrato promessa de compra 
e venda da Loja Interativa de Turismo 
“PORTO WELCOME CENTER” com a Fund 
Box, tendo as respetivas entidades sido 
representadas neste ato pelo Presidente da 
TPNP-ER - Dr. Melchior Moreira, pela Chefe 
de Gabinete - Drª Isabel Castro e pelos 
Administradores Eng. Manuel Monteiro e 
Dra Ana Maria Almeida.
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FESTA DO SÁVEL E DA 
LAMPREIA
ENTREGA DE PRÉMIOS

No Auditório Municipal de Gondomar, realizou-se 
a “prova cega” do sável e da lampreia, no âmbito 
da 22.ª edição da “Festa do Sável e da Lampreia”.  
No Salão Nobre da Câmara Municipal, foram 
entregues os respetivos prémios. Na 
especialidade de “Lampreia à Bordalesa”, a 
vitória foi para o Restaurante “Flôr do Nilo”. 
Quanto ao “Sável frito”, o Restaurante “Dom 
Vicente” foi o vencedor. O concurso – em “prova 
cega”, sem se saber que iguaria pertencia a que 
unidade de restauração... – voltou a apostar na 
divisão do júri, um para o sável, outro para a 
lampreia. Integrando autarcas locais, 
responsáveis da Escola de Hotelaria do Porto, 
empresários e, também, pescadores, a prova 
“dividiu-se” por um total de 15 pratos de 
Lampreia e 12 de Sável. Esta iniciativa do 
Pelouro do Turismo da C. M. Gondomar, tem 
como objetivo a divulgação das potencialidades 
gastronómicas do Concelho. A “Festa” começou 
a 15 de fevereiro e foi desenvolvida em parceria 
com 17 unidades de restauração.

6 de março
Gondomar

PORTO WELCOME CENTER
DIA HISTÓRICO PARA A 
TURISMO DO PORTO E NORTE 
DE PORTUGAL 
7 de março
Porto
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ROTEIROS TURÍSTICOS 
DO PATRIMÓNIO MUNDIAL 
NO NORTE DE PORTUGAL
APRESENTAÇÃO
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No dia 12 de março, o espaço Património a 

Norte, no Mosteiro da Serra do Pilar, recebeu 

a apresentação dos “Roteiros Turísticos do 

Património Mundial no Norte de Portugal”, 

numa sessão que decorreu entre as 16 e as 18 

horas. Nesta apresentação intervieram, entre 

outros, Teresa Ferreira do Turismo de Portugal, 

Paula Silva, Diretora Regional de Cultura do 

Norte e Melchior Moreira, do Turismo do Porto 

e Norte de Portugal. Esta é uma edição da 

responsabilidade do Turismo de Portugal. 

O Turismo de Portugal apresentou na BTL 

uma nova série dos Roteiros Turísticos do 

Património Mundial “No Norte de Portugal” -, 

que abrange os territórios do Porto, Guimarães, 

Douro Vinhateiro e Vale do Côa.

Este projeto é desenvolvido em parceria com o 

Centro Nacional de Cultura, tendo a primeira 

edição “No Coração de Portugal” - incidido 

sobre o património incluído no triângulo 

formado pelo Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro 

da Batalha e Convento de Cristo.

A segunda edição lançada agora - No Norte de 

Portugal - é constituída por três publicações 

e um desdobrável, em português, inglês 

e espanhol, que proporcionam diferentes 

itinerários temáticos em cada um dos quatro 

Sítios Património Mundial no Norte do País 

- Centro Histórico de Guimarães, Centro 

Histórico do Porto, Paisagem Cultural do Alto 

Douro Vinhateiro e Sítio de Arte Rupestre Pré-

Histórica do Vale do Côa.

Os Roteiros estão disponíveis no mercado 

livreiro e nos principais pontos da rede 

turístico-cultural do território através do 

parceiro editorial desta iniciativa, a Imprensa 

Nacional da Casa da Moeda. 

Com este projeto, o Turismo de Portugal 

pretende, no âmbito do Touring Cultural 

e Paisagístico, potenciar e enriquecer a 

experiência turística nos locais de maior valor 

cultural do País, nomeadamente os sítios 

classificados pela UNESCO como Património 

Mundial.

12 de março
Mosteiro da Serra do Pilar
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AVALIAÇÃO CURSO 
TURISMO

No âmbito da normal avaliação da Licenciatura 
em Turismo da Escola Superior de Tecnologias 
do Instituto de Estudos Superiores de 
Fafe, o Presidente do Turismo do Porto 
e Norte, Melchior Moreira, participou, no 
dia 14 de março, na reunião Comissão de 
Avaliação Externa da A3ES - Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, 
com a comunidade envolvente (parceiros, 
empregadores).
O Turismo do Porto e Norte é uma das 
instituições cooperantes como o IESF, quer no 
acolhimento de estagiários quer na participação 
em seminários e outras atividades promovidas 
pelo curso. Melchior Moreira salientou a 
interessante dinâmica do curso, numa ligação 
cada vez maior ao Turismo do Porto e Norte, 
sublinhando que esta parceria estratégica 
permitirá que o ciclo de estudos na área do 
turismo se oriente cada vez mais para as 
necessidades, desafios e oportunidades do 
mercado do trabalho na região do Porto e Norte. 

14 de março
Fafe

SABORES IN 
FELGUEIRAS
15 de março
Felgueiras

No passado dia 15 de março de 2013 
a Câmara Municipal de Felgueiras 
promoveu um seminário sobre a temática 
“Relevância Estratégica do Produto Turístico 
Gastronomia & Vinhos para o Porto e Norte: 
oportunidades e desafios para Felgueiras” 
do qual participaram, na Sessão de Abertura 
o Presidente da Entidade,  Melchior Moreira, 
e o gestor do produto Nuno Ferreira com 
uma apresentação sobre o tema. 
O seminário realizou-se no âmbito da 
programação dos Sabores IN.



62
 | 

  A
C

O
N

T
E

C
E

U

63
 | 

  A
C

O
N

T
E

C
E

U

Decorreu nos dias 14,15,16 e 17 na 
Universidade Católica no Porto o encontro 
nacional de estudantes de economia e 
gestão, que contou com a participação do 
Adjunto do Presidente da  TPNP, António 
Cândido, intervindo como orador na 
apresentação do tema sobre o Turismo.

O TEU FUTURO 
PASSA POR AQUI
ENCONTRO NACIONAL DE 
ESTUDANTES DE ECONOMIA 
E GESTÃO
16 de março
Porto

No passado dia 16 de Março a TPNP, E.R. 
assinou um Acordo de Colaboração com a 
NATURE4, evidenciando o envolvimento cada 
vez  mais profícuo dos agentes económicos 
da região ligados ao setor do Turismo na 
definição das estratégias para a região.
A formalização do Acordo de Parceria 
com a Nature4 visa, sobretudo, “celebrar” 
um trabalho de parceria que tem sido 
implementado com grande sucesso com 
esta empresa de animação turística e com 
o próprio Município de Arcos de Valdevez 
que têm participado connosco num conjunto 
vasto de ações de promoção.

NATURE4
ACORDO DE COLABORAÇÃO
16 de março
Arcos de Valdevez
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GUINESS WORL RECORDS
MAIOR ÁLBUM DIGITAL 
DO MUNDO
CERIMÓNIA DE ENTREGA DO 
CERTIFICADO

21 de março
Lisboa

Decorreu no passado dia 21, no Porto, 
a Cerimónia de entrega do certificado 
do Guiness Worl records, maior álbum 
digital do mundo, da responsabilidade da 
Dreambooks Portugal, contando com a 
participação da TPNP. Em representação 
da Entidade Regional de Turismo do Porto 
e Norte, esteve presente o Adjunto do 
Presidente, António Cândido.  

O equipamento que abriu ao público 
contempla espaços de exposição 
permanente e temporárias e vai ser dotado, 
também, com três núcleos museológicos: 
Barcos Tradicionais, Coleção Marciano 
Azuaga de Conchas e Corais, Travessias do 
Douro (evolução das barcas de passagem e 
das pontes do Douro). 
A inauguração do Centro Interpretativo do 
Património da Afurada integrou o programa 
comemorativo do 30º aniversário do Parque 
Biológico de Gaia. Nos dias 2 de Abril será 
aberto ao público o novo Parque da Quinta 
do Conde das Devesas e, a 3 de Maio, o 
Parque da Ponte Maria Pia.

CENTRO INTERPRETATIVO 
DO PATRIMÓNIO DA 
AFURADA
INAUGURAÇÃO DO MUSEU
22 de março
Vila Nova de Gaia
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LOJA INTERATIVA DO AFSC 
E ESPAÇO DO FUTURO 
WELCOME CENTER NO 
PALÁCIO DAS CARDOSAS
VISITA DO SECRETÁRIO DE 
ESTADO DO TURISMO

22 de março
Porto

O Secretário de Estado do Turismo, Adolfo 
Mesquita Nunes, visitou a Loja Interativa de 
Turismo do Aeroporto Francisco Sá Carneiro 
e o futuro Welcome Center da Praça das 
Cardosas, no Porto. Durante a visita, Adolfo 
Mesquita Nunes reuniu com o presidente 
da Turismo do Porto e Norte de Portugal, 
Melchior Moreira, onde ficou a conhecer 
melhor todas as medidas que estão a ser 
tomadas para dinamizar a atividade turística 
da região.
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As atrizes Sharon Stone e Andie MacDowell 
foram as madrinhas dos dois novos 
navios-hotel da DouroAzul, AmaVida e 
Queen Isabel, respetivamente que foram 
Inaugurados oficialmente no dia 22 de 
março. O evento contou com um conjunto 
de celebridades internacionais como o 
cantor Michael Bolton, Rainey Qualley 
(filha de Andie MacDowell, também ela 
atriz e cantora), as espanholas Carmen 
Lomana, Ana Rodríguez, Amélia Bono e um 
conjunto de convidados VIP oriundos dos 
Estados Unidos, Reino Unido, França, Suíça, 
Alemanha e Médio Oriente. A Entidade 
Regional de Turismo do Porto e Norte de 
Portugal, esteve representada no evento 
pelo seu vice-Presidente, Júlio Meirinhos e 
pela chefe de gabinete, Isabel Castro.

DOURO AZUL 
BATISMO DOS BARCOS
22 de março
Porto

ASSEMBLEIA GERAL 
DA TPNP

No passado dia 27 de março, dando 
continuidade a uma prática que aponta no 
sentido de dar a conhecer o território a 
todos os seus membros, a Entidade Regional 
de Turismo do Porto e Norte de Portugal, 
realizou a sua Assembleia Geral, desta vez 
no Município de Tarouca, onde foi aprovado o 
Relatório de Atividades de 2012, bem como 
a proposta de adesão de um conjunto de 
Membros Associados pela primeira vez à 
TPNP-ER, com vista à futura estratégia de 
promoção.

27 de março
Tarouca
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“EXPERIMENTAR 
GASTRONOMIA” É A 
ACTIVIDADE MAIS 
POPULAR NO PORTO E 
NORTE
A gastronomia é o produto 
que atrai mais turistas à 
região do Porto e Norte, 
de acordo com o estudo 
da análise integrada 
2011/2012 do Perfil do 
Turista Internacional do 
Porto e Norte de Portugal, 
levado a cabo pelo IPDT – 
Instituto de Turismo.
No ano passado, 83,7% 
dos turistas disse que 
‘experimentar gastronomia’ 
foi a actividade mais 
praticada na região, um 
aumento de 4,7% em 
relação a 2011.
A compra de artesanato 
(38,9%) também aumentou 
entre o ano passado e 2011, 
ano em que foi apontada por 

25,9% dos entrevistados.
Em 2012, 48,5% dos turistas 
estrangeiros que visitaram 
o Porto e Norte de Portugal 
ficou satisfeito com a 
experiência, enquanto 28,8% 
referiu que vai recomendar 
o destino.
40,1% dos inquiridos disse 
também que visita a região 
duas a três vezes por ano, 
mais 3,1% em comparação 
com 2011.

PORTO CONSIDERADO 
UM DOS MAIS 
MEMORÁVEIS DESTINOS 
EUROPEUS PELO THE 
HUFFINGTON POST
O Jormal Americano The 
Huffington Post criou uma 
lista das seis pequenas 
mais memoráveis Cidades 
Europeias. Para além do 
Porto figuram na lista Aix-
en-Provence em França, 
Brugge na Belgica, Córdoba 
em Espanha, Ferrara em 
Italia e Luzer na Suíça.
Primavera significa que 
muitos viajantes estão 
novamente a sonhar com 
a Europa. Se está ansioso 
para dizer “sim” - ou talvez, 

oui, si, ou ja - a uma fuga 
Europeia esta primavera, 
mas já foi para as principais 
cidades como Roma, Paris, 
Londres e Barcelona, aqui 
ficam as seis cidades mais 
pequenas, que são tão 
especiais que até mesmo 
um viajante que já tenha 
ido a toda parte vai ficar 
impressionado.

A REVISTA ALEMÃ 
HÄUSER, ACABA DE 
DESTACAR A CIDADE DO 
PORTO COMO DESTINO 
DE ELEIÇÃO
A HÄUSER, revista alemã 
de arquitectura e design, 
acaba de destacar a cidade 
do Porto como destino de 
eleição na rubrica “Viagem” 
da sua última edição (capa 
Abril/Maio).  Sob o título 
“Ainda melhor do que o 
vinho”, o jornalista Ansgar 
Steinhausen caracteriza 
o Porto como capital 
portuguesa da arquitectura, 
onde a arquitectura 
moderna coabita com o 
estilo barroco numa cidade 
fervilhante de vida.
O jornalista começa por 

referir que esta cidade à 
margem do Douro acolhe 
dois vencedores do Prémio 
Pritzker - Álvaro Siza Vieira 
e Eduardo Souto Moura 
— e considera a Livraria 
Lello como a “catedral dos 
livros”, cem anos depois 
da qual nasceu a Casa da 
Música, edificio símbolo 
da arquitectura moderna, 
dedicado às artes.
A Faculdade de 
Arquitectura, o Museu de 
Serralves, a Casa da Música, 
o Coliseu, a Casa de Chá da 
Boa Nova, o edifício-sede da 
Vodafone, as várias igrejas 
e até as estações do Metro, 
são alguns dos pontos altos 
deste roteiro arquitectónico 
desenhado pela HÄUSER 
para o Porto, aqui mostrado 
através de magníficas 
imagens da autoria do 
fotógrafo português 
Fernando Guerra.

BRAGA À MESA
No passado dia 19 de Março 
teve lugar a apresentação 
de mais uma edição do 
“Braga à mesa” que este 
ano se realiza em conjunto 

com o Fim de Semana 
Gastronómico da Turismo do 
Porto e Norte de Portugal. 

PROMOÇÃO TEM QUE SER 
ASSUMIDA POR TODOS
Não conhece a cidade de 
Braga, nunca saboreou 
o bacalhau à Braga nem 
o pudim Abade Priscos? 
Então tem uma excelente 
oportunidade de o fazer 
de 22 a 30 deste mês 
com descontos em 12 
restaurantes e 16 hotéis, 
bem como nos museus e 
espaços museológicos da 
cidade, aproveitando ainda 
para assistir às várias 
solenidades da Semana 
Santa. 
Os “Fins-de-Semana 
Gastronómicos” são “o 
evento com maior escala na 
região Norte em termos de 
gastronomia e vinhos, porque 
alberga 74 municípios e 977 
restaurantes aderentes”.
Os 12 restaurantes 
aderentes vão proporcionar 
o ‘Menu Braga à Mesa’ aos 
clientes que o solicitarem 
pelo preço de 15 euros por 
pessoa de 22 a 30 de Março. 

DOURO AZUL TEM DOIS 
NOVOS BARCOS-IN TVI
Construidos nos Estaleiros 
do Porto de Aveiro, todo o 
interior foi feito por mãos 
habilidosas de homens 
e mulheres de Paços de 
Ferreira. Este projeto 
contribuiu para a criação 

de mais de 200 empregos 
diretos e permitirá que este 
destino único que é o Porto 
e Norte, seja cada vez mais 
reconhecido e apreciado 
mundialmente.

ESPOSENDE QUER 
AFIRMAR DESPORTO 
COMO PRODUTO 
TURÍSTICO
A Câmara Municipal de 
Esposende quer afirmar 
o desporto como produto 
turístico e de promoção do 
concelho. Nesse sentido, 
vai investir este ano 1,5 
milhões de euros no plano 
desportivo, mais de 10% 
do orçamento total do 
município. De acordo com 
o presidente da Câmara, 
João Cepa, trata-se do 
maior investimento dos 
últimos quinze anos, 
canalizado para a realização 
de eventos e actividades, 
apoio à actividade regular 
dos clubes e associações 
desportivas do concelho e 
requalificação e construção 
de equipamentos 
desportivos. 
Esposende quer assumir-

SOBRE NÓS
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se, cada vez mais, como 
“um município voltado para 
o turismo de natureza e 
turismo de eventos, em 
alternativa ao turismo 
balnear, com o intuito 
de trazer cada vez mais 
turistas e visitantes.

HOTEL DE GAIA RECEBE 
PRÉMIO DE MELHOR SPA 
DA EUROPA
O The Yeatman, hotel vínico 
em Gaia, foi distinguido com 
o prémio de Melhor Spa do 
ano na Europa no concurso 
internacional World Spa & 
Wellness Awards 2013. O 
Banho Barril foi considerado 
um dos serviços relaxantes 
deste spa inovador que 
inclui hidromassagem de 
extratos de vinho. 
Elogiado pelos seus 
serviços é hoje visto 
como um paraíso para os 
amantes do vinho. Podem 
experimentar os banhos 
de imersão em barris, 
massagens em chuveiro 
Vichy e tratamentos faciais 
e corporais num ambiente 
evocativo do espírito do 
vinho.

TP DIVULGA ROTEIROS 
TURÍSTICOS DO 
PATRIMÓNIO MUNDIAL 
“NO NORTE DE 
PORTUGAL” 
O Turismo de Portugal 
estará a apresentar 
no Norte do País, até 
quarta-feira, a nova 
série dos Roteiros 
Turísticos do Património 
Mundial – “No Norte de 
Portugal”, com sessões 
dirigidas aos agentes 
turísticos, organismos da 
Administração Pública 
central e local, entidades de 
turismo e culturais.
As sessões de apresentação, 
que vão passar por Vila 
Nova de Gaia, Guimarães 
e Vila Nova de Foz Côa, 
pretendem abordar temas 
como os desafios da gestão 
turística do centro histórico 
do Porto, a acessibilidade 
para todos e a interpretação 
do património e a criação de 
produto turístico.
O TP informa que “a 
segunda edição dos 
roteiros é constituída por 
três publicações e um 
desdobrável, em português, 

inglês e espanhol, que 
proporcionam diferentes 
itinerários temáticos em 
cada um dos quatro Sítios 
Património Mundial no Norte 
do País – Centro Histórico 
do Porto, Centro Histórico 
de Guimarães, Paisagem 
Cultural do Alto Douro 
Vinhateiro e Sítio de Arte 
Rupestre Pré-Histórica do 
Vale do Côa”.

BRAGA ASSUME-SE 
DESTINO RELIGIOSO E 
DE NEGÓCIOS
Vítor Sousa defendeu 
que Braga tem “um papel 
preponderante” na afirmação 
do Turismo Religioso 
enquanto destino e, acima 
de tudo, na afirmação do 
Turismo de Negócios como 
um activo importante não só 
para Braga mas para toda a 
região. O vice-presidente da 
Câmara de Braga falava na 
Bolsa de Turismo de Lisboa 
(BTL), na FIL, onde ontem 
esteve em destaque a região 
minhota.
Perante uma plateia de 
profissionais do sector, 
Vítor Sousa focou a sua 

intervenção na importância 
de projectos como o 
BragaCongress para afirmar 
o Minho no quadro do Turismo 
de Negócios, “um nicho de 
mercado importante”, desde 
logo por-que representa 
mais dias de permanência 
dos turistas na região: “Um 
turista permanece em Braga, 
em média, um dia e meio. No 
caso do turismo de negócios 
essa estadia pode dilatar-
se até aos quatro dias”, 
especificou Vítor Sousa.

AROUCA GEOPARK NA 
APRESENTAÇÃO DOS 
“ROTEIROS TURÍSTICOS 
DO PATRIMÓNIO 
MUNDIAL – NO NORTE DE 
PORTUGAL”
A convite do Turismo de 
Portugal – IP, a Associação 
Geoparque Arouca (AGA) 
estará na apresentação 
dos “Roteiros Turísticos do 
Património Mundial – no 
Norte de Portugal”, no 
próximo dia 13 Março, no 
Museu do Côa, em Vila Nova 
de Foz Côa.
“Este convite demonstra a 
crescente importância que o 
Arouca Geopark tem vindo a 
alcançar como exemplo de 
boas práticas na valorização, 
protecção e dinamização 
dos seus valores naturais e 
patrimoniais, de relevância 
internacional, em prol do 
turismo”, disse a presidente 
da AGA, Margarida Belém.

BROCHURA “MUSEUS 
A NORTE” CONVIDA 
À DESCOBERTA DO 
TERRITÓRIO
Promover o território, 
convidando os turistas 
a partir à descoberta da 
cultura, das gentes e do 
património portugueses 
é o objetivo da nova 
brochura “Museus a Norte”, 
da Turismo do Porto e 
Norte (TPNP).Azeméis, 
Guimarães, Penafiel, Arouca 
e Maia. No total, serão 54 
as Lojas Interactivas de 
Turismo a implementar, 
algumas das quais em 
parceria com os municípios.
Através de uma 
multiplicidade significativa 
de meios, estes espaços 
são ainda, locais de 
reserva, venda de serviços 
e produtos, bem como 
agentes especiais de 
promoção turística da 
região. Esta brochura, da 
qual constam 106 museus 
da região do Porto e Norte 
de Portugal, distribuídos por 
71 municípios, foi concebida 
de forma a tornar mais 
eficaz a consulta, num único 

documento, de todas as 
informações desta rede de 
museus do Porto e Norte de 
Portugal.

LOJAS INTERACTIVAS DE 
TURISMO APOSTAM NA 
INTERNACIONALIZAÇÃO
Marcadas pela 
multifuncionalidade e 
interactividade, o projecto 
das Lojas Interactivas 
de Turismo do TPNP 
Turismo do Porto e Norte 
de Portugal começou a 
ser implementado no ano 
passado com a abertura da 
primeira loja no Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro.
Entraram igualmente em 
funcionamento as Lojas 
Interactivas de Turismo 
de S. João da Madeira e de 
Amarante. No total, serão 
54 as Lojas Interactivas 
de Turismo a implementar, 
algumas das quais em 
parceria com os municípios.
O TPNP pretende alargar 
este projecto, estando já em 
funcionamento uma Loja em 
Santiago de Compostela/
Galiza.



ARCOS DE VALDEVEZ
PEDRO E OS LOBOS 

12 de Abril, 22h00 

Auditório da Casa das Artes 

 

“Num mundo quase perfeito”, 

é o novo disco de Pedro e os 

Lobos, que marca de igual modo 

o regresso desta formação ao 

Auditório da Casa das Artes 

arcuense. 

Uma vez mais a música do 

compositor Pedro Galhoz 

remete-nos para um Universo de 

paisagens musicais “Cinemáticas”.  

“Num Mundo quase perfeito” é 

um conjunto de retratos irónicos 

e por vezes até críticos do mundo 

que nos rodeia, que construímos 

ou destruímos, estabelecendo um 

paralelismo entre o que temos e o 

que poderíamos ter. As guitarras 

são intensas, num misto de 

áspero, inóspito e atmosférico. 

As referências e o respeito pelos 
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AGENDA
Organizado pelo Clube de 

Canoagem e Aguas Bravas de 

Portugal (CCABP), este evento, 

para além de uma competição 

verdadeiramente radical, capaz 

de proporcionar momentos 

inesquecíveis a quem se arrisca 

em manobras no rio e a quem 

apenas assiste, é também uma 

forma de promoção de excelência 

do território Arouca Geopark, 

possuidor da melhor pista de 

águas bravas a nível nacional. 

É também considerado o melhor 

evento ibérico de Kayak Extremo, 

atraindo um elevado número 

de participantes de diversas 

nacionalidades. 

ESPOSENDE
ENCONTRO 
LUSO GALAICO BTT 

27 a 28 de abril 

www.cm-esposende.pt/lusogalaico

Esta iniciativa procura conciliar, 

através de um programa 

diversificado, a prática desportiva 

com a gastronomia, o ambiente 

e o património arqueológico, 

realçando o significado do slogan 

“Esposende, um Privilégio da 

Natureza”. Para além da prova de 

referência, que é a Maratona, será 

realizado um passeio direcionado 

para os mais novos – Passeio 

Júnior, e para quem possui um 

espírito mais competitivo e 

aventureiro propõe-se a Prova 

Extreme que terá a duração de 

dois dias. Será ainda realizado 

o Concurso BIT-Bicicletas 

Incrivelmente Transformadas e 

um Encontro de Bicicletas Antigas. 

FAFE
WRC FAFE RALLY SPRINT 
2013 

6 de abril

Tal como previsto o WRC Fafe 

Rally Sprint foi um sucesso 

estrondoso. O regresso dos 

melhores carros e pilotos ao 

mítico troço Fafe – Lameirinha 

levaram até a este magnífico 

local dezenas de milhares de 

entusiastas de todo o mundo 

que puderam assistir de perto ao 

reavivar de todas as emoções do 

Salto e do Confurco.

Este reencontro, que decorreu 

com toda a segurança e 

espetacularidade, convenceu a 

organização a regressar a este 

troço que é um clássico do Rally 

Mundial. 

Em 2013, no dia 6 de abril, Fafe 

será novamente a Catedral do 

Rally.

IV JORNADAS 
LITERÁRIAS DE FAFE 

25 a 28 de abril

www.cm-fafe.pt

  

Em abril de 2013, decorrerão em 

Fafe, as IV Jornadas Literárias, 

um evento cultural que movimenta 

todo um concelho em torno das 

suas tradições, arquitetura, 

história, literatura, paisagem, 

gastronomia, música, memórias 

e gentes.

LOUSADA
“FOLIAZINHO” E “FOLIA - 
FESTIVAL DAS ARTES DO 
ESPETÁCULO DE LOUSADA”
25 de abril a 11 de maio

www.cm-lousada.pt

  

O “Folia”, apresenta, mais de 

20 espetáculos de teatro, 

cinema, vídeo, música e dança, 

complementados com exposições 

de artes plásticas.

MELGAÇO
FESTA DO ALVARINHO E DO 
FUMEIRO DE MELGAÇO 

26 a 28 de abril

A FAFM atrai pessoas dos diversos 

pontos do país e também um 

grande número de espanhóis, 

sobretudo da vizinha Galiza. 

Esta Festa, que desde 2009 viu 

reconhecida a sua importância 

regional e nacional, ao ser-lhe 

atribuída pelo Instituto de 

Turismo de Portugal a Declaração 

de Interesse para o Turismo.

O fumeiro de Melgaço, é hoje 

um produto IG (Indicação 

Geográfica), está em fase final 

de certificação para obter o IGP 

(Indicação Geográfica Protegida). 

O presunto e as famosas Chouriça 

de Carne, Chouriça de Sangue 

e Salpicão com um copo de 

Alvarinho, também são motivo de 

alegria e uma das razões para a 

sua estadia em Melgaço para se 

tornar inesquecível!

Os produtos regionais de Melgaço, 

em particular o vinho e os fumeiros, 

o cabrito, a lampreia testemunham 

muitos dos costumes das gentes, 

a sua ligação à terra e ao rio 

Minho, aos ciclos das culturas e 

ao aproveitamento dos recursos 

endógenos.

velhos mestres são como uma 

imagem de marca que Pedro 

Galhoz orgulhosamente carrega 

ao longo de múltiplos caminhos.

AMADEUS 
Companhia de Dança de Aveiro 

13 de Abril, 22h00 

Auditório da Casa das Artes

 

O tratar do corpo, sua descoberta 

a aperfeiçoamento, nas suas 

disposições espaciais num grande 

tabuleiro, onde as variadas formas 

comunicam entre si, levam os 

bailarinos a uma conjugação 

num entusiástico ritmo colorido, 

proporcionado por Wolfgang 

Amadeus Mozart, nestas obras 

musicais com piano e orquestra. 

AROUCA
PAIVA FEST 
25 a 28 de abril 

www.cm-arouca.pt
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PORTO
FEIRAS FRANCAS 

6 de abril

www.visitporto.travel

As Feiras Francas consistem 

numa exposição/venda de novos 

produtos e projetos artísticos, 

nas áreas de design de produto, 

joalharia, ilustração, literatura, 

vídeo, mobiliário, etc, e uma 

componente performativa, que se 

realizam todos os últimos sábados 

de cada mês. 

INAUGURAÇõES 
SIMULTÂNEAS MIGUEL 
BOMBARDA 
20 de abril 

Seis vezes ao ano em datas 

sempre diferentes, geralmente 

mês sim mês não, acontece a 

festa da arte contemporânea no 

Porto - o circuito Cultural Miguel 

Bombarda. Um dia em que 19 

galerias de arte do quarteirão de 

Miguel Bombarda se renovam e 

apresentam novas exposições e 

novas coleções em simultâneo. 

Paralelamente às galerias de 

arte, todos os projetos comerciais 

remodelam o seu espaço e/ou 

lançam novos produtos, neste 

mesmo dia. Pontualmente, e em 

A Feira das Tasquinhas realiza-se 

desde 1996 e é já, uma referência 

a nível nacional sendo visitada por 

milhares de pessoas. Pretende-se 

com esta realização divulgar e 

promover a gastronomia, doçaria 

e os vinhos verdes do concelho. 

Conta com a participação de 6 

restaurantes e dois de doçaria. 

Paralelamente decorre uma 

“Mostra Concelhia de Vinhos 

Engarrafados e Apicultura”, o 

“Concurso Concelhio de Vinho 

Verde Engarrafado e da Produção” 

e animação musical diária.

SÃO JOÃO DA MADEIRA
VII FESTIVAL DE TEATRO 
DE S. JOÃO DA MADEIRA
25 de abril a 5 de maio  

www.cm-sjm.pt

A organização do Festival de 

Teatro de S. João da Madeira 

pertence ao Projeto “Espaço 

Aberto” da Escola Secundária 

Serafim Leite, em parceria 

com a restante comunidade 

educativa e a Câmara Municipal. 

O evento junta grupos locais 

a nomes consagrados do 

teatro,  contribuindo para uma 

dinamização assinalável da 

atividade teatral no concelho, 

tirando partido das condições 

associação com os galeristas e 

lojistas, promovem-se espetáculos 

de rua, performances, DJ´s, 

concertos, beberetes, entre outros. 

RESENDE
FESTA DAS CAVACAS
21 de abril 

www.cm-resende.pt

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.

SANTO TIRSO
FEIRA DAS TASQUINHAS 
26 de abril a 5 de maio 

www.cm-stirso.pt

 

proporcionadas pelos Paços 

da Cultura, onde o público tem 

acorrido em grande número. A VII 

edição do Festival decorre de 25 

Abril a 5 de Maio 2013. 

TERRAS DE BOURO
PROGRAMA DE TRILHOS 
NO GERÊS 2013 JÁ EM 
MARCHA
Até 31 de Dezembro

www.geres.pt

Promovido pela Gerês Viver 

Turismo – Associação de Defesa 

e Promoção do Gerês, teve início 

no passado dia 24 de Março o 

Programa Trilhos Viver o Gerês 

2013 que se prolonga até 31 de 

Dezembro.

Ao todo, são treze os trilhos 

inseridos no programa, os quais se 

vão repetindo até ao final do ano, 

num total de 129 caminhadas pela 

montanha, perfazendo um total de 

951 kms.

Os interessados poderão usufruir 

dos encantos do único Parque 

Nacional do país de forma 

gratuita. Basta para isso solicitar 

a inscrição com um mínimo de 

24 horas de antecedência, num 

dos estabelecimentos aderentes 

a este programa, como hotéis e 

restaurantes.

VIMIOSO
1º CAMPEONATO DE 
DANÇAS DE SALÃO PARA 
AMADORES 
26 a 27 de abril

www.cm-vimioso.pt

O campeonato “Solumdance” é 

um concurso amador de Danças 

de Salão, criado pelo Centro Sócio 

Cultural com o patrocínio da 

Câmara Municipal de Vimioso, com 

o objetivo de valorizar e premiar 

os melhores casais amadores 

na questão do “Social Dance” ou 

“Dança Social”.

 

PROGRAMAÇÃO CASAS 
DE ESPETÁCULO

CASA DA MúSICA
DAVE HOLLAND & PEPE 
HABICHUELA FLAMENCO 
QUINTET
18 de abril, Porto

www.casadamusica.com 

  

VALENÇA
TASQUINHAS
15 de abril 

www.cm-valenca.pt

Valença promove uma mostra 

gastronómica, com as Tasquinhas 

“Sabores e Tradições”, com petiscos, 

vinhos e pratos tradicionais.

FORTALEZA COM MAIAS
27 de abril à 1ª semana de maio

www.cm-valenca.pt

 

A Fortaleza de Valença engalana-

se de Maias, revivendo uma 

tradição ancestral e secular. As 

janelas, as montras, as varandas, 

as principais portas de entrada na 

Fortaleza vão apresentar coroas, 

arcos e ramos floridos de Maias. 

As giestas, as flores campestres 

e alguns materiais recicláveis 

vão dar uma cor primaveril às 

principais ruas da Fortaleza de 

Valença. 
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Dave Holland tocou pela primeira 

vez com Pepe Habichuela em 

2007, e imediatamente se 

apercebeu de que as torrentes 

emocionais do flamenco nas 

mãos do lendário guitarrista de 

Granada não se compadeciam 

com abordagens superficiais. 

Assim, levou tempo a surgir o 

álbum conjunto Hands, gravado 

em 2009, em que os dois músicos 

não procuraram criar uma fusão 

entre jazz e flamenco, mas antes 

trazer para dentro deste universo 

profundo a longa experiência de 

um ícone do jazz como Holland. 

TEATRO DE 
VILA DO CONDE
DEOLINDA
6 de abril, Vila do Conde

www.cm-viladoconde.pt 

  

Depois de Canção ao Lado, quatro 

vezes platinado e vencedor do 

prémio revelação da revista 

britânica Songlines, e de Dois 

Selos e um Carimbo que atingiu 

o galardão de dupla platina, a 

banda que dominou as tabelas 

portuguesas nos últimos 4 anos 

volta à estrada para apresentar 

o tão esperado terceiro álbum, 

produzido nos Boom Studios, no 

Porto, pelo britânico Jerry Boys.

GUIMARÃES CIDADE 
EUROPEIA DO DESPORTO 

DESPORTO PARA TODOS
TESTEMUNHO CED
Todos os domingos de manhã há 

uma caminhada entre freguesias. 

A chegada implica a entrega 

do testemunho e uma aula de 

ginástica com acesso livre e 

gratuito. A bandeira do desporto 

e ACES Europe para todos visita a 

comunidade

7 abril, Lordelo

14 abril, Guardizela

21 abril, Gandarela e Conde

28 abril, Nespereira

MINI OLIMPÍADAS
20 de abril, 13h30 às 18h30

Pista de Atletismo Gémeos Castro

Prevista a participação de 700 

crianças que frequentam o ensino 

pré-escolar. Para a maioria dos 

mini atletas esta é a primeira 

experiência desportiva em 

ambiente de competição. 

LIGA MINI
13 de abril

Complexo Desportivo do Brito

25 de abril

Complexo Desportivo do Torcatense

Nova edição de uma liga de 

futebol concelhia que promove 

a competição entre jovens 

enquadrados em clubes 

desportivos locais, cujo principal 

objectivo é o de fomentar o 

convívio e o espírito de fair-play 

e que decorre até 16 de junho, 

dia em que se realiza a final da 

competição.

FORMAÇÃO E 
QUALIFICAÇÃO
XXXVI CONGRESSO APTN E 
XII IBÉRICO
27 e 28 de abril

Universidade do Minho Campus 

de Azurém e Complexo de Piscinas 

de Guimarães

Organização da APTN – 

Associação Portuguesa de 

Técnicos de Natação, o XXXVI 

Congresso APTN reunirá 

em Guimarães cerca de 500 

participantes para dois dias de 

abordagem técnica e científica 

a questões e temas como o 

treino, o ensino, a gestão, 

a coordenação e o fitness 

aquático. 

A iniciativa conta com o apoio da 

Câmara Municipal de Guimarães 

e da Tempo Livre, inscrevendo-

se no programa geral de 

Guimarães Cidade Europeia do 

Desporto 2013.

Organizadas pelo Serviço de 

Pediatria do Centro Hospitalar 

do Alto Ave- Guimarães, estas 

jornadas médicas inspiram-se 

no tema “Desporto em Pediatria” 

e pretendem reflectir sobre a 

importância da actividade física 

na pediatria, as considerações 

fisiológicas e implicações 

psicossociais, o exame médico 

desportivo, o desporto certo 

para cada idade e a alimentação 

adequada à prática desportiva, 

mas também sobre o reverso 

da medalha, a utilização de 

suplementos em idade juvenil ou a 

morte súbita no atleta pediátrico.

DEBATES IMPENSÁVEIS… 
NO DESPORTO 
PEDRO CHAGAS FREITAS 
CONVIDA RUI VITÓRIA E 
ISABEL FERNANDES
26 de abril, 21h30

Círculo de Arte e Recreio

De que poderão falar um treinador 

de futebol profissional, Rui 

Vitória, e uma historiadora, Isabel 

Fernandes?

DESPORTO E CIêNCIA
SCIENCE CAFÉ

FIBRENAMICS
DESPORTO COM FIBRA
18 de abril, 21h30, Espaço 

Guimarães

Sílvia Carvalho, investigadora do 

FIBRENAMICS – O Novo Mundo 

dos Materiais à Base de Fibras, 

vai apresentar o projeto inovador 

nascido na Escola de Engenharia 

da Universidade do Minho e da 

aplicação das fibras no mundo 

do desporto no vestuário e nos 

equipamentos desportivos. Dos 

pisos de relva sintética às raquetas 

de ténis passando pelas pranchas 

de surf, o desporto é cada vez mais 

um mundo com fibra.

V JORNADAS SERVIÇO 
DE PEDIATRIA DO CHAA 
DESPORTO EM PEDIATRIA
19 de abril

Multiusos de Guimarães



O escritor Pedro Chagas Freitas 

encarrega-se de moderar, com 

ironia e requintado sentido de 

humor, a conversa entre ambos e 

assegurar uma noite de tertúlia 

descontraída. 

DESPORTO E CULTURA
EXPOSIÇÃO DE CARTOONS 
E CARICATURAS DO 
DESPORTO
por Miguel Salazar

20 de abril (inauguração) 

até 28 de julho

Médico militar de carreira, Miguel 

Salazar, vimaranense de todos 

os costados, tem uma inusitada 

aptidão para as artes revelando-

se um exímio caricaturista, com 

apurado sentido de humor a quem 

não escapam detalhes, nem de 

pessoas, nem de momentos. 

Entrada livre.

DESPORTO E CINEMA 
1ª E 2ª SESSÃO
2 de abril

Plataforma das Artes, 21h45 

organização Cineclube de 
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Taylor como adjunto - Brian decide 

aceitar o convite para treinar 

o Leeds United, anteriormente 

orientado pelo seu rival Don 

Revie. No entanto, as coisas não 

correm da melhor forma: o seu 

amigo Peter não o acompanha, as 

suas ideias chocam com as dos 

jogadores e dirigentes do Leeds, os 

resultados não aparecem... Esta é 

a história do Maldito United.

Entrada livre.

EVENTOS DESPORTIVOS
FASES FINAIS 
REGIONAIS NORTE - 
DESPORTO ESCOLAR
26 e 27 de abril

Pista de Atletismo e Multiusos de 

Guimarães

As fases finais regionais das 

provas do desporto escolar 

(região Norte) nas modalidades 

de andebol, atletismo, atividades 

rítmicas expressivas, badminton, 

boccia, ténis de mesa e voleibol, 

e que são orientadas para o 

escalão juvenil, realizam-se em 

Guimarães, nos dias 26 e 27 de 

Abril de 2013, inseridas no projeto 

de atividades a desenvolver 

durante o ano de 2013 enquanto 

Guimarães

“O Escocês Voador” (The Flying 

Scotsman) de Douglas Mackinnon, 

com Johnny Lee Miller e Laura 

Fraser, 2006 - 96 minutos - M/12

A história de Graeme Obree, o 

ciclista campeão que construiu a 

sua bicicleta com peças usadas 

de máquinas de lavar e bateu o 

recorde mundial da hora.

Entrada livre.

30 de abril 

Plataforma das Artes, 21h45 

organização Cineclube de 

Guimarães

“Maldito united” (The Damned 

United) de Tom Hooper, com 

Michael Sheen e Timothy Spall, 

2009 - 98 minutos - M/12

Maldito United tem acção em 

Inglaterra, nos anos 60 e 70, 

e conta a história do famoso 

treinador de futebol Brian Clough 

e da sua breve carreira (44 

dias) como manager do Leeds 

United. Treinador de sucesso 

no Hartlepool e Derby County - 

sempre com o seu fiel amigo Peter 

Cidade Europeia do Desporto.

Estas competições subordinam-

se às orientações do Programa 

de Desporto Escolar, são 

complementadas pelos 

regulamentos e regras oficiais 

das diferentes modalidades. Têm 

como principal objetivo apurar 

o representante da região Norte 

para as Fases Finais Nacionais.

A Organização desta prova 

compete à Direção de Serviços 

da Região Norte, que delegou à 

Coordenação Local do Desporto 

Escolar de Braga o trabalho 

de campo. A cada Fase Final 

Regional do Desporto Escolar 

está subjacente uma dinâmica 

a desenvolver em cada CLDE e 

constitui o corolário de muito 

trabalho dos seus participantes 

e organizadores, nomeadamente 

dos Grupos/Equipas (Escola/ 

Professores/Alunos). 

CAMPEONATO NACIONAL 
JUDO ADAPTADO
+ LIGA DE JUDO DE 
GUIMARÃES 
PAVILHÃO ALMOR VAZ 
(INATEL)
27 de abril 

O Campeonato Nacional de Judo 

Adaptado (para atletas com 

deficiência intelectual) acontece 

em simultâneo com a 2ª Jornada 

da Liga de Judo de Guimarães e 

o Torneio de Inclusão (atletas de 

judo adaptado que competem com 

atletas judo normal). 

O objectivo deste evento 

desportivo para além da 

competição para todos e da 

sensibilização para a igualdade 

de direitos e oportunidades passa 

também por promover a inclusão 

social através do desporto.

Espera-se a participação de 200 

atletas vindos de diversas cidades 

do país. Deste conjunto 60 atletas 

pertencem ao desporto adaptado 

(deficiência mental auditiva e 

visual).

MEGA TREINO 
DE CAMPEõES
27 de abril, 10h30 às 12h30

Pavilhão Almor Vaz (Inatel) 

Segunda iniciativa do género a 

realizar em Guimarães e que visa 

proporcionar uma oportunidade 

de treino a crianças, sejam ou não 

praticantes de judo.

Os objectivos desta actividade 

passam por promover a 

socialização das crianças 

através do judo e do desporto, 

promover a educação através do 

desporto, criar oportunidades de 

construção de hábitos da prática 

de exercício físico e estimular o 

desenvolvimento cognitivo através 

do Jogo e do respeito pela regra.

Esta actividade é destinada a 

crianças do 1º e 2º ciclo do ensino 

básico.
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