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Seguindo uma estratégia que visa, uma 
vez mais, enfatizar o que de melhor o 
“Porto e Norte de Portugal” tem para 
oferecer, fazendo jus em especial ao que 
nos diferencia e contribuindo para que nos 
afirmemos como um autêntico destino 
turístico, dedicamos a presente edição ao 
Turismo Náutico.
Ao sabor de uma crescente procura, fruto 
de uma oferta que proporciona experiências 
únicas e carregadas de adrenalina, o Porto 
e Norte de Portugal é hoje um destino de 
eleição para a prática de atividades náuticas 
diversas, tanto no litoral, como no interior 
do seu território - envolvendo, apaixonando 
e fazendo regressar todos os que em 
contacto com a natureza se deliciam 
com a força e a beleza de uma paisagem 
inigualável.
Mostrando ser um destino de férias com 
especial interesse, em função da diversidade 
e valor natural, paisagístico e cultural, 
o Turismo Náutico na Região Norte é, 
ainda, indissociável de um importante 
conjunto de outros produtos de grande 
qualidade, dentro dos quais se destacam a 
gastronomia e os vinhos, a diversão noturna 
das cidades, as compras, o património 
material e imaterial, as termas e os spas, 
os passeios a pé, ou o golfe, fazendo com 
que a complementaridade seja um fator 
determinante para a competitividade do 
“Porto e Norte de Portugal.

Aqui, quer seja para usufruir das excelentes 
condições que o mar oferece, dos rios e 
albufeiras, ou das quedas de água cristalina 
que corre pelas escarpas da montanha, 
é sempre possível praticar vela e surfing 
(surf, bodyboard, paddle, windsurf e 
kitesurf), desfrutar da oferta de uma 
interessante diversidade de programas de 
cruzeiros, passeios náuticos atlânticos, 
recolher experiências subaquáticas, ou 
ainda, sentir a adrenalina da canoagem, do 
rafting e do canyoning.            
Com infraestruturas de apoio modernas 
e um serviço de grande qualidade, com 
destaque para algumas marinas e portos 
de recreio integrados em espaços de rara 
beleza paisagística, no interior e no litoral, a 
oferta de experiências náuticas no destino 
turístico “Porto e Norte de Portugal” 
proporciona a todos, numa verdadeira 
apologia ao “Turismo Inclusivo”, 
uma diversidade de empolgantes e 
enriquecedoras sensações, fazendo-o 
sentir-se verdadeiramente ativo. 
Venha daí e experimente. Nós esperamos 
por si!... 

Melchior Moreira

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

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

As dormidas na hotelaria ascenderam a 3,1 
milhões em abril de 2013 (-4,0% que em abril 
de 2012). Enquanto a procura pelos residentes 
decresceu 11,6%, as dormidas dos não residentes 
reduziram-se ligeiramente (-1,0%), invertendo 
a tendência crescente observada ao longo dos 
últimos meses.
Os proveitos apresentaram ligeiros decréscimos de 
1,4% no que se refere aos proveitos totais e 1,0% 
no que diz respeito aos proveitos aposento.
Estes resultados foram influenciados pelo efeito 
de calendário associado ao período da páscoa, em 
2013 ocorrido em março e em 2012 em abril.
Os valores acumulados relativos ao período janeiro 
a abril, apresentam uma variação homóloga 
positiva: + 2,4% nas dormidas, +1,9% nos proveitos 
totais e +2,8% nos de aposento.

MOVIMENTO DE NAVIOS
DE CRUZEIRO E PASSAGEIROS

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 | ABRIL 2013

MOVIMENTO ACUMULADO  | ABRIL 2013

VARIAÇÃO (%)2012

7

7234

7220

6

8

2012

11

12009

11974

14

21

2013

8

0

0

0

0

2013

10

1731

1721

6

6

14

-100

-100

-100

-100

Nº DE PASSAGEIROS

Nº DE PASSAGEIROS

DESEMBARQUE

DESEMBARQUE

TRÂNSITO

TRÂNSITO

VARIAÇÃO (%)

-9

-86

-86

-71

-71

NUTS II

NUTS II
 

DORMIDAS TAXA DE

VARIAÇÕES (%)ABR.12 

3256,6

370,5

311,7

852,9

87,5

1029,4

75,5

508,1

ABR.12 

308,9

31,4

26,6

51,5

24,0

36,3

29,9

59,7

ABR.12 

2,7

1,7

1,8

2,3

1,6

4,1

3,0

5,0

ABR.13 

36,5

29,2

22,5

50,5

24,1

32,9

29,8

59,3

ABR.13 

2,7

1,7

1,7

2,3

1,7

4,1

3,0

5,1

ABR.13 

3107,3

356,5

266,0

746,1

85,1

984,7

75,9

495,8

-4

-3,8

-14,7

-1,1

-2,7

-4,3

0,6

-2,4

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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O Porto e Norte de Portugal é um destino de 
férias fantástico, pautado pela diversidade 
de uma oferta riquíssima, proporcionando 
experiências únicas a quem o visita!
Para isso, muito contribui o seu alargado 
leque de produtos, de entre os quais o 
“Turismo Náutico”, pelas excelentes 
condições do território (litoral e interior), 
o nível de muitos dos equipamentos e a 
qualidade dos serviços prestados, é hoje um 
importante complemento da oferta e objeto 
de uma procura crescente.
Desfrutar de uma viagem ativa em contacto 
com a água, com possibilidade de realizar 
praticamente todo o tipo de atividades 
náuticas, em lazer ou em competição, é 
seguramente um empolgante desafio que, 
estamos certos, irá trazê-lo brevemente até 
ao Porto e Norte de Portugal.
Aqui, quer seja através da “náutica de 
recreio”, ou da “náutica desportiva”, 
acreditamos ser possível proporcionar-lhe 
sensações fortes, fazendo-o apaixonar-se 
por esta extraordinária região.

De facto, com base nas condições naturais 
de uma Costa Atlântica excecional, a 
par de albufeiras, ou de rios navegáveis 
serpenteando muitas vezes uma paisagem 
de invejável e indiscutível valor patrimonial, 
o Porto e Norte de Portugal é, efetivamente, 
um destino turístico carregado de 
oportunidades náuticas, fazendo com que 
este seja o seu próximo destino de férias!...

VENHA DAÍ E 
EXPERIMENTE…
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A EXCITAÇÃO DO SURFING!

kitesurf
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No meio 
de um azul 
intensamente
feliz.

surf

paddlesurf

bodyboard windsurf

Um destino de férias 
fantástico onde tudo é 
prazer...
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A AGRADÁVEL SENSAÇÃO DE 
VELEJAR!
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... no rio e no mar.
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A CURIOSIDADE DE MERGULHAR!
Num mar de 
oportunidades e cheio de 
segredos para descobrir
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O PRAZER DOS PASSEIOS E 
CRUZEIROS FLUVIAIS!
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... com serviços de 
alta qualidade, e uma 
paisagem bela, muitas 
vezes património da 
humanidade.
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A MUITA DIVERSÃO E O SAUDÁVEL 
CONVÍVIO DA CANOAGEM!
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... no meio de águas 
frescas e cristalinas.
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A ENERGIA DO RAFTING!

NO MEIO DA ÁGUAS BRAVAS...
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A ADRENALINA DO CANYONING!
Num destino que oferece 
prazer sem limites!
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um destino que 
oferece experiências e 
prazer a TODOS

Venha 
divertir-se e 
sinta a alegria 
de viver sem 
limitações...
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A QUALIDADE DAS 
INFRAESTRUTURAS NÁUTICAS!
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... à espera de o 
receber!
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O Extreme Sailing Series vai encher o leito 
do rio Douro, pela segunda vez, entre a Ponte 
D. Luís e a Alfândega do Porto, durante os 
próximos dias 25 a 28 de Julho. Um evento 
que transforma as margens numa plateia 
gigante, de onde é possível assistir ao 
desenrolar das regatas.
Este ano a grande novidade do evento é, sem 
dúvida, a participação da equipa portuguesa 
– ROFF Cascais Sailing Team, a primeira 
em sete edições do Extreme Sailing Series. 
Esta jovem equipa comandada por António 
Mello foi também selecionada para a Red 
Bull Youth America’s Cup. Dela fazem parte 
desta aventura Bernardo Freitas, João Mello, 
Ricardo Schedel e João Matos Rosa.
Este evento reúne alguns dos melhores 
profissionais de vela e é já considerado o 
melhor dentro da modalidade, uma vez que 
consegue criar regatas no interior das cidades 
por onde passa. O Extreme Sailing Series 
centra a sua acção nos campos de regatas 
dos três continentes, nas cidades de Muscat 
– Omã, Singapore, Qingdao – China, Porto – 
Portugal, Cardiff – UK, Nice – França, Rio de 
Janeiro – Brasil.
Em competição estão oito equipas 
internacionais - Alinghi, GAC Pindar, 
Realteam, Red Bull Sailing Team, SAP 
Extreme Sailing Team, The Wave Muscat, 

Team Tilt e Roff Cascais Sailing Team- em 
catamarãs de 13 metros, que colocarão as 
cidades de Porto e Gaia no mapa mundial da 
vela.
Patrice Clerc, Presidente do Conselho 
de Administração da OC Sport, empresa 
organizadora do evento internacional, disse:
“Estamos muito contentes por voltar ao Porto 
e Gaia pelo segundo ano consecutivo. A etapa 
portuguesa em 2012 foi muito importante para 
o nosso circuito global. Podemos testemunhar 
uma das melhores corridas de sempre no 
belíssimo rio Douro e recebemos uma forte 
adesão por parte do público com cerca de 
65 mil pessoas a ver as regatas de ambas as 
margens. Estamos confiantes de que vamos 
conseguir aumentar este enorme sucesso este 
ano. Um dos objectivos do Extreme Sailing 
Series é levar este desporto a novos territórios 
e a novos públicos. Estamos muito orgulhosos 
de fazermos parte do desenvolvimento do Porto 
como uma cidade chave para a vela em Portugal. 
Gostaria ainda de aproveitar esta oportunidade 
para agradecer às autoridades e parceiros locais 
pelo seu apoio. Queremos ainda dar as boas-
vindas à equipa ROFF Cascais, que se vai juntar 
a nós no Porto, com reconhecidos velejadores 
portugueses. Este ano é a primeira vez em sete 
anos de vida dos Extreme Sailing Series que 
teremos uma equipa portuguesa”.
 

EXTREME SAILING 
SERIES™
PORTO E GAIA 
25 A 28 JUL.

UM EVENTO A NÃO 
PERDER!

ESPECIAL
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MELCHIOR MOREIRA
OPINIÕES E QUESTÕES

Num país onde o setor turístico é determinante 
para o desenvolvimento da economia, faz todo 
o sentido aproveitar as excelentes condições 
que possuímos para a prática de um leque 
diversificado de atividades, no presente caso 
enriquecendo de modo especial a oferta 
de Turismo Náutico, considerado hoje uma 
das áreas prioritárias com maior potencial 
de desenvolvimento e contribuição para a 
geração de riqueza e emprego, a nível nacional 
e internacional. De facto, se a “Economia do 
Mar” representa atualmente cerca de 2,5% 
do PIB nacional, gerando 8 mil milhões de 
euros, justifica-se claramente o empenho 
de todos, entidades públicas e privadas, em 
prol do desenvolvimento da atual estratégia 
nacional para o mar, criando deste modo mais 
e melhores condições de atratividade.
Portugal, possui uma forte tradição marítima, 
com um passado histórico e cultural 
internacionalmente reconhecido, permitindo-
nos dizer que somos efetivamente um país 

marítimo por excelência, para o qual muito 
contribuiu, e ainda hoje contribui, toda a região 
Norte. 
O facto do Porto e Norte de Portugal possuir 
uma oferta multifacetada, transforma-o num 
dos mais apetecíveis e competitivos destinos de 
férias, em termos nacionais e internacionais. Para 
o efeito, muito contribuem, no litoral e no interior, 
a riqueza paisagística e cultural, bem como, as 
excecionais condições que possui para a prática 
de atividades náuticas, tanto em lazer, como em 
competição, não sendo certamente por acaso 
a crescente procura que possuímos e o carinho 
com que o território tem vindo a ser tratado, 
sendo disso um belíssimo exemplo o facto de o 
Douro ter sido recentemente eleito o “melhor 
itinerário fluvial da Europa”.
Quero por isso acreditar estarmos no caminho 
certo para que, em conjunto com os empresários 
e as entidades responsáveis pelo setor, o Porto 
e Norte de Portugal se afirme verdadeiramente 
como um destino de excelência.

Turismo Náutico, 
considerado hoje uma das 
áreas  prioritárias com maior 
potencial de desenvolvimento 
e contribuição para a geração 
de riqueza e emprego, a nível 
nacional e internacional.
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GONÇALO PINA
ESCOLA DE SURF ATITUDE / ESPINHO
1. Sem dúvida que é um facto mais que 
constatado! O Porto e o Norte de Portugal, 
tem todas as condições para acolher 
eventos de nível nacional e internacional, 
onde poderá ainda mais, marcar todos os 
participantes neste conjunto de ações, de 
lazer ou de competição, de forma única e 
memorável. As nossas condições naturais, 
físicas e humanas são características únicas 
e marcantes. 
2. Todos os dias recebo turistas vindos de 
todo o mundo. Ficam maravilhados com o 
Norte, com Espinho e com a diversidade da 
oferta que poderemos oferecer. Poderá 
surfar pela manhã, comer um belíssimo 
peixinho ao almoço, jogar golf pela tarde, 
assistir a um espectáculo no casino, visitar o 
douro, ir às caves do vinho do porto, ir a 
umas cascatas, visitar monumentos e 
outras cidades... enfim, existe uma panóplia 
de actividades e experiências marcantes, 
que poderão ser feitas num só dia... 
Deveremo-nos afirmar ainda mais no 
mercado exterior, pois quem nos visita fica 
fascinado e temos grandes possibilidades de 
sermos considerados como dos melhores 
destinos da Europa, como só o Porto já o foi. 

JOEL SILVA
TOBOGÃ – DESPORTO, AVENTURA E 
LAZER / BRAGA
1. Naturalmente que sim. O Porto e Norte de 
Portugal é de facto uma região com 
características excepcionais, seja do ponto 
do vista paisagístico e natural (temos o 
único Parque Nacional na região: Peneda 
Gerês), seja do ponto de vista gastronómico, 
cultural entre outros factores. 
É notório que os turistas que nos visitam 
ficam maravilhados, sendo disso mesmo 
exemplo a recente visita que a ADIDAS 

Canyoning TEAM realizou à nossa região, 
tendo estes atletas, conhecedores de uma 
boa parte do nosso Globo, ficado espantados 
com as condições oferecidas pela nossa 
regisão. É nossa forte convicção que cada 
vez mais os olhos nacionais e estrangeiros 
estão focados no Porto e Norte de Portugal. 
2. Um dos elementos diferenciadores da 
nossa oferta, como já referi, é sem dúvida 
alguma o Parque Nacional da Peneda Gerês 
que com os seus maciços graníticos 
apresentam nesta altura do ano 
temperaturas ideais para a prática de 
canyoning, com lugares e paisagens 
escondidas, muitas delas com lagoas 
paradisíacas… É sem dúvida alguma uma 
experiência de lazer que recomendamos!

MANUELA SAMPAIO
FEELDOURO / AFURADA (V. N. GAIA)
1. Sem dúvida! A imponência e carácter 
único do Rio Douro colocam-no entre um dos 
mais bonitos e atractivos destinos fluviais 
da Europa. É esta a opinião dos clientes que 
nos visitam, tanto nacionais como 
internacionais, que nunca deixam de se 
surpreender pela região e que garantem, 
sem excepção, voltar em breve!
2. A Feeldouro apresenta  um conceito 
inovador na região quer em termos de 

O facto do Porto e Norte de Portugal 
possuir uma oferta multifacetada, 
transforma-o num dos mais apetecíveis 
e competitivos destinos de férias, em 
termos nacionais e internacionais. Para 
o efeito, muito contribuem, no litoral e 
no interior, as excecionais condições 
que possui para a prática de atividades 
náuticas, tanto em lazer, como em 
competição.

1. Com natural ligação a esta área de 
negócio, comunga da mesma opinião?

2. De acordo com a atividade a que se 
dedica,  identifique/saliente um ou dois 
elementos diferenciadores da oferta, 
que possam constituir um convite e um 
contributo para o enriquecimento das 
experiências a recolher por quem visite 
o Porto e Norte de Portugal.
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serviço, quer em termos de embarcações. 
Para este efeito, dispomos de embarcações 
ecológicas e inovadoras, num contexto 
também diferenciado pelo seu design 
vintage. Oferecemos dois tipos de serviço. 
Um proporciona  uma experiência de 
cruzeiro, com tripulação,  desenhada à 
medida do cliente, onde este é livre de 
definir o roteiro a seguir e em que os mais 
pequenos detalhes marcam a diferença. O 
segundo, num conceito completamente 
inovador no rio Douro, o regime de  “yacht 
charter” consiste no aluguer da embarcação, 
sem tripulação, em que o cliente tem toda a 
liberdade de comando para descobrir a 
Região, ao seu ritmo e bel-prazer.

MANUEL CUNHA
DOURO MARINA / AFURADA (V. N. GAIA)
1. A região norte constitui-se de facto como 
um destino excepcional para o turista náutico, 
uma vez que é possível, usando o “canal 
água”, visitar locais de extraordinário valor 
turístico tão distintos como o Porto e Gaia, a 
região vinícola do Douro, o parque de Foz Côa, 
bem como regiões como o Vale do Lima e a 
Ria de Aveiro. Por outro lado, começamos a 
ter, com a construção de algumas 
infraestruturas como a Douro Marina, a 
capacidade de acolher eventos náuticos de 
nível internacional, como a regata La Solitaire 
du Figaro ou a Extreme Sailing Series, que 
visita a região pela segunda vez este ano.

2. Destacamos a hospitalidade que os 
visitantes recebem neste destino, 
culturalmente moderno e multifacetado, 
associado a uma excelente relação entre o 
custo e o valor dos bens e serviços 
adquiridos pelo turista, num ambiente de 
segurança e com um clima muito acolhedor.

MARCELO MARTINS
ESC. DE SURF ONDA PURA / MATOSINHOS
1. Temos uma costa vasta, com areias 
extensos, baias e enseadas, ventos 
constantes, ideias para a pratica dos 
desportos de ondas ou de vento, empresas 
cada vez mais qualificadas para receber 
clientes interessados em turismo activo, e 
oferecer as melhores experiencias que estes 
desportos tem para oferecer.
2. Um conjunto variado de praias com 
caracteriscas diferentes conferem á nossa 
região uma oferta variada para aqueles que 
vem para aprender ou para apenas para 
disfrutar de boas condições para a pratica 
do surf, oferecemos maxima segurança e 
qualidade para os iniciantes ou ondas de 
classe mundial para os mais avançados, 
uma oferta cultural alargada poderá 
reforçar qualquer programa desportivo e de 
acção.

MÁRIO FERREIRA
DOURO AZUL / PORTO
1. Sim. Seja a costa litoral, o rio Minho e o 
Douro, com todos os seus afluentes, existem 
na região um conjunto alargado de 
possibilidades para a prática de actividades 
náuticas que a tornam num destino bastante 
interessante a este nível.
2. Desde logo a riqueza cultural e 
paisagística da região que se estende em 
torno do Douro é um cartão-de-visita sem 
paralelo a nível mundial, e que já atrai um 
elevado número de turistas internacionais 
que escolhem os cruzeiros no Douro como 
seu destino de eleição. A região do Douro 
tem a vantagem de englobar um conjunto de 
características ao nível da paisagem, da 
cultura, do património arquitectónico e 
gastronómico que a distinguem 
positivamente de outros destinos a nível 
mundial para a prática e desfrute de 
cruzeiros fluviais de luxo.
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PEDRO FERREIRA 
RIOS & TRILHOS / VILA NOVA DE GAIA
1. Sim, concordamos. 
O Norte de Portugal tem efetivamente locais 
fantásticos a descobrir e presentear quem 
nos visita.
2. Nas atividades que apresentamos, 
salientamos a Malibu escola de surf, para 
além de ensinar surf há mais de 10 anos, 
temos igualmente para oferecer novas 
modalidades, Kayaksurf; Waveski; Surfski, 
Paddle surf, nos nossos programas, 
apresentamos igualmente opções para 2 ou 
mais dias, proporcionando aos clientes, 
varias opções de atividades, tais como Team 
Building; Orientação.

PEDRO RIBEIRO
QUALIYACHTS / VILA DO CONDE
1. Sim, temos ótimas condições para a 
prática deste tipo de atividades e, para além 
disso, temos cidades muito importantes na 
costa, o que constitui um outro motivo de 
atração. Para além disso, temos vento e 
condições ideais para navegar à vela. Logo, a 
navegação é naturalmente umas das muitas 
opções de lazer para quem nos visita. 
2. As ótimas condições de navegação e o 
cenário oferecido pelas cidades mais 
importantes que se encontram a uma curta 
distância,  bem como, a proximidade do 
Douro e as Ilhas Cies que são atrações de 
indiscutível interesse.

TIAGO ROCHA
ESCOLA DE KITESURF DE ESPOSENDE / 
ESPOSENDE
1. Sim, claramente. 
O norte de Portugal apresenta 
condições naturais excecionais para a 
prática de turismo náutico. 
Com algum investimento em infraestruturas 
de apoio às áreas de prática de desportos 
náuticos poder-se-ia assegurar um enorme 
crescimento no setor, uma vez que as 
restantes condições de sucesso já existem.  
2. A zona norte, particularmente Esposende 
tem como características as nortadas e 
águas mais frias. 
E o que à partida se poderia considerar um 
factor negativo para a captação de 
turismo, é na realidade um atrativo no que 
toca ao kitesurf.  
A zona da Foz do Cávado com água lisa do 
lado do rio, ondas do lado do mar e vento 
regular, tornam este local atraente sob o 
ponto de vista da captação de turismo, 
nomeadamente o turismo náutico 
relacionado com o kitesurf, o surf e o 
paddlesurf, atividades que desenvolvemos 
com sucesso. 
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ACONTECEUSão João, Porto
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A convite do ISPGAYA a TPNP, E.R. através 
do Dr. Miguel Gomes, participou no passado 
dia 22 de Maio subordinado à temática 
“Turismo de Luxo vs Turismo Low-Cost”.
A Entidade Regional de Turismo do Porto e 
Norte de Portugal analisou as principais 
tendências nacionais e internacionais de 
Turismo, focalizando a relevância da 
sustentabilidade e a personalização/
diferenciação de produtos e serviços. Foi, 
ainda, debatida a importância das Low Cost 
para o desenvolvimento turístico da região 
Norte, assim como a importância do 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro e o Porto 
de Leixões. Um momento de reflexão de 
extrema importância para o desenvolvimento 
das competências dos alunos, quer a 
aplicação dos conhecimentos adquiridos ao 
longo do seu percurso académico, quer o 
contacto com profissionais qualificados do 
setor do turismo.

TURISMO DE LUXO VS 
TURISMO LOW-COST
SEMINÁRIO

22 de maio
Porto

A TPNP, E.R. participou na terceira edição da 
Feira Gastronómica “Sabores Serranos – As 
Delícias do Porco”, organizada pela Câmara 
Municipal de Valença e Junta de Freguesia 
de São Julião no fim de semana de 25 e 26 
de maio, no Parque de São Sebastião, na 
freguesia valenciana de São Julião.
Estiveram em destaque os sabores genuínos 
da carne de porco, como os enchidos, o 
presunto, o arroz de sarrabulho, o bolo 
do tacho, as belouras, o leitão e a orelha 
de porco, acompanhado da tradicional 
broa, do caldo verde de Valença, uma das 
7 Maravilhas Gastronómicas de Portugal, 
bem como da doçaria tradicional e dos bons 
vinhos verdes locais. 

SABORES SERRANOS 
- AS DELÍCIAS E A PEGA 
DO PORCO 
FEIRA GASTRONÓMICA EM 
SÃO JULIÃO 

25 e 26 de maio

Valença



LICENCIATURA EM 
TURISMO PROMOVEU 
DEBATE SOBRE TURISMO 
DE NATUREZA NO PORTO E 
NORTE

28 de maio
Fafe

O Curso de Turismo da Escola Superior de 
Tecnologias de Fafe (ESTF) promoveu, um 
seminário subordinado ao tema “Produto 
Estratégico Turismo de Natureza no Porto e 
Norte: relevância, oportunidades e desafios”.
A iniciativa, que teve como parceiros 
estratégicos o Turismo do Porto e Norte E.R. 
e a Naturfafe. Na sessão de abertura, 
presidida pelo Doutor César Freitas, Diretor 
da ESTF, pelo Doutor Carlos Ferreira, 
Administrador Delegado do Turismo de 
Natureza do Turismo do Porto e Norte, e pelo 
Dr. José Ribeiro, Presidente da C. M. de Fafe, 
salientaram “o interesse do tema, a qualidade 
dos oradores convidados, a importância da 
iniciativa para Fafe”, acrescentando que “Fafe 
tem um relevante potencial turismo, em 
particular ligado à natureza, e que precisa 
cada vez mais de profissionais qualificados 
para promover o desenvolvimento 
sustentável através do turismo”.

Numa ação conjunta da Entidade Regional 
de Turismo do Porto e Norte de Portugal 
e da Câmara Municipal de Monção foi 
realizada uma Conferência de Imprensa de 
apresentação da Festa da coca - Monção 
no Castelo de Santiago da Barra (Viana do 
Castelo) um elevado número de Jornalistas 
que fizeram ampla divulgação deste 
prestigiado evento. 

FESTA DA COCA
CONFERÊNCIA DE IMPRENSA

29 de maio
Monção
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O município da Póvoa de Varzim com o apoio 
da TPNP, E.R. promoveu a nossa cidade em 
Braga, no passado sábado, 1 de junho.
E porque junho é o mês dos Santos 
Populares, nada melhor do que divulgar as 
Festas de São Pedro, padroeiro dos poveiros. 
Para o efeito, a Rusga da Póvoa (composta 
por cerca de 50 elementos, representativa 
das diferentes Rusgas de S. Pedro) desfilou 
e dançou nas ruas de Braga. Percorreram, 
essencialmente, a baixa comercial da 
cidade, tendo-se concentrado na rua do 
Souto e artérias limítrofes, sendo de realçar, 
pela envolvência do local e pelo impacto 
que provocou nos assistentes, a atuação na 
Praça da República/Av. da Liberdade.
Para além de promover o evento nesta 
importante cidade do norte do país, 
pretendeu-se proporcionar um contacto 
direto dos locais e dos turistas que por lá 
passavam com o colorido e a singularidade 

das nossas Festas. 
O destino «Póvoa de Varzim» encontra, 
com este formato, um especial meio de 
promoção da cidade, das suas marcas e dos 
seus principais eventos, como é o caso das 
Festas da Cidade. 
Foram muitos os curiosos que passaram 
pelo stand do Serviço de Turismo, 
estrategicamente colocado na baixa da 
cidade de Braga, e aí se puderam informar 
sobre a nossa oferta, tendo ainda a 
oportunidade de provar iguarias como a 
rabanada à poveira ou as sardinhas de 
conserva e apreciar o trabalho ao vivo de 
uma artesã dedicada à camisola poveira.

A PÓVOA E O S.PEDRO 
PROMOVIDOS EM BRAGA

1 de junho
Braga
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A convite da Câmara Municipal de Ponte 
da Barca, a Turismo do Porto e Norte de 
Portugal, E.R. através da Dra. Cristina 
Mendes participou na eleição da Rainha 
das Vindimas que presidiu ao respetivo 
Júri num espetáculo cheio de glamour que 
alia a beleza à valorização das tradições 
vitivinícolas. A eleita representou o concelho 
na final do concurso “Rainha das Vindimas 
de Portugal”, da Associação de Municípios 
Portugueses do Vinho (AMPV). O júri avaliou 
a beleza das candidatas, que desfilaram 
com três trajes distintos (regional, casual e 
vestido de noite), mas também a sua cultura 
geral e os conhecimentos relativos ao vinho 
e as práticas do mundo rural.

ELEIÇÃO DA RAINHA DAS 
VINDIMAS 

1 de junho
Ponte da Barca

A Entidade Regional de Turismo do Porto e 
Norte de Portugal participou como parceiro 
nos dias 01 e 02 de Junho na 3ª Montra da 
Cereja da Penajóia que se apresenta como 
um prestigiado evento que contou com  uma 
ampla participação de Visitantes.
A cereja pode utilizar-se desde crua, às 
compotas e à sua cristalização, em açúcar, é 
e pode ser utilizada ao longo de todo ano. 
Neste sentido, e com a colaboração da 
escola de Hotelaria foram criados três 
elementos degustativos, a saber: uma tarte, 
um biscoito e uma bebida, tudo tendo como 
base a cereja. A intenção é que estes 
produtos sejam utilizados pelos empresários 
de restauração e bares. Assim, foi promovido 
um workshop, onde a Escola de Hotelaria de 
Lamego ensinou e fornecer as receitas para 
que nos dias da Montra da Cereja, bem como 
nos restantes dias do ano, a Cereja da 
Penajoia esteja sempre presente.

3ª MONTRA DA CEREJA 
DA PENAJÓIA 
MOMENTOS 2013

3 de junho
Penajóia

56
 | 

A
C

O
N

T
E

C
E

U

57
 | 

A
C

O
N

T
E

C
E

U



Esta acção decorreu na loja interativa do 
AFS nos dias 1 e 2 de Junho e pretendeu dar 
a conhecer os recursos/produtos turísticos 
mais genuínos do concelho de Macedo de 
Cavaleiros e sobretudo chamar a atenção 
para a sua marca identitária – O turismo 
Ativo.
A loja revestiu-se assim, num palco 
privilegiado para a promoção dos seus 
recursos/produtos turísticos mais 
genuínos e que são hoje marcas indeléveis 
da identidade deste concelho e que 
consubstanciam a importância do Município 
de Macedo de Cavaleiros, tendo como 
grande objetivo poder contribuir para que 
o Porto e Norte de Portugal se torne num 
grande destino Mundial.

MUNICÍPIO DE MACEDO DE 
CAVALEIROS-AFSC
AÇÃO PROMOCIONAL

4 junho
Macedo de Cavaleiros

JORNADAS TÉCNICAS DE 
AGÊNCIAS DE VIAGENS E 
OPERADORES TURÍSTICOS 
& TURISMO PARA TODOS 
A TPNP ESTEVE PRESENTE 
NA ESCOLA SUPERIOR DE 
GESTÃO DO IPCA

5 de junho
Barcelos

A Escola Superior de Gestão do IPCA 
apresentou os primeiros dados de dois 
estudos que caracterizam, minuciosamente, 
as ofertas turísticas de Barcelos e Vila 
Nova de Famalicão, tendo em vista a criação 
de um Directório destinado aos diversos 
agentes do Turismo.
A divulgação destes resultados foi feita, 
em conferência de imprensa, no âmbito das 
Jornadas Técnicas de Agências de Viagens 
e Operadores Turísticos & Turismo para 
Todos, organizadas pelo 2º ano do curso 
de licenciatura em Gestão de Atividades 
Turísticas da ESG-IPCA, que decorreu ao 
longo de todo o dia.
O turismo para todos foi, precisamente, 
o principal tema debatido nas jornadas 
técnicas ao longo de todo o dia. Isabel 
Martins, docente do IPCA, sublinhou que 
“este é um mercado que pode representar 
uma grande mais-valia para Portugal e 
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para a região do Minho do ponto de vista 
económico”. 
“Os estudos são claros ao concluir que 
os turistas com necessidades especiais 
tendem a ser mais fiéis aos seus destinos 
e, simultaneamente, são também os que 
gastam mais dinheiro nesses locais”, 
acrescentou. 
Por seu turno, a directora da Escola 
Superior de Gestão, Soraia Gonçalves, 
salientou que “o Turismo é um dos marcos 
de desenvolvimento estratégico regional e 
nacional, razão pela qual a Escola Superior 
de Gestão dá uma grande importância à 
oferta formativa e investigação aplicada a 
este sector”. 
A propósito, Abílio Vilaça sublinhou o 
facto de “o emprego no sector do Turismo 
continuar a crescer e nunca ter baixado”. 
Após a conferência de imprensa, as 
Jornadas Técnicas prosseguiram com o 
debate muito focalizado no Turismo para 
Todos. Na sessão de abertura, o Adjunto 
da Entidade Regional de Turismo do Porto 
e Norte de Portugal, António Cândido, 
destacou a pertinência do tema, pois 
trata-se de “um importante referencial de 
qualidade”. 
“É muito bom saber que um especial 
processo de inclusão está na agenda 
do dia-a-dia de todos os que, directa 
ou indirectamente, contribuem para o 
sucesso do destino turístico Porto e Norte 
de Portugal, tornando-o mais apelativo e 
sobretudo mais competitivo”, disse. 
A aposta no Turismo para Todos é, 
segundo António Cândido, “uma estratégia 
inteligente, não só contribuindo para que 
se alcance a desejada competitividade, 
criando mais e melhor negócio, como para 
que possamos prestar o nosso contributo 
dando corpo à máxima ‘todos iguais, todos 
diferentes’”. 

Segundo este responsável, Portugal está 
já a percorrer “o caminho certo”, citando 
vários “bons exemplos” de turismo inclusivo 
como a “Rota do Românico: Património 
para Todos” e o “Projeto de Recuperação 
do Centro Histórico de Penafiel”, bem como 
“as experiências radicais proporcionadas 
a pessoas com necessidades especiais por 
empresas a operar no destino Porto e Norte 
de Portugal”. 
A sessão de abertura contou, ainda, com 
a intervenção de César Pires, vereador do 
Turismo da Câmara Municipal de Barcelos, 
que apresentou alguns dos projectos 
em curso no município com vista ao 
desenvolvimento turístico do concelho. 
O autarca aproveitou para apelar ao 
contributo do IPCA e dos seus estudantes, 
designadamente na missão de tornar 
o Turismo em Barcelos cada vez mais 
acessível a todos.

A TPNP, E.R. participou na inauguração 
da Feira Mostra de Paredes de Coura 
no passado dia 07 de junho, que celebra 
este ano o seu XX aniversário. Estamos 
perante uma autêntica montra de saberes 
e vivências acumulados, de práticas e 
conhecimentos, repositório de tradições e 
manifestações culturais. 

FEIRA MOSTRA DE 
PAREDES DE COURA

7 de junho
Paredes de Coura
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No passado dia 8 de Junho, o Município da 
Póvoa de Varzim voltou a sair portas para 
promover o nosso destino turístico e as 
Festas de S. Pedro. Desta vez, o palco visado 
foi o Porto, mais propriamente a baixa da 
cidade invicta.
O stand de promoção turística ficou 
instalado na estação de S. Bento, um 
lugar privilegiado que permitiu o contacto 
direto com os inúmeros turistas que por ali 
passaram e se puderam informar sobre a 
nossa oferta, tendo ainda a oportunidade de 
provar iguarias como a rabanada à poveira 
ou as sardinhas de conserva e apreciar o 
trabalho ao vivo de uma artesã dedicada à 
camisola poveira.
A Rusga da Póvoa (composta por cerca de 
50 elementos, representativa das diferentes 
rusgas de S. Pedro) não só atuou neste 
espaço como percorreu algumas artérias 
da baixa, mais propriamente a Rua 31 de 

Janeiro e a Rua de Santa Catarina. 
Não será difícil imaginar os milhares 
de curiosos que, incansavelmente, 
fotografaram este cortejo de cor e de alegria 
que tão bem representa a nossa cidade e as 
nossas festas.
A iniciativa contou com a colaboração da 
«Turismo do Porto e Norte de Portugal, ER», 
da Câmara Municipal do Porto e da Refer-
Estação de S. Bento.

FESTAS DE S. PEDRO 
ANIMARAM BAIXA 
PORTUENSE

8 junho
Porto
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A Turismo do Porto e Norte de Portugal 
colaborou com a Câmara Municipal da Póvoa 
de Varzim e o Clube de Tiro de S. Pedro 
de Rates na promoção do Campeonato do 
Mundo de Tiro que se realizou em S. Pedro 
de Rates de 10 a 16 de Junho que incluiu 
as finais da Copa de África, Campeonato 
da Europa e Campeonato das Américas, 
e que contou com a presença de cerca de 
500 atiradores, seus familiares e elementos 
das respetivas federações das diferentes 
nacionalidades
Considerando o elevado potencial deste 
mercado, procuramos através de um 
interessante e representativo número de 
parceiros promover o que de melhor tem o 
Porto e Norte de Portugal, especificamente, 
no âmbito da Gastronomia e Vinhos e das 
tradições culturais que fazem parte da 
nossa identidade cultural. 
Promovemos, assim, num ambiente 

de degustação dos nossos produtos 
tradicionais uma importante bolsa de 
contatos entre os participantes e os nossos 
parceiros estratégico no passado dia 13 de 
Junho.

COPA DO MUNDO DE TIRO 
AO VOO 
ORGANIZAÇÃO DO CLUBE DE 
TIRO DE S. PEDRO DE RATES, 
COM O APOIO DA TPNP 

14 de junho
Póvoa de Varzim, Rates
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A TPNP, E.R. participação na Festa do Vinho 
Verde com um espaço promocional próprio 
e, ainda, na organização de Showcooking 
alusivo à ligação da Gastronomia ao Vinho 
Verde e, ainda, no Júri do Concurso do 
Leite-Creme em articulação com a Escola 
Superior Agrária de Ponte de Lima.

FESTA DO VINHO VERDE E 
PRODUTOS REGIONAIS 

14, 15 e 16 de junho
Ponte de Lima

FESTAS DE SÃO PEDRO 
ANIMARAM FAMALICÃO

15 junho
Vila Nova de Famalicão

O Município da Póvoa de Varzim como apoio 
da TPNP, E.R. realizou, no dia 15 de Junho, 
mais uma ação promocional do nosso 
destino turístico e das Festas de São Pedro.
Desta vez, a iniciativa decorreu em Vila 
Nova de Famalicão, onde a Rusga da Póvoa 
(composta por cerca de 50 elementos, 
representativa das diferentes rusgas de S. 
Pedro) atuou com a sua alegria contagiante.
Os que por ali passaram também se 
puderam informar sobre a nossa oferta, 
tendo ainda a oportunidade de provar 
iguarias como a rabanada à poveira ou as 
sardinhas de conserva e apreciar o trabalho 
ao vivo de uma artesã dedicada à camisola 
poveira.
E porque as Festas de São Pedro estão 
cada vez mais próximas, na mesma tarde, a 
Rusga da Póvoa presenteou os conterrâneos 
com uma atuação na Praça do Almada, onde 
decorre a I Feira Nacional de Artesanato, e 
desfilou pela Rua da Junqueira.
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FESTAS DA VILA DE DARQUE
APRESENTAÇÃO DO CARTAZ

15 junho
Darque

A TPNP, E.R. participou no passado dia 15 de 
Junho na apresentação oficial do Cartaz das 
Festas da Vila de Darque.
Um excelente cartaz que evidencia toda 
uma etnografia alusiva à tradição das 
“ceboleiras” em Darque, refletindo a 
identidade cultural e a memória coletiva que 
é um autêntico património turístico que urge 
preservar e revitalizar.

A TPNP, E.R. participou no passado dia 09 de 
Junho na inauguração oficial do Bike Park de 
Ponte de Lima. 
Aberto desde novembro de 2012, o Bike 
Parke de Ponte de Lima é um autêntico 
parque de lazer e recreio, em plena Serra 
d´Arga, entre o Alto do Ca valinho e o lugar 
de Mãos nas Freguesias de Estorãos e 
Cabração. Com uma área de 308 há, oferece 
condições únicas para a prática de BTT e 
Downhill e para caminhadas ecológicas.

DOURO BIKE PARK
INAUGURAÇÃO

9 de junho
Ponte de Lima



FESTAS SEBASTIANAS
APRESENTAÇÃO 
DO PROGRAMA

19 junho
Porto

O Presidente da Turismo Porto e Norte de 
Portugal (TPNP), Melchior Moreira 
reconhece as Sebastianas como Evento 
Turístico que merece ser promovido junto 
dos turistas, através da principal porta de 
entrada no Norte que é o Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro. A vontade de 
promover esta festividade, nas suas 
múltiplas vertentes, festiva, religiosa, 
cultural e artística, foi manifestada na 
apresentação na Loja Interativa da TPNP, no 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro, 
compromisso que foi assumido perante a 
Associação Sebastianas de Freamunde, 
Comissão das Festas Sebastianas 2013, o 
Presidente do Município, o Vereador do 
Pelouro do Turismo e o Presidente da Junta 
de Freguesia de Freamunde.
Pela 1ª vez, as Festas Sebastianas e o seu 
cartaz vão estar em todas as plataformas 
de comunicação da Entidade de Turismo, 

desde S. João da Madeira a Santiago de 
Compostela, equiparando as Festas 
Sebastianas a um produto turístico da 
Região Norte. Mas a promoção das 
Sebastianas não passa só pelas plataformas 
digitais da TPNP, mas também pela vontade 
bem vincada pelo Dr. Melchior Moreira, que 
considerou que “dentro do que é o nosso 
produto estratégico, ao nível do turismo 
religioso, esta é uma festa importantíssima”, 
garantindo uma colaboração permanente 
para o enriquecimento destas festividades.
 Durante este encontro formal entre os 
responsáveis do Turismo da Região Norte e 
os representantes do Município e das Festas 
Sebastianas, foram algumas dezenas de 
pessoas, nacionais e estrangeiras, que se 
abeiraram da Loja Interativa, no Aeroporto, 
e que tomaram contacto com o vídeo 
promocional das Sebastianas, projetado no 
ecrã gigante instalado naquele espaço.
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ROTEIRO DAS MINAS E 
PONTOS DE INTERESSE 
MINEIRO E GEOLÓGICO 
DE PORTUGAL
APRESENTAÇÃO DA 
BROCHURA

20 de junho
Vila Pouca de Aguiar

O Turismo do Porto e Norte de Portugal 
apresentou, no passado dia 20 de Junho, 
no Museu Municipal Padre José Rafael 
Rodrigues, o “Roteiro das minas e pontos de 
interesse mineiro e geológico de Portugal”, 
desenvolvido pela delegação de Touring 
Cultural do TPNP, em colaboração com 
a Direção Geral de Energia e Geologia, 
Empresa de Desenvolvimento Mineiro 
e Parceiros da região norte. O roteiro 
abrange dez concelhos, dá a conhecer os 
locais mineiros, bem como, onde eles estão 
inseridos em áreas como a gastronomia, o 
património, a natureza e outros produtos 
turísticos. Neste evento foi apresentada a 
brochura promocional e entregue a mesma 
em DVD, que promove vários locais da 
região. 
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No passado dia 20 Portugal foram recebidos 
na loja interativa do Aeroport No passado 
dia 20 Portugal foram recebidos na loja 
interativa do Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro, pelo adjunto do presidente, 
Dr. António Cândido, 6 elementos que vão 
explorar as potencialidades do Parque 
Nacional da Peneda Gerês como “hotspot” 
do canyoning a nível mundial. Foram 
recebidos na Loja Interativa de Turismo 
do Porto e Norte de Portugal durante a 
manhã de hoje o Francisco Sá Carneiro, 
pelo adjunto do presidente, Dr António 
Cândido, 6 elementos que vão explorar 
as potencialidades do Parque Nacional da 
Peneda Gerês como “hotspot” do canyoning 
a nível mundial. Foram recebidos na Loja 
Interativa de Turismo do Porto e Norte de 
Portugal durante a manhã de hoje

EQUIPA DE CANYONING 
DA ADIDAS EM PORTUGAL 
PELA PRIMEIRA VEZ 

20 de junho
Porto
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PRIMEIRO ANIVERSÁRIO 
DA LOJA INTERATIVA DO 
AEROPORTO DO PORTO 

21 de junho
Porto

A Loja Interativa de Turismo do Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro está a comemorar 
um ano. Para assinalar a data, a Turismo 
do Porto e Norte de Portugal apresentou, 
em parceria com a ACAPO e a AMEX 
uma brochura turística destinada a 
visitantes invisuais. A par desta iniciativa 
de responsabilidade social, foi também 
apresentada a implementação de um “botão 
de pânico” em todas as promotoras virtuais 
da entidade, com ligação direta ao 112.
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GAIA TEM PRAIAS 
PARA TODOS
HASTEADA A BANDEIRA 
“PRAIA ACESSÍVEL” EM 
CINCO ZONAS BALNEARES

21 de junho
Vila Nova de Gaia

A marca distintiva das praias de Gaia, 
todas galardoadas com Bandeira Azul, 
foi reforçada pela atribuição do galardão 
“Praia Acessível - Praia para Todos”, cuja 
bandeira foi hasteada no passado dia 
21 na Praia de Miramar e entregue aos 
presidentes de Junta de Freguesia onde 
se localizam as restantes quatro zonas 
balneares distinguidas: Canide Norte, 
Valadares Sul, Senhor da Pedra e Aguda. A 
cerimónia contou, ainda, com a presença de 
António Cândido, adjunto do Presidente da 
Entidade Regional do Turismo Porto e Norte 
de Portugal, Amélia Traça, Vereadora da 
Acção Social, e Mário Dias, Presidente da 
Associação Portuguesa de Pais e Amigos do 
Cidadão com Deficiência Mental. 

A TPNP, E.R. participou no Júri das 
Marchas Populares que decorreram no 
passado dia 23 de Junho em Vila Praia 
de Âncora promovido pelo Movimento de 
Empresários do Concelho de Caminha. Um 
autêntico cartaz turístico com tasquinhas 
de gastronomia regional, artesanato e 
música tradicional com o envolvimento da 
população local e inúmeros visitantes.

MARCHAS DE S. JOÃO 

23 de junho
Vila Praia de Âncora
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No ciclo festivo sobradense, as Festas do 
São João são o seu momento mais alto. 
Levantadas todos os 24 de Junho, dia do 
nascimento do Santo Precursor que 
baptizou o Messias segundo a Tradição 
cristã, estas festas são um dos bens 
culturais, imateriais e materiais, mais 
expressivos de Portugal, e de interesse 
internacional.
Muitas vezes reduzidas à simples 
designação de Bugiada ou Mouriscada, e 
mais lá atrás como uma ‘Mourisca’, as 
Festas do São João de Sobrado são muito 
mais complexas e devem ser vistas no seu 
conjunto enquanto um todo e não partidas 
ou das quais se retiram elementos, como é o 
caso da atenção que se dá ao uso da 
máscara por parte dos bugios.
Estas festas, que apenas duram um dia, são 
constituídas por um arraial, por uma festa 
litúrgica em honra de São João, missa e 

FESTAS DO SÃO JOÃO 
DE SOBRADO 
CANDIDATAS A PATRIMÓNIO 
DA HUMANIDADE E 
INTEGRADAS NO FESTIVAL 
DO NORTE

24 de junho
Valongo

A Freguesia de Sobrado integra o Município 
de Valongo, Distrito do Porto, desde 1836, e 
historicamente, com a vizinha Freguesia de 
São Martinho de Campo, pertenceu às 
antigas terras de Aguiar de Sousa.
O seu território é um longo vale onde corre o 
Rio Ferreira, que banha a ‘agra’ que se opõe 
ao ‘monte’. Esta oposição, de grande 
complementaridade, entre uma agricultura 
baseada na ‘Revolução do milho’, junto ao rio, 
e o acesso a recursos florestais, onde hoje o 
pinheiro, o eucalipto e o sobreiro pontuam, 
dão-lhe um carácter agrícola que esconde 
uma indústria que aqui chegou a partir de 
meados do séc. XIX, associada aos têxteis e 
ao mobiliário.
A designação de Sobrado abriga um conjunto 
de lugares que têm como ponto central o 
Lugar de Campelo, aonde se ergue a igreja 
paroquial, setecentista, mas que abriga a 
imagem gótica do padroeiro, Santo André.
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Largo do Passal e os respectivos Velho e 
Reimoeiro, após uma dança, benzeram, em 
caldeirinha da igreja, os dançarinos.
Após o almoço, e até ao meio da tarde, os 
Serviços da Praça tomam a centralidade das 
festas. A Cobrança dos Direitos, os 
Trabalhos de semear, gradar e lavrar, e a 
Sapateirada, são momentos de grande 
perturbação. Quem os faz está mascarado, 
porque são(?) bugios e antes de ir para o 
Largo do Passal banha-se numa mistura de 
bosta com água, e tentam agarrar-se a 
quem está a ver. É também agora que a 
violência ritual é mais forte, em particular 
em torno do cego que, deitado numa poça, e 
com uma saca de palha às costas, sofre o 
descarregar de varadas por parte do moço 
de cego, que engana o sapateiro com a 
mulher.
Após esta perturbadora tarde, dá-se o 
combate nos palanques, há uma semana 

montados, entre bugios e mourisqueiros.
Após a troca de tiros e o correr das 
embaixadas, os mourisqueiros atacam o 
palanque dos bugios, aonde o Velho está. À 
terceira tentativa, o Reimoeiro sobe e 
prende o Velho da bugiada A Banda de São 
Martinho toca peças dramáticas. Após 
várias tentativas de fuga, o Velho é 
submetido e implora ao Reimoeiro a sua 
liberdade. Nem as crianças bugio demovem 
este. E aqui acontece um dos momentos 
mais dramáticos e intensos: o limpar das 
bagadas do Velho pelas crianças bugio. 
Momento que arranca à multidão que 
comprime o palanque dos bugios uma 
emoção que se transforma em lágrimas. O 
Reimoeiro desce antecedido pelo Velho. 
Constrói-se um círculo de mourisqueiros 
sobre o qual se veste a pressão dos bugios. 
No centro, o Velho e o Reimoeiro lutam, um 
pela liberdade, outra pela prisão. É um 

procissão, por um desfile carnavalesco, as 
Entrajadas (ou Entrujadas), pelos chamados 
Serviços da Praça e por uma dança 
dramática, as Danças dos Mourisqueiros e 
dos Bugios.
Durante um longo dia, que começa no 
alvorecer da madrugada, e numa sucessão 
que só se pode compreender acompanhando 
estas festas durante vários anos, todas 
estas partes se vão sucedendo, criando uma 
narrativa que importa historicizar, e 
relacionar, nos seus elementos acima 
descritos.
No largo do Passal, antes de 24 de Junho 
monta-se um arraial, onde o comer e o 
comércio de feira, associado a espectáculos 
musicais, em nada distingue de outros 
arraiais. No dia das festas, muito cedo, o 
Reimoeiro, que comanda as danças dos 
mourisqueiros, e o Velho, que comanda as 
danças dos bugios, recebem em sua casa 

mourisqueiros e bugios, que ao longo do 
extenso dia, que agora se inicia, nunca se 
encontram até ao combate que se dá pela 
tarde. Os exércitos, dançando ou em 
marcha, dirigem-se à Casa do Bugio, 
chegando primeiro os mourisqueiros, e 
depois os bugios. Após a troca de alimentos 
impuros, ossos, cornos, restos de comida, 
em formas escatológicas… os dois grupos 
dirigem-se à igreja paroquial. Os 
mourisqueiros sempre primeiro. No final da 
missa, estes tomam conta dos andores e 
inicia-se a procissão. Segundo a lenda, este 
é um roubo, ou apropriação, da imagem do 
Santo, que pertenceria aos Bugios, vistos 
como os cristãos.
Finda a procissão, os mourisqueiros dirigem-
se a uma casa, e aí ficam até a Banda 
Musical de São Miguel, Campo, os vir buscar. 
A manhã só termina quando bugios e 
mourisqueiros tiverem sido levados para o 
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momento tenso, de grande pulsão.
De repente surgem quatro bugios 
empunhando a Serpe. Os mourisqueiros 
sentem a cuca e fogem. Os bugios juntam-se 
ao Velho que foi libertado e a imagem 
simbolicamente é recuperada por estes. «O 
santo é nosso…» gritam.
A festa vai terminar no adro da igreja, sob o 
abrigo da fachada onde o velho Santo André 
ocupa um dos nichos. O juiz das festas que 
ora terminam passa o Ramo ao novo juiz e 
aos mordomos que têm a responsabilidade 
de organizar a próxima.
A Banda Musical de São Martinho começa a 
tocar o «São João de Sobrado», e acontece 
a mais estranha das coisas… toma-se dos 
sobradenses a loucura hipnótica de uma 
dança, que os faz seguir a Música, 
levantando as pernas em esquadro e 
movendo de forma acelerado o corpo… E 
terminam as Festas.

Esgota-se a força anímica de Sobrado.
E ciclo reinicia-se até ao próximo 24 de 
Junho.
Na sua complexidade que o presente assiste, 
e que em poucas linhas torna impossível de 
descrever, estas festas espantam pelo seu 
arcaísmo, pela sua narrativa, mas acima de 
tudo pela ‘Paixão’. Palavra que significa o 
amor que os sobradenses têm por estas. 
Importa que o leitor entenda que as Festas 
de São João não são uma reconstituição, 
uma qualquer representação, são o pulsar 
da Vida. O Velho é o Velho, o Reimoeiro é o 
Reimoeiro… existe uma transfiguração que o 
uso da máscara ajuda mas é ultrapassada 
pela força da Tradição.
Estas festas, na sua forma presente, 
constroem-se sobre uma ‘Mourisca’ que 
parece ligar-se a um auto que ainda no séc. 
XX se levantava popularmente em Vale 
Formoso, Covilhã, «A moura encontrada», e 

sobre os Serviços da Praça, velha 
sobrevivência de um charivari de inversão, 
onde o montar de costas um burro e a sua 
associação à Igreja nos leva a caminho 
prístinos de um cristianismo arcaico, onde a 
proibição sexual de acesso à mulher de 
outro se pagava violentamente nas 
comunidades antigas, mas também a velhos 
rituais agrícolas marcados pelo uso de 
dejectos de animais e da sua urina, onde a 
inversão mostra um rito de fertilidade 
associado ao fim de um ciclo agrícola, 
marcando o início de um outro, que nunca se 
sabe como terminará.
A ligação entre um combate entre cristãos(?) 
e mouros e o charivari não deve ser muito 
antiga. A segunda parece muito ligada à 
igreja paroquial. A outra pode ter sido trazida 
de outro lugar da freguesia, talvez da região 
dos Lugares de Devesa, de Vale Direito, de 
Padrão e Gandra. Assim mostram os mapas 
genealógicos das figuras nucleares da 
‘Mourisca’: todos eles são destes lugares, que 
prefiguram o urbanismo estruturado mais 
antigo da freguesia. Assim, talvez estejamos 
na presença de duas festas que em finais do 
séc. XIX se uniram numa só narrativa: uma 
muito associada às Casas Grandes, que 
estruturavam fundiariamente o território, e 
uma outra, mais arcaica, que se estruturava 
em torno da igreja, enquanto ritual agrícola 
propiciatório, ancorada num cristianismo 
prístino. Desta forma, a lenda parece ser o 
cimento que foi criado para as juntar.
Ciente da importância deste património, a 
Câmara Municipal de Valongo, a Junta de 
Freguesia de Sobrado, e Casa do Bugio, o 
Turismo Porto e Norte de Portugal, assim 
como a comunidade sobradense, detentora 
das Festas, assumiu propor à UNESCO que 
as Festas do São João de Sobrado se 
candidatem a integrar a Lista representativa 
do património cultural imaterial da 

humanidade. Esta vontade foi reforçada com 
o inquestionável apoio do Dr.º Jorge Xavier 
Barreto, actual Secretário de Estado da 
Cultura, quando em Maio esteve em 
Sobrado, e que publicamente assumiu esse 
mesmo apoio.
Construiu-se em 2012 uma equipa plural, 
que é responsável pela sistematização da 
informação, pela sua inscrição no Inventário 
Nacional do PCI, pela instrução do processo 
à UNESCO e pelo plano de salvaguarda, que 
deverá basear-se na relação ética entre a 
comunidade e os diversos agentes. 
Salvaguarda que se suporte na valorização 
da Paisagem Cultural de Sobrado que tem 
como ponto maior da sua identidade a 
«Paixão» pelas suas festas, as Festas do 
São João de Sobrado, cimento de ligação 
entre os diversos lugares físicos e 
espirituais que constroem o espaço que se 
reconhece como Sobrado.
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ROTARY CONVENÇÃO 
INTERNACIONAL 

25 de junho
Lisboa 

A TPNP, E.R. em parceria com o Município de 
S. João da Madeira e com especial enfase 
no Turismo Industrial participaram com um 
espaço promocional na Rotary Convenção 
Internacional que está a decorrer de 23 a 
26 de Junho no Parque das Nações (Lisboa) 
com mais de 25 mil rotários oriundos de 
cerca de 163 países. Estima a organização 
que as receitas diretas que esta convenção 
vai trazer ao País são superiores a 100 
milhões. Através dos nossos conteúdos 
interativos estamos a promover os 82 
Municípios do Porto e Norte de Portugal 
junto de um público-alvo que tem uma 
especial aptidão para descobrir o País e 
apresentam um nível socioeconómico muito 
elevado.
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TIAGO MONTEIRO E TPNP 
NA LOJA INTERATIVA DO 
AEROPORTO DO PORTO

25 de junho
Porto

O piloto português Tiago Monteiro e o seu 
Honda estiveram na Loja Interativa do 
Aeroporto Francisco Sá Carneiro no dia 26 
de Junho, às 18h00, numa ação conjunta 
com o Turismo do Porto e Norte de Portugal 
(TPNP), “partner” da carreira internacional 
do piloto portuense.
O carro encontrou-se exposto na Loja 
Interativa do TPNP no Aeroporto, 
antecedendo a  presença, de Tiago 
Monteiro no Circuito da Boavista, na prova 
internacional do WTCC.
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TPNP EM MACEDO DE 
CAVALEIROS

29 de junho
Macedo de Cavaleiros 

Visita institucional ao concelho de Macedo 
de Cavaleiros: passagem pela Albufeira do 
Azibo e inauguração da XXX Feira de São 
Pedro. Com a presença de Poiares Maduro, 
ministro adjunto e do desenvolvimento 
regional, Melchior Moreira, presidente do 
TPNP e Beraldino Pinto, presidente da CM de 
Macedo de Cavaleiros.
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PORTO E NORTE DE 
PORTUGAL RECEBE 
MUNDIAL DE FUTEBOL DE 
PRAIA EM 2015

A FIFA atribuiu a Portugal a organização do 
Mundial de Futebol de Praia em 2015 que 
decorrerá na praia de Canide em VN de Gaia.
Trata-se de uma vitória de uma Candidatura 
apresentada pela Federação Portuguesa 
de Futebol que contou com o apoio e um 
elevado empenhamento da Turismo do 
Porto e Norte de Portugal que disponibilizou 
um conjunto de elementos essenciais que 
sustentaram a candidatura e a tornaram 
vencedora.
Esta vitória constitui uma importante 
conquista o que revela a forte capacidade 
da região para acolher um evento com 
esta dimensão desportiva e social, 
especificamente um reconhecimento para 
o Município de Gaia por todo o empenho na 
valorização da orla marítima.
Trata-se de um evento que representará 
grande retorno para a região decorrente 
dos amplos movimentos de massa que 

representam grandes benefícios para a 
economia.
A TPNP desde a primeira hora considera 
os Eventos Desportivos como Estratégia 
de Desenvolvimento crucial na medida em 
que não se revelem, tão só, pelos fluxos 
turísticos que geram no período da sua 
realização, mas também e, sobretudo 
pelos fluxos que podem potenciar em 
consequência da abertura do Destino 
Turístico ao mundo e da sua capacidade de 
atração renovada.
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este é um projecto de 
informação turística 
disponível 24 horas, já que 
cá fora um ecrã interactivo 
permite o acesso à 
informação mesmo quando 
a loja está fechada, Melchior 
Moreira aproveitou ainda 
para anunciar que um 
protocolo com a Entidade de 
Turismo do Algarve vai 
permitir que se faça 
promoção do turismo do 
Norte no Sul do país e vice-
versa. Alberto Santos 
lembrou as conquistas dos 
últimos anos Nesta 
cerimónia, marcou também 
presença a adjunta do 
secretário de Estado do 
Turismo, que não deixou de 
realçar a importância do 
projecto. “Portugal está 
entre os 20 países do mundo 
mais competitivos em 
termos de turismo. Uma 
área que representa 9,5 por 
cento do Produto Interno 
Bruto e 8 por cento do 
emprego”, explicou Vera 
Rodrigues. Também o vice-
presidente da CCDR-N, 
Álvaro Carvalho, elogiou 
este esforço de integração 
de meios e homogeneização 
de processos de informação 
turística. Este equipamento, 
referiu, teve um 
investimento de 358 mil 
euros, sendo mais de 300 
mil comparticipados pelo 
FEDER - Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional. 
Tanto o presidente da 

NOVA LOJA 
INTERACTIVA QUER 
ALAVANCAR TURISMO 
NO CONCELhO E NA 
REGIãO 
Desde a passada terça-feira, 
Penafiel tornou-se no quinto 
município a inaugurar uma 
Loja Interactiva de Turismo, 
que liga em rede toda a 
informação de promoção 
turística da Entidade de 
Turismo do Porto e Norte de 
Portugal e que estará aberta 
sete dias por semana, e 24 
horas por dia (através de um 
ecrã interactivo externo ao 
edifício). O equipamento, 
que nasceu inserido no 
projecto de Regeneração 
Urbana da cidade de 
Penafiel, está instalado no 
Largo Padre Américo, e a 
autarquia pretende que seja 
mais uma alavanca para 
impulsionar o turismo no 

concelho e na região. 
Penafiel e a região serão 
divulgados no Algarve. A 
nova Loja Interactiva de 
Turismo, inaugurada na 
passada terça-feira, vai 
promover Penafiel mas 
também todos os pontos 
turísticos do Porto e Norte 
de Portugal, assim como 
acontecerá em todas as 
lojas idênticas. Quem entrar 
no espaço, pode aceder a 
vídeos, animações, mapas e 
visitas virtuais, tudo de 
forma interactiva. Segundo 
o presidente da Entidade de 
Turismo Porto e Norte este 
é um projecto de inovação 
mundial que quer ligar em 
rede uma região. “Nesta loja 
de turismo, só com um 
clique, pode-se aceder e 
conhecer toda a promoção 
turística do turismo Porto e 
Norte”, referiu Melchior 
Moreira, adiantando que 
esta é a quinta loja 
inaugurada das 52 previstas. 
A Comunidade 
Intermunicipal do Tâmega e 
Sousa foi a única a aderir a 
100 por cento a este 
projecto, que vai ser uma 
“alavanca fortíssima para o 
turismo na região”, realçou. 
Um exemplo que devia ser 
seguido: “Este país não 
precisa de mais fundos 
comunitários, precisa de 
aproveitar os que tem. É isso 
que esta Entidade de 
Turismo e estes municípios 
têm feito”. Lembrando que 
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Câmara Municipal como a 
directora da Rota do 
Românico destacaram a 
importância destas lojas 
para a divulgação deste 
projecto de turismo cultural 
que une a região. Nos 
últimos 10 anos, o concelho 
assistiu a um aumento 
exponencial do número de 
visitantes: houve cerca de 
10 mil registos de dormidas 
nas unidades hoteleiras em 
2002 e quase 100 mil em 
2012.  

WELCOME MEDIA - TPNP 
COM SURf EM ESPINhO 
A Entidade Regional de 
Turismo do Porto e Norte de 
Portugal promove a 2ª 
Etapa do Circuito de Surf do 
Norte nos dias 8 e 9 de 
junho, em Espinho, contando 
este ano com um quadro 
técnico credenciado e 
reconhecido pela Federação 
Portuguesa de Surf. 

PARQUE DE ExPOSIÇÕES 
INTEGRA TURISMO DO 
PORTO E NORTE DE 
PORTUGAL
O Parque de Exposições de 
Braga (PEB) aderiu à 
entidade de Turismo do 
Porto e Norte de Portugal 
(TPNP). O PEB considera 
que o turismo representa 
um «setor essencial na 
estratégia de 
desenvolvimento da cidade e 
de toda a região, facto este 
reforçado pelas 

potencialidades inerentes ao 
património religioso, 
cultural, gastronómico, 
paisagístico e monumental 
do concelho, bem como do 
enorme potencial 
representado per si pelo 
Turismo Religioso e pelo 
Turismo de Negócios, muito 
por força do projeto 
BragaCongress». 
A integração nesta entidade 
vai potenciar o efeito de 
rede e de sinergia, 
possibilitando o acesso a 
outros meios de promoção e 
divulgação. Para o PEB, este 
é mais um passo na 
estratégia de mutação do 
conceito de ação e de gestão 
do Parque, introduzindo um 
novo reforço na influência 
para a região de Braga.
Para o administrador-
executivo do PEB, Miguel 
Corais, este «é um momento 
em que uma instituição 
como o PEB assume uma 
integração estratégica, 
neste caso com a Turismo 
do Porto e Norte de 
Portugal. Tal surge na 
sequência da mudança que 
temos vindo a imprimir no 
novo modelo do Parque de 
Exposições, a par da 
mudança da imagem 
corporativa, e sem 
esquecermos que o PEB é 
uma instituição intimamente 
ligada ao setor das Feiras e 
dos Congressos – setores 
relacionados diretamente 
com o Turismo e a economia 

em geral», afirma. A nossa 
presença na TPNP está 
inserida num caminho que 
progressivamente o PEB 
tem vindo a assumir, quer 
numa perspectiva nacional, 
quer internacional».

3ª MONTRA DA CEREJA 
DA PENAJóIA: UMA 
APOSTA GANhA
No passado fim-de-semana 
de 1 e 2 de junho, teve lugar 
a 3ª Edição da Montra da 
Cereja da Penajóia/Lamego. 
Numa parceria da Amijoia 
(Associação dos amigos e 
produtores de cereja da 
Penajoia, e da Câmara M. de 
Lamego, o certame foi mais 
um sucesso de vendas deste 
precioso produto.
O clima adverso que se fez 
sentir na fase de maturação 
deste preciso fruto, que 
originou um acentuado 
decréscimo na sua 
produção, principalmente na 
cereja mais temporã, levou 
a que a realização do 
certame fosse adiada, 
alimentando algumas 
incógnitas face ao sucesso 
do evento. Também a 
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de Touring Cultural do TPNP, 
em colaboração com a 
Direcção Geral de Energia e 
Geologia, Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro e 
Parceiros da região norte do 
“Roteiro das minas e pontos 
de interesse mineiro e 
geológico de Portugal. 
A entidade regional vai 
apresentar a brochura 
promocional sobre a 
temática.  

CLUBE DE TIRO S. PEDRO 
DE RATES NO REGRESSO 
àS GRANDES 
COMPETIÇÕES
Clube de Tiro S. Pedro de 
Rates no regresso às 
grandes competições Entre 
10 e 16 de junho, várias 
centenas de atiradores, na 
maioria estrangeiros, vão 
disputar a Copa do Mundo 
de Tiro ao Voo, nas 
instalações do Clube de Tiro 
de S. Pedro de Rates. Em 
paralelo irão juntar-se as 
?nais dos Campeonatos de 
África, Europa e Américas, 
colocando a Póvoa de 
Varzim no centro do mundo 
no panorama do tiro ao 

transferência de local da 
exposição, devido às obras 
na Avenida Dr. Alfredo de 
Sousa, originou nos 
organizadores e produtores 
algum receio. Porém, o 
verão que se fez sentir em 
Lamego no passado fim-de-
semana, foi um excelente 
aliado na divulgação e venda 
da cereja.
A realização deste certame, 
constitui para os produtores 
de cereja, uma preciosa 
ajuda aos seus fracos 
rendimentos e uma 
excelente receita para a 
economia local.
No final da tarde de domingo 
e feito um balanço ainda que 
provisório, o sucesso estava 
garantido, pois das 
informações recolhidas 
junto dos produtores 
podemos concluir que foram 
vendidas mais de cinco 
toneladas de cereja.
Resta agradecer a todos os 
que direta ou indiretamente 
tornaram possível o sucesso 
da 3ª Montra da Cereja da 
Penajóia e em particular à 
Câmara Municipal de 
Lamego, ao Turismo Porto 
Norte, à Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de 
Lamego, à Escola de 
Hotelaria e Turismo de 
Lamego, à AEHTD- 
Associação de Empresários 
de Hotelaria e Turismo do 
Douro, ao Museu de Lamego, 
à Raposeira, aos jovens das 
concertinas e a tantos 

outros que deram o seu 
melhor para o êxito deste 
evento.
O ex-deputado Melchior 
Moreira, que preside a 
Turismo Porto e Norte, e que 
também fez questão de 
estar presente para 
encerramento certame 
afirmando que “a evolução 
do Turismo em Lamego foi 
de grau zero.” Deixando-o 
alerta que esta região e esta 
cidade, deve “apostar mais 
na divulgação das suas 
potencialidades turísticas”, 
arranjando programas de 
atração cultural e artística, 
para que a procura desta 
região seja uma realidade.
Carlos Magalhães Fernando 
Sousa 3ª Montra da Cereja 
da Penajóia: Uma aposta 
ganha.

PORTO E NORTE LANÇA 
ROTEIRO DE MINAS 
O Turismo do Porto e Norte 
de Portugal vai apresentar, 
no próximo dia 20 de Junho, 
os resultados do trabalho 
sobre Minas e Geologia do 
Norte de Portugal, 
desenvolvido pela delegação 
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longo de uma semana. Para 
o concelho, além das provas 
há a considerar a 
importância turística do 
concelho poveiro, com a 
presença entre 
participantes e familiares de 
mais de um milhar de 
pessoas São as grandes 
competições internacionais 
que voltam ao palco da Vila 
de Rates. Depois do 
Campeonato da Europa de 
Tiro ao Voo, desta feita será 
o Campeonato do Mundo na 
mesma vertente. Jorge 
Leal, presidente da direção 
do clube que tem a 
responsabilidade em 
organizar o certame refere: 
”Teremos esta grande 
competição ao qual se 
juntam as ?nais dos 
Campeonatos de África, da 
Europa e das Américas. O 
vencedor destas três provas 
será declarado o novo 
campeão do Mundo de Tiro 
ao Voo. Esta é a primeira vez 
que se realiza neste 
formato, já que 
anteriormente eram 
realizadas separadas nestes 
continentes, e pela primeira 
vez será decidido na Póvoa 
de Varzim em apenas uma 
semana”. Quanto ao impacto 
para a cidade e concelho, 
Jorge Leal adianta: 
“Estamos a prever uma 
enchente, na ordem dos 600 
atiradores, numa época 
próxima do verão e das 
festas da cidade, 

contribuindo deste modo 
para a economia da cidade. 
Isto arrasta também 
diversas empresas em volta 
desta prova”. Para o 
presidente do clube “esta 
Copa do Mundo é também o 
resultado do esforço e 
abnegação coletiva de 
conseguir os objetivos 
traçados e é a 
demonstração que a 
realização deste evento num 
espaço territorial com uma
 

forte vocação para o 
desporto, cultura e lazer, 
permite uma interação entre 
as nossas gentes e 
costumes e reforça a sã 
convivência dos atiradores e 
suas famílias”. Clube de Tiro 
S. Pedro de Rates Situado a 
poucos minutos da cidade 
da Póvoa de Varzim, o Clube 
de Tiro de S. Pedro de Rates 
possibilita a prática de tiro 
desportivo com armas de 
caça e tiro, e a prática de 
tiro com arco. Constituído 
por escritura pública em 7 
de Dezembro de 1994, a 
coletividade é um caso de 
sucesso na gestão 
desportiva e administrativa 

de uma estrutura, 
propriedade municipal, 
vocacionada para a alta 
competição nas várias 
disciplinas do Tiro 
Desportivo. A nível de 
estruturas sociais, está 
equipado com salas 
polivalentes e um armeiro, 
possuindo ainda bar e 
restaurante, com um 
acolhedor repouso e 
convívio, usufruindo do bela 
panorâmica sobre o vale 

agrícola de Rates ou sobre a 
costa atlântica.  
O Clube de Tiro de São 
Pedro de Rates, estará com 
certeza à altura desta 
importante realização 
FEDECAT, estou convencido 
que o nível desportivo e 
competitivo será do agrado 
e satisfação de todos. O 
Presidente da Federação 
Portuguesa de Tiro com 
Armas de Caça, Pedro 
Manuel da Cunha Mota “Um 
inquestionável interesse 
turístico-económico” 
Cumpre-me, antes de mais, 
saudar, cordialmente, os 
participantes na Copa do 
Mundo de Tiro ao Voo 
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Na conferência agendada 
estarão representadas as 
entidades envolvidas nesta 
ação, que tem por objetivo 
elevar o Gerês como destino 
de eleição desta prática 
desportiva e de lazer: 
Turismo do Porto e Norte de 
Portugal, Adidas, Parque 
Nacional da Peneda-Gerês, 
Instituto Politécnico de 
Viana do Castelo, GNR 
(Grupo de Intervenção de 
Proteção e Socorro), Gerês 
Green Park, Tobogã e 
JaySport. 
O canyoning, um desporto 
em expansão em Portugal, 
consiste em descer rios de 
montanha com desníveis 
acentuados, recorrendo a 
várias técnicas e formas 
para transpor obstáculos 
naturais, e os hotspots da 
modalidade são 
considerados destinos de 
excelência para a prática a 
nível mundial. Fonte: TPNP 

(atletas, dirigentes, 
familiares), a todos 
desejando feliz estadia na 
Póvoa de Varzim.  
Tudo faremos para que 
estes dias criem, ou 
consolidem, a imagem que 
esta cidade e este país 
merecem como locais 
naturalmente privilegiados 
para o acolhimento e bem 
sucedidos na arte de 
acolher. A Póvoa de Varzim 
dispõe de um vasto conjunto 
de equipamentos 
desportivos cuja 
qualificação técnica os 
recomenda para a alta 
competição, nacional e 
internacional. Estamos, por 
isso, habituados a receber 
provas de diversas 
modalidades, cujo 
reconhecido sucesso 
organizativo e social credita 
(e responsabiliza!) o 
município e a cidade, 
obrigados, em cada evento, 
a superar o nível do anterior 
acolhimento. 
O Presidente da Câmara 
José Macedo Vieira 
Campeonato contribui para 
o engrandecimento e a 
internacionalização da 
região.”Faço votos pois para 
que esta iniciativa sirva de 
incentivo ao surgimento de 
um número cada vez maior 
de jogadores na região, 
traduzindo-se num 
importante meio de 
valorização do fenómeno 
desportivo no nosso país e 

concorrendo para o 
engrandecimento da 
imagem da Marca Portugal.  
A todos, mas naturalmente 
com especial referência aos 
jogadores e equipas em 
competição, desejo as 
maiores felicidades, 
esperando que, com 
desportivismo, atinjam a 
meta de uma verdadeira 
consagração pessoal e 
coletiva”, Melchior Moreira 
Presidente da Entidade 
Regional de Turismo do 
Porto e Norte de Portugal.

WELCOME MEDIA - TPNP 
RECEBE EQUIPA DE 
CANyONING DA ADIDAS 
A Loja Interativa de Turismo 
do Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro vai receber a 
equipa de canyoning da 
Adidas, que estará pela 
primeira vez em Portugal e 
que irá explorar as 
potencialidades do Parque 
Nacional da Peneda Gerês 
como hotspot deste 
desporto a nível mundial. 
Composta por seis 
elementos, a equipa chegará 
na quarta-feira, às 11h00. 
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TURISMO DO PORTO E 
NORTE QUER 
DELEGAÇãO NO DOURO 
O presidente da Turismo do 
Porto e Norte garantiu que 
vai criar uma delegação no 
Douro, apesar de não estar 
prevista na nova lei, e que 
pretende encontrar soluções 
para os funcionários do 
extinto polo duriense. 
A nova lei das Entidades 
Regionais de Turismo, que 
entrou em vigor no dia 17 de 
Maio, funde a Turismo do 
Douro, sediada em Vila Real, 
na Entidade Regional de 
Turismo do Porto e Norte de 
Portugal (TPNP). 
Este diploma não prevê a 
criação de uma delegação 
no Douro. No entanto, o 
presidente da TPNP, 
Melchior Moreira, assumiu a 
criação de uma delegação 
com sede no distrito de Vila 
Real. 
Acrescentou ainda que a 
localização exacta não será 
imposta, mas escolhida 
pelos autarcas da 
Comunidade Intermunicipal 
do Douro (CIMDouro). 
O responsável referiu que, 

logo após as eleições para a 
TPNP e, se for eleito, 
procurará inteirar-se da 
realidade.  
As eleições serão 
convocadas, segundo 
Melchior Moreira, depois da 
homologação dos novos 
estatutos por parte do 
secretário de Estado do 
Turismo. 
Recorde-se, a propósito, que 
após o acto eleitoral, o 
presidente eleito da TPNP 
tem 30 dias para apresentar 
um plano de reestruturação 
do organismo.  

PORTO E NORTE LANÇA 
ROTEIRO DE MINAS
O Turismo do Porto e Norte 
de Portugal apresentou uma 
proposta turística inovadora. 
Trata-se do roteiro das 
minas e pontos de interesse 
mineiro e geológico  de 
Portugal, que resultou do 
trabalho sobre minas e 
geologia da região 
desenvolvido pela delegação 
de Touring Cultural do TPNP 
com a colaboração da 
Direção-Geral de Energia e 
Geologia.

sobre fundo preto

sobre fundo preto

Configuração Secundária

WWW.GUIMARAES2013.PT 
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A porta do tempo volta a abrir-se, 

no Mosteiro de Arouca, para mais 

uma viagem ao passado. As 

monjas voltam a habitar o espaço, 

e, cá fora, o povo vive e trabalha, à 

sombra do seu Mosteiro. De 12 a 

14 de julho, Arouca volta a abrir as 

portas para a sua Recriação 

Histórica, festejando S. Bernardo, 

patrono da ordem de Cister, e 

acolhendo a visita de Alexandre 

Herculano e do Bispo de Lamego. 

Centenas de figurantes, oriundos 

das associações do concelho, dão 

vida a este regresso ao passado, 

com direção artística da Panmixia. 

Venha fazer parte da história de 

Arouca.

São esses os ingredientes desta 

Recriação Histórica, que se 

distingue pelo facto de levar o 

público para o centro da ação, 

inserindo-o na realidade da vida 

quotidiana oitocentista. Não se 

trata de um espetáculo ou de uma 

representação, mas de um espaço 

de convívio entre visitantes e 

personagens. Viaje no tempo, no 

Arouca Geopark.

BAIÃO
FESTIVAL BYONRITMOS
5 a 7 de agosto

www.byonritmos.com

ALFÂNDEGA DA FÉ
FESTIVAL 
7 SÓIS SETE LUAS
7 a 28 de julho

www.7sois.eu

No ano em que comemora 20 anos 

o Festival Sete Sóis Sete Luas 

combate a crise e volta a 

Alfândega da Fé, pela terceira vez, 

aquecendo o Largo de S. Sebastião 

com os ritmos da Calábria e da 

Croácia em estreia nacional. À 

festa da lusofonia e do mundo 

mediterrâneo juntam-se também, 

este ano, grupos de música locais.

Com o importante apoio do 

Programa Cultura da União 

Europeia e da Câmara Municipal 

de Alfândega da Fé, este ano 

celebra duas décadas de 

existência (1993-2012) e continua 

a sua longa viagem pelas rotas 

musicais, artísticas e turísticas 

que unem o Mediterrâneo ao 

mundo lusófono.

AMARES
ENCONTRARTE 2013
III ENCONTRO DE ARTES 
PLÁSTICAS E CINEMA DE 
ANIMAÇÃO EXPERIMENTAL
25 a 28 de julho

www.encontrarte.pt

O Encontrarte Amares surgiu em 

2005, como projecto, da vontade 

de um grupo de pessoas em criar 

condições para mostrar vários 

géneros de expressão artística 

fora dos centros habituais de 

mostras de arte em Portugal.

AROUCA
RECRIAÇÃO HISTÓRICA: 
VENHA FAZER PARTE DA 
HISTÓRIA DE AROUCA
12 a 14 de julho

CAMINHA
FEIRA MEDIEVAL
19 a 28 de julho

www.cm-caminha.pt

CASTELO DE PAIVA
INSTRUMENTOS , 
HISTÓRIA E TRADIÇÃO
22 de junho a 31 de agosto

ESPOSENDE
ECO EMOTIONS - 2013
7 a 28 de julho

www.cm-esposende/ecoemotions/

Tendo em conta as potencialidades 

do concelho, no que se refere ao 

património natural e as tendências 

sociais atuais, o Esposende Eco 

Emotions permite que o Homem, a 

Natureza e as Emoções surjam 

interligados, sendo a Natureza o 

elo de ligação entre as várias 

atividades. Emoções, sensações de 

liberdade e fruição de vida 

integram uma panóplia de 

modalidades que encontram no 

vasto património natural de 

Esposende o cenário privilegiado 

para o encontro com a Natureza.

FESTA DE SANTA MARINHA 
- FOTJÃES
13 a 18 de julho

VI KITSURF OPEN
20 e 21 de julho

GALOICOFOLIA
26 a 28 de julho

Cinco anos depois da realização da 

primeira edição da «Galaicofolia/ 

2000 anos de festa», a Câmara 

Municipal de Esposende recupera 

este evento cultural, de lazer e 

entretenimento promovendo nova 

edição nos próximos dias 26, 27 e 

28 de Julho, no Castro de S. 

Lourenço, em Vila Chã.

II TRIATLO 
“ESPOSENDE UM 
PRIVILÉGIO DA 
NATUREZA”
27 e 28 de julho

CASTRO DE S. LOURENÇO 
INTEGRA REDE DE 
CASTROS DO NOROESTE 
PENINSULAR
arqueologia@cm-esposende.pt

O Castro de S. Lourenço, em Vila 

Chã, integra a Rede de Castros do 

Noroeste Peninsular, 

recentemente criada pela Direcção 

Regional da Cultura do Norte, com 

o intuito de promover a divulgação 

e salvaguarda de um conjunto de 

sítios arqueológicos. 

AGENDA



A Gerês Viver Turismo – 

Associação de Defesa e Promoção 

do Gerês em parceria com a 

agência de viagens online 

VIPrecepcion, criou recentemente 

cinco programas turísticos que 

englobam o que de melhor se pode 

desfrutar na área envolvente ao 

Parque Nacional Peneda-Gerês. 

“Aventura”, “Caminhadas”, 

“Escapada”, “Família” e “Saúde e 

Bem-Estar” são as suas 

designações e estão agora 

disponíveis em inúmeras agências 

de viagens por todo o país. As 

características de cada um dos 

programas são distintas, dando ao 

cliente várias opções em termos 

de duração, preços, unidades de 

alojamento e animação turística. 

GUIMARÃES
JOGOS DA COMUNIDADE
13 de junho

MIRANDELA
FESTAS DE NOSSA SRA. 
DO AMPARO
25 de julho a 4 de agosto

www.cm-mirandela.pt

As Festas iniciam-se sempre no 

dia 25 de Julho com a Feira de São 

Tiago e terminam sempre no 

primeiro Domingo de Agosto.

O Município de Esposende reforça, 

assim, o seu empenho na 

investigação e preservação do 

património arqueológico do 

concelho. O Castro de S. Lourenço 

consiste num povoado fortificado 

ocupado há mais de 2 000 anos. 

Desde 1985 foram realizadas 

intervenções arqueológicas, no 

decurso das quais foram 

totalmente reconstruídas cinco 

edifícios correspondentes a dois 

núcleos familiares. Dispõe, desde 

2011, do Centro Interpretativo de 

S. Lourenço, estrutura de 

acolhimento que promove e 

incentiva à descoberta do 

património.

Como forma de promover e 

divulgar o Castro de S. Lourenço, 

de Junho a Setembro a Autarquia 

vai organizar visitas orientadas, 

integradas num comjunto de 

actividades de verão, mediante 

marcação prévia.

MUNICÍPIO DE ESPOSENDE 
LANÇA MENU DO 
PEREGRINO NO CAMINHO 
PORTUGUêS DA COSTA

No trajecto que atravessa o 

concelho de Esposende do 

Caminho Português da Costa para 

Santiago de Compostela há um 

conjunto de restaurantes que 

dispõem do chamado “Menu do 

Peregrino”.

A Câmara Municipal de Esposende, 

que integra desde 2007 um grupo 

de trabalho intermunicipal dos 

Caminhos de Santiago, lançou 

recentemente esta ideia com o 

intuito de proporcionar aos 

peregrinos uma refeição com base 

na gastronomia tradicional, a 

preços convidativos.

Os peregrinos podem encontrar 

sugestões de carne e peixe, onde se 

incluem, as tradicionais clarinhas 

de Fão. Os restaurantes aderentes 

estão identificados à entrada por 

um autocolante, sendo que para 

usufruírem desta oferta especial, 

os peregrinos deverão apresentar a 

respectiva credencial. É mais uma 

forma de promover e valorizar o 

Caminho Português da Costa e os 

produtos locais. 

GERÊS
GERêS COM NOVOS 
PROGRAMAS TURÍSTICOS
www.geres.pt 

www.viprecepcion.pt.

É uma celebração religiosa da 

padroeira de Mirandela. Tem lugar 

a missa e a procissão com a 

imagem da Nossa Senhora do 

Amparo. Há barraquinhas de 

comes e bebes, diversões, 

espectáculos musicais e eventos 

desportivos. Os festejos terminam 

com fogo-de-artifício.

MOGADOURO
RED BURROS FLY-IN
27 de julho

Pelo 4º ano consecutivo terá lugar 

no Aeródromo Municipal de 

Mogadouro, o Festival Aéreo 

“RedBurros Fly-In”. A escolha do 

nome “RedBurros Fly-In” teve 

como inspiração, a tradicional 

festa do burro, que tem lugar 

todos os anos na aldeia do 

Azinhoso. Sendo o aeródromo, 

vizinho desta aldeia que tão bem 

soube acolher este projecto 

optamos por este nome peculiar.

O evento é gratuito para pilotos e 

público em geral, tendo como 

atracções Patrulhas acrobáticas 

Nacionais.

PAÇOS DE FERREIRA
FESTAS SEBASTIANAS DE 
FREAMUNDE
11 a 16 de julho

www.sebastianas.com

Intimamente ligadas a São 

Sebastião, as Sebastianas em 

Freamunde levam-nos a viajar no 

tempo e a descobrir tradições 

seculares, se aliarmos tudo isto ao 

facto de estas celebrações se 

localizarem em plena Rota do 

Românico, o resultado é uma 

experiência perfeita de descoberta 

das nossas origens, cultura e 

tradições, mas também de 

modernidade pois a festa evolui 

todos os anos.

Para além das festividades 

religiosas e do programa de 

animação associado, destaca-se 

os concertos, a noite de bombos, 

os espectáculos pirotécnicos de 

beleza única e a marcha alegórica 

que enche a cidade de cor e 

movimento. Os carros da marcha 

são feitos em Freamunde por 

voluntários e intercalam na 

marcha com animação de rua, 

escolas de samba, fanfarra, 

grupos de bombos, gigantones e 

cabeçudos.

Actualmente, as Sebastianas são 

as maiores festas de Verão do país 

com entrada gratuita e a única 

festa popular que é financiada, em 

grande parte, pelos habitantes de 

Freamunde.

PONTE DA BARCA
FESTIVAL FOLK CELTA
26 e 27 de julho

www.cmpb.pt

Construído em torno da ideia de 

interculturalidade, a edição de 

2013 traz ao palco barquense 

músicos Portugueses, Irlandeses 

e Espanhóis como Cristina Pato, 

Niamh Ni Charra, Capagrilos, 

Melech Mechaya, Gaiteiros de 

Lisboa e Riobó.

A decorrer nas margens do rio 

Lima em Ponte da Barca, o festival 

é uma das apostas do atual 

executivo barquense, justificada 

pelo Vereador da Cultura, Manuel 

Joaquim Pereira, pelo “seu enorme 

potencial e por ser um evento 

impulsionador na divulgação do 

património tradicional e cultural do 

concelho que tem fortes ligações à 

cultura celta”.
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VIANA DO CASTELO
33 FEIRA DO LIVRO DE 
VIANA DO CASTELO 

20 de julho a 4 de agosto

A feira do livro realiza-se no 

Jardim Público, diariamente, das 

17h00 às 24h00.

Org.: Câmara Municipal de Viana 

do Castelo e Centro Cultural do 

Alto Minho.

FLEAMARTKET
MERCADO VINTAGE E DE 
SEGUNDA MÃO
20 de Julho

Passeio das Mordomas da 

Romaria, das 15h00 às 19h00

DESPORTOS NÁUTICOS
JOGOS NÁUTICOS DO 
ATLÂNTICO
15 a 19 de julho

Modalidades: Vela, Canoagem, 

Remo, Kitsurf, Surf, Natação, 

Stand Up Paddle, Surf Life Saving.

PONTE DE LIMA
FEIRA DO LIVRO
26 de julho a 4 de agosto

www.cm-pontedelima.pt

Promover, divulgar e incentivar o 

livro e a leitura são os principais 

objetivos deste evento, com um 

programa cultural e musical 

diversificado. Para além da 

habitual programação, a feira 

inclui a realização de diversas 

ateliês e oficinas criativas, 

animação e cinema ao ar livre.

CONFERêNCIA 
INTERNACIONAL DE 
TURISMO
12 de julho 

PÓVOA DE LANHOSO
FEIRA À MODA ANTIGA
12 a 14 de junho

www.mun-planhoso.pt

PÓVOA DE VARZIM
FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE MúSICA
5 a 27 de julho

www.cm-pvarzim.pt

TABUAÇO
IMAGENS DO VINHO DO 
PORTO | RÓTULOS E 
CARTAZES
13 de junho a 13 de setembro 

A exposição da Fundação Museu 

do Douro, estará patente na sala 

de exposições temporária no 

Museu imaginário Duriense.

Local: Viana do Castelo (Praia da 

Arda, Praia do Cabedelo, Praia 

Fluvial da Argaçosa e Foz do Lima)

Org.: Câmara Municipal de Viana 

do Castelo

HISTORIA(S) DO PIANO 
NOVO CICLO DE RECITAIS 
POR LUIS PIPA 

21 de julho 

Novo Ciclo de Recitais por Luis 

Pipa, a realizar no 3º domingo de 

cada mês, às 18h00, no Eventos 

Caffé. “História (s) do piano, uma 

produção de Luís Pipa e Eventos 

David Martins. 

VIEIRA DO MINHO
MERCADO DA VILA
fins de semana de julho e agosto 

www.cm-vminho.pt

Vieira do Minho acolhe, pelo 4º ano 

consecutivo, o Mercado da Vila, 

um evento da Autarquia que 

pretende promover e estimular a 

venda de produtos agrícolas dos 

pequenos produtores locais e dos 

trabalhos artesanais dos artesãos 

do concelho.

VILA DO CONDE
FEIRA NACIONAL DE 
ARTESANATO
27 de julho a 11 de agosto

Ocupando um espaço privilegiado 

numa vasta área ajardinada no 

centro da cidade, contando com a 

presença de duas centenas de 

artesãos, grande parte dos quais 

demonstrando ao vivo o seu saber 

nas mais diversas expressões do 

artesanato - e cobrindo a 

totalidade das regiões 

portuguesas, esperamos que, uma 

vez mais, muitos visitantes, façam 

de Vila do Conde o ponto de 

encontro e da grande festa do 

Artesanato Português.

VILA NOVA  DE CERVEIRA
BIENAL DE CERVEIRA
27 de julho a 14 de setembro

www.bienaldecerveira.pt

Arte: Crise e transformação será o 

objeto de debate e reflexão da mais 

antiga bienal de arte do país.

O evento integrará um Concurso 

Internacional, um Artista 

Homenageado, Projetos Curatoriais, 

Artistas Convidados, Performances, 

Residências Artísticas, Workshops 

e Ateliers Infantis, Conferências e 

Debates e Visitas Orientadas.

VILA NOVA DE GAIA
FESTIVAL MARÉS VIVAS
18 a 20 de julho

Uma referência na vida cultural do 

Norte e da Galiza, o Festival MEO 

Marés Vivas surge empenhado 

para, uma vez mais, se distinguir 

no Verão de 2013.
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Castelo Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo

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

SIGA-NOS | FOLLOW US
www.portoenorte.pt

facebook.com/turismoportoenorte
twitter.com/portoenortept


