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CANTOS E 
RECANTOS DE UM 
DESTINO CHEIO DE 
ENCANTOS…
4 SUGESTÕES DE OUTONO
À descoberta de um 
destino único

NA ROTA DAS ESTRELAS
The Yeatman Hotel e Casa da 
Calçada, continuam a brilhar com 
as suas Estrelas Michelin

GERÊS
9º lugar nos 100 destinos mais 
valiosos do mundo 
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Deixe-se perder nos cantos e recantos do 
Porto e Norte de Portugal e descubra o que 
de diferenciador este encantador destino 
turístico tem, transformando-o num dos 
mais apetecíveis destinos de férias.
Possuímos quatro Patrimónios Mundiais, um 
aeroporto internacional moderno, 
gastronomia e vinhos únicos, sabemos e 
gostamos de receber, temos um 
enquadramento paisagístico privilegiado, 
oferecemos segurança, temos animação, 
uma oferta hoteleira de qualidade, 
diversidade envolvente, clima ameno, ótima 
relação preço/qualidade, tradições culturais, 
cidades históricas, termas de grande 
qualidade, parques naturais e um Parque 
Nacional considerado o 9º destino mais 
valioso do mundo entre os 100 destinos 
eleitos para 2014 – e tudo isto, aliando o 
antigo e o moderno em perfeita sintonia.
Desperte os seus cinco sentidos, ofereça 
mimos a si mesmo e aceite uma das 
nossas quatro sugestões de Outono 
partindo à descoberta de um destino 
único!
Através do valioso conjunto de produtos que 
temos para oferecer, alguns dos quais com 
posicionamento “Premium”, descubra o 
encanto do Minho e apaixone-se pela 
beleza do traje; aprecie o charme do Porto 

e não deixe de conhecer a “terceira livraria 
mais bonita do mundo”; sinta a magia do 
Douro e embarque num desses barcos que 
sobe o rio por entre belas escarpas, 
proporcionando-lhe a visão de um outro 
mundo; respire a pureza de Trás-os-
Montes e encante-se rodeado pela 
silenciosa beleza da paisagem - com a 
certeza que a multidimensionalidade das 
experiências recolhidas o farão regressar. 
Visite-nos e conheça verdadeiramente as 
razões pelas quais o Norte de Portugal 
tem sido frequentemente distinguido com 
prestigiantes nomeações, de entre as 
quais, a título de exemplo, se destacam: o 
Porto primeiro lugar na lista dos 10 destinos 
europeus imperdíveis em 2013; o Douro 
como melhor itinerário turístico fluvial da 
Europa; ou o Parque Nacional da Peneda-
Gerês considerado o 9º melhor destino do 
mundo para 2014 – tudo isto, motivos 
suficientemente fortes para que você parta 
à descoberta da magia dos lugares e dos 
segredos deste fantástico destino de férias.
Venha e sinta-se um cliente especial junto 
de nós!!  

Melchior Moreira

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

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

Agosto com resultados positivos para a 
hotelaria
A hotelaria registou 6,4 milhões de dormidas em 
agosto de 2013, correspondendo a um acréscimo 
homólogo de 5,4%, superior ao observado no mês 
anterior (3,8%).
As dormidas de residentes aumentaram 
marginalmente em agosto (0,3%), após uma 
redução de 1,3% em julho. As dormidas de não 
residentes aumentaram 8,5%, reforçando o 
crescimento observado em julho 2013 (+6,0%).
A evolução homóloga dos proveitos foi também 
positiva em agosto: +4,6% para os proveitos totais 
e +5,8% para os de aposento, valores no entanto 
ligeiramente inferiores aos registados no mês 
precedente (+6,7% e +7,3%, respetivamente).

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 | SETEMBRO 2013

MOVIMENTO ACUMULADO  | JANEIRO/SETEMBRO 2013

2012

13

15 254

25

39

15 190

2012

58

59 526

230

103

59 193

2013

16

11 704

333

252

11 119

 

2013

55

36 034

565

361

35 108

Nº DE PASSAGEIROS

Nº DE PASSAGEIROS

DESEMBARQUE

DESEMBARQUE

TRÂNSITO

TRÂNSITO

VARIAÇÃO (%)

-5%

-39%

146%

250%

-41%

NUTS II

NUTS II
 

DORMIDAS AGO. DORMIDAS JAN. A AGO.

Nº

6 391,6

680,1

617,2

1276,3

200,1

2694,7

184,5

738,7

AGO.12 

64,4

46,7

43,7

68,0

45,5

77,1

64,1

75,5

AGO.12 

3,3

1,9

2,1

2,6

2,2

5,3

3,2

5,9

AGO.13 

66,9

50,2

46,1

70,8

49,7

77,6

58,8

80,9

AGO.13 

3,3

2,0

2,1

2,6

2,2

5,2

3,4

5,8

T. VAR. (%)

5,4

9,6

5,9

7,5

3,0

2,7

5,0

8,5

T. VAR. (%)

4,9

7,5

-0,1

6,3

-1,9

3,7

7,6

7,7

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

PORTUGAL

NORTE 

CENTRO 

LISBOA 

ALENTEJO 

ALGARVE 

AÇORES 

MADEIRA

PORTUGAL

NORTE 

CENTRO 

LISBOA 

ALENTEJO 

ALGARVE 

AÇORES 

MADEIRA

Nº

29 278,3

3301,5

2601,0

6829,2

799,3

10844,2

763,9

4139,2
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ACANTOS E RECANTOS 
DE UM DESTINO CHEIO 
DE ENCANTOS…
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AÀ DESCOBERTA 
DE UM DESTINO ÚNICO

quatro sugestões de outono

O ENCANTO DO MINHO…
O CHARME DO PORTO…
A MAGIA DO DOURO…
A PUREZA DE TRÁS-OS-MONTES…



UM DESTINO PARA 
TODOS, PAUTADO 
PELA DIVERSIDADE E 
RIQUEZA DE UMA OFERTA 
DISTINTA
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GASTRONOMIA E VINHOS
Com produtos DOC, DOP e IG, de 
reconhecido interesse nacional e 
internacional
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SAÚDE E BEM-ESTAR
Com talassoterapia, termas e spas, 
alguns deles únicos no mundo
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TURISMO NÁUTICO
Com excelentes condições para a 
prática de atividades carregadas 
de adrenalina – VELA, SURFING, 
RAFTING, CANOAGEM e muito mais…
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ATURISMO DE NATUREZA

Com locais e paisagens de cortar a
respiração, de entre os quais se destaca
o 9º lugar dos 100 destinos mais
valiosos do mundo para 2014



GOLFE
Com campos de reconhecido interesse 
competitivo, foi no Norte de Portugal 
que a primeira tacada foi dada, no país e 
em toda a Península Ibérica   
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TURISMO DE NEGÓCIOS
Com infraestruturas e serviços 
de prestígio, é também no Norte 
que reside uma larga rede de 
empresas e a grande força do 
trabalho   
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CITY & SHORT BREAKS
Com um apreciável 
conjunto de incentivos ao 
lazer e ao prazer 
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TOURING
Com uma larga oferta de experiências 
de irrepreensível valor cultural 
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TURISMO RELIGIOSO
Com lugares de culto, oração e visita, 
destinados a um ecuménico grupo de 
pessoas 
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O ENCANTO DO MINHO…
Deixe-se perder nas ruas e ruelas dos 
centros históricos de vilas e cidades 
cujo património encerra histórias de 
encantar.
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Conheça os lugares e os segredos de uma 
natureza pródiga, com paisagens únicas, que 
silenciosamente aguardam por si…
Visite o Parque Nacional da Peneda-Gerês e 
saiba por que razão é este o 9º lugar dos 100 
destinos mais valiosos do mundo para 2014.
Oiça as quedas de água cristalina e 
mergulhe na imensidão de uma oferta que 
o fará sentir-se verdadeiramente vivo com 
atividades diversas – no mar, nos rios, ou até 
mesmo nas albufeiras.
Aprecie os sabores de uma gastronomia 
de irrepreensível valor e não deixe de a 
acompanhar com uma rica variedade de vinhos 
verdes, brancos e tintos, únicos no mundo.
Conheça um dos mais antigos locais de 
emigração e contrabando de outrora no país 
e saiba porque é que os poemas de Cesário 
Verde e Rosalía de Castro nos falam tantas 
vezes do namoro entre as duas margens do 
Rio Minho.

Descubra a mítica história do traje da 
mulher castreja, com “capucho”, saia preta, 
blusa de fazenda, avental e lenço preto, 
albarcas de lã e chancas, tendo sempre 
junto de si o cão de Castro Laboreiro, raça 
nobre de guarda e pastoreio com o seu porte 
aprumado e de cores em tons lobeiros.
Satisfaça a sua curiosidade e desvende 
o glamour dos epítetos de muitas e 
interessantes localidades…

A “Bela Marinheira”
A “Princesa do Lima”

Aprenda histórias e lendas famosas de um 
território marcado por episódios de valentia 
no feminino…

Inês Negra
Deu-La-Deu Martins
Maria da Fonte
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Conheça a riqueza do traje da mulher do 
Minho, oiça o som das concertinas que 
acompanham as cantigas ao desafio e 
divirta-se nas muitas festas e romarias, 
no meio de uma simbiose perfeita entre o 
profano e o religioso.  
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O CHARME DO PORTO...

Vá até à Zona da Foz e faça um 
descontraído passeio ao longo da 
marginal que com vista para o mar lhe 
permite, em simultâneo, apreciar a 
beleza arquitetónica de antigos edifícios, 
que são hoje uma outra e indelével 
marca de elegância na urbe que deu o 
nome a Portugal.
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Descubra os jardins de Serralves e não deixe 
de visitar um dos mais importantes museus 
de arte contemporânea, integrado numa 
importante rota internacional e responsável, 
também, pelo cosmopolitismo que hoje aqui 
se vive.
Sinta o cheiro das castanhas assadas 
vendidas na rua e lembre-se que este é, 
também, o local de importantes obras de 
autores como Siza Vieira e Souto Moura, 
reconhecidos internacionalmente com 
prémios de arquitetura Pritzker.
Aprecie as linhas geométricas da arrojada 
e iconográfica obra arquitetónica de Rem 
Koolhaas e oiça com atenção os acordes 
de um dos muitos espetáculos da Casa 
da Música, com uma qualidade acústica 
singular.
Descubra a diversidade da oferta dos 
dezassete municípios da Área Metropolitana 
do Porto e enriqueça a sua experiência 

turística em sítios que despertarão em si um 
alargado leque de agradáveis sensações.
Conheça um dos centros de maior produção 
de moda do país, faça compras numa das 
muitas ruas de comércio do Porto e não 
deixe de usufruir da beleza e do ambiente 
romântico do Café Majestic, outrora o lugar 
preferido das tertúlias de importantes 
vultos portuenses.
Suba a elegante Torre dos Clérigos, obra de 
Nicolau Nazoni. Depois, perca-se no meio 
dos livros da Lello & Irmão Ldª, considerada 
a terceira livraria mais bela do mundo e 
aproveite para conhecer o “Café Piolho” 
– um dos mais antigos espaços de estudo 
e encontro de estudantes universitários, 
mesmo ao lado do edifício da Reitoria da 
Universidade do Porto.
À noite, divirta-se e usufrua da diversidade 
de elegantes e agradáveis espaços 
de convívio. Jante num dos muitos 
restaurantes espalhados pela cidade, ou até 
mesmo nas imediações desta – em Vila Nova 
de Gaia, Matosinhos e Leça da Palmeira. 
Depois, não deixe de dar um salto até um 
dos mais conhecidos locais da movida 
portuense, com bares espalhados por 
muitos e belos edifícios que outrora foram 
armazéns de tecidos, tal como acontece na 
Rua Galeria de Paris.
Desça em direção à Ribeira pelas ruas de 
algumas das mais antigas e iconográficas 
freguesias da cidade e descubra 
interessantes espaços de comércio 
tradicional.
Visite a Casa do Infante, recorde a odisseia 
dos descobrimentos à qual se prende a 
origem do famoso prato de “tripas à moda 
do Porto” e não perca, nas imediações 
desse iconográfico espaço, uma especial 
sensação de deslumbramento com a beleza 
de trabalhos valiosos no interior de um 
riquíssimo património, de origem militar, civil 
e religiosa, tal como é possível constatar 

na Igreja de S. Francisco, ou no Palácio da 
Bolsa.
Sinta o prazer de um passeio a pé pela 
zona ribeirinha e percorra as ruas estreitas 
de um sítio que é Património Mundial da 
Humanidade com vista privilegiada para o 
Rio Douro.
Continue caminhando e atravesse para a 
outra margem. Sente-se, respire fundo, 
entre numa das caves situadas na zona 
ribeirinha de Vila Nova de Gaia e não deixe 
de sentir o prazer de um cálice de Vinho do 
Porto – à saúde de todos nós!...  

Desça em 
direção à Ribeira 

pelas ruas de 
algumas das 

mais antigas e 
iconográficas 

freguesias 
da cidade 

e descubra 
interessantes 

espaços de 
comércio 

tradicional.
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A MAGIA DO DOURO...
Procure um dos muitos lugares 
de descanso com vista para o rio 
e entenda as palavras do poeta 
Miguel Torga
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Mergulhe na história da longa tradição 
da viticultura no Douro e veja como esta 
se refletiu em termos culturais, sociais e 
económicos na região e até no país.  
Sinta os tesouros naturais que o Douro nos 
oferece e descubra segredos ancestrais 
guardados nos socalcos de uma paisagem 
única, integrando a Região Demarcada do 
Vinho do Douro e que é tão-somente a mais 
antiga região demarcada do mundo (1756).
Faça uma viagem de Comboio a Vapor e 
descubra a beleza das paisagens que há 
junto às margens do rio, a par de um vasto 
e rico património constituído por muitas das 
quintas onde, ao som de alegres canções 
e num ancestral ritual, se pisam as uvas 
desse tão apreciado néctar dos deuses – o 
Vinho do Porto.
Visite o Santuário de Nª Srª dos Remédios, 
ou o ancestral Santuário de Panóias; 
Conheça o maior entreposto comercial 

do Vale do Douro onde se situa a Casa e o 
Museu do Douro; Visite o Miradouro da Serra 
das Meadas, e ainda, o Palácio de Mateus.
Terminada esta primeira etapa de visita ao 
Douro, procure um dos muitos lugares de 
descanso com vista para o rio e entenda 
agora as palavras do poeta Miguel Torga, 
quando diz:

«O Doiro sublimado. (…) 
Socalcos que são passados 
de homens titânicos a subir 
as encostas, volumes, cores 
e modulações que nenhum 
escultor pintou ou músico 
podem traduzir, horizontes 
dilatados para além dos limiares 
plausíveis de visão (…). Um 
poema geológico. A beleza 
absoluta».
Miguel Torga in “Diário XII”

Suba a via navegável do Douro num desses 
barcos de cruzeiro que apelam à liberdade do 
convívio com as gentes e os costumes locais 
e usufrua das muitas histórias que retratam 
a sua própria vida e o extraordinário trabalho 
que moldou a paisagem de um dos mais 
belos sítios deste destino turístico – o Alto 
Douro Vinhateiro, hoje, Património Mundial da 
Humanidade.
Parta à descoberta da beleza do território 
ao som de vozes que durante o período das 
vindimas entoam cantos tradicionais e calcorreie 
caminhos que o levam a conhecer um património 
de peculiar interesse natural e cultural.
Sinta a magia do ambiente do Parque 
Arqueológico de Foz Côa e descubra a 
beleza do maior museu ao ar livre de 
pinturas rupestres, consideradas a primeira 
manifestação artística em Portugal e 
classificadas pela UNESCO de Património 
Mundial da Humanidade.  
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A PUREZA DE 
TRÁS-OS-MONTES…
Desfrute do ambiente tranquilo, puro 
e natural da paisagem e não deixe de 
programar uma visita para conhecer 
os muitos sítios que são um autêntico 
paraíso onde se houve frequentemente 
o murmúrio das águas, ou ainda, 
lugares onde poderá viver interessantes 
emoções ao escolher um passeio de 
carro, bicicleta, jipe, moto 4X4, ou até 
mesmo de barco.
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Conheça a fauna e a flora de um lugar 
específico, aprecie a beleza do Douro 
Internacional e faça um passeio de barco de 
cariz ambiental entre ravinas, recolhendo 
informação sobre a geologia do vale 
escarpado do Douro e os principais aspetos 
etnográficos do meio ambiente.
Visite a variedade de património natural 
de especial referência, tal como o Parque 
Natural de Montesinho, a Albufeira do Azibo 
ou as Arribas do Douro.
Conheça e viva o significado de rituais 
ancestrais carregados de uma energia 
contagiante e não deixe de visitar os sítios 
mais emblemáticos onde “andam à solta” 
máscaras e caretos das festividades que 
marcam de modo muito especial o solstício 
de inverno (26 de Dezembro a 06 de Janeiro) 
e o Carnaval.
Viva as tradições, conheça a mítica dança 
guerreira dos Pauliteiros de Miranda, o 

emblemático traje dos homens e saiba o 
significado da palavra lhaços que a estes se 
liga – um termo que é fruto do mirandês e 
que possui estatuto de segunda língua oficial 
em Portugal.   
Experimente e delicie-se com a gastronomia 
degustando sabores únicos e irresistíveis, 
tais como, o butelo com cascas, a caldeirada 
de cordeiro, o cabrito assado, ou a posta 
mirandesa, a fruta, os doces, as castanhas, 
as nozes e os queijos, acompanhados com 
agradáveis vinhos da região.
Viste a Sé de Miranda do Douro e não perca a 
oportunidade de conhecer a antiga e curiosa 
imagem do Menino Jesus da Cartolinha, 
envolta em lenda, mistério e devoção.
Conheça e apadrinhe um exemplar da 
especial raça asinina dos dóceis burros 
de Miranda, permitindo a proteção e 
conservação deste “importante” património 
genético.   
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No mês de Outubro ocorrerem as seguintes ações 
promocionais na loja interativa de turismo do 
aeroporto Francisco Sá Carneiro com a seguinte 
calendarização:

Município de Guimarães “Guimarães Marca”
1 / 13 outubro

Município da Trofa “Identidade”
14 / 21 outubro

Município do Porto
Tecto do Mundo: ntdm specialized tourism
25 / 26 outubro

Município do Porto
Grupo Hoti Hotéis e Mercado Bom Sucesso
28 outubro a 3 novembro 

GUIMARÃES
GUIMARÃES MARCA
A acção promocional do Município de 
Guimarães ocorreu sob a temática 
“Guimarães Marca”.
O Gabinete de Informação ao Empresário 
da Câmara Municipal de Guimarães em 
parceria com a Entidade Regional da 
Turismo do Porto e Norte de Portugal 
realizaram uma acção promocional do 
projecto “Guimarães Marca” na loja 
interactiva da Entidade Regional do 
Turismo do Porto e Norte de Portugal 
no aeroporto Francisco Sá Carneiro, que 
decorreu de 1 a 13 de Outubro.
As empresas presentes nesta exposição 
foram a Babex, Cutipol, Herdmar; 
Jobarros, Sampedro, Lasa, Lameirinho, 
Darita, 2Work4, IccLavoro, Luipex, 
Camport e Pé de Chumbo.
 Neste sentido, o apoio da Turismo do 
Porto e Norte de Portugal na promoção 
da acção na Loja Interactiva de Turismo 
do Aeroporto revestiu-se de um reforço 
importante, uma vez que a loja é um 
palco privilegiado para a promoção dos 
nossos recursos/produtos turísticos 
mais genuínos e que consubstanciam 
a importância capital do Município de 
Guimarães, tendo como grande objectivo 
poder contribuir para que o Porto e Norte 
de Portugal se torne num grande destino 
Mundial.

TROFA
IDENTIDADE 
Tratou-se de uma exposição de peças 
em cerâmica, da autoria de Vítor 
Macedo, que se impõem pela figuração/
representação de temas alusivos a 
Portugal. O fado, a saudade, os lenços 
dos namorados, os barcos rabelos e a 
filigrana são apenas alguns exemplos 

de temas retratados nas suas peças e que 
identificam o nosso país. As cores garridas 
utilizadas nos objectos, nomeadamente o 
amarelo, o vermelho, o verde, entre outras 
dão vida às personagens criadas por este 
artesão que lhes dá um toque especial 
tornando-as únicas.
A base de execução do seu trabalho é 
o barro e o grés (vidrado), sendo ainda 
adicionados outros materiais que funcionam 
como complemento de diferenciação. 
Adoptou o barro como suporte do seu 
trabalho artístico por ser uma expressão 
artística ligada ao fogo, à terra, à matéria, 
ao volume e à textura permitindo através 
da pintura manual ilustrar as maravilhas de 
Portugal.
As criações de Vítor Macedo diferenciam-
se assim pela expressão de criatividade e 
pela inovação no designer que têm as suas 
peças de cerâmica. É sem sombra de dúvida 
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uma referência identitária deste concelho 
sendo vital a sua promoção, chamando 
atenção para o interesse de produtos em 
cerâmica mais genuínos e sobretudo chamar 
a atenção para a nossa marca identitária, 
na divulgação de um dos eventos mais 
importantes no que concerne ao sector 
do artesanato. A cerâmica é uma arte 
admirada e valorizada pelo público em geral 
a sua promoção e divulgação faz parte da 
nossa missão. Vítor Macedo tem alcançado 
paulatinamente, notoriedade e reputação 
pelo empenho, profissionalismo e dedicação 
à cerâmica contribuindo para a consequente 
promoção do Município da Trofa.

PORTO
NTDM SPECIALIZED TOURISM
A acção ocorreu na loja interactiva de 
turismo do aeroporto Francisco Sá Carneiro. 
Contando com o apoio da Câmara Municipal 

do Porto e da Câmara Municipal de 
Matosinhos.
Recentemente instalados na Rua das Flores, 
em plena Baixa do Porto, a empresa cria 
um conjunto de programas e experiências 
turísticas na Região Porto e Norte, que 
permitem ao turista e visitante, descobrir a 
cidade e a região revivendo e redescobrindo 
numa verdadeira experiência de sentidos.
 Pretendem ser um operador atento às 
novidades e capazes de, em conjunto com 
os parceiros e entidades públicas e privadas, 
desenvolver novos produtos e programas 
turísticos que revelem o que de melhor 
existe no Porto e Norte de Portugal.
Os novos roteiros no âmbito do turismo 
religioso, a aposta nos sítios arqueológicos 
e nos castelos do Norte de Portugal são 
algumas das novidades que partilharam na 
acção promocional na loja interactiva do 
Turismo do Porto e Norte de Portugal, no 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro.
 
PORTO
VISITE PORTO E NORTE
– MELHOR DESTINO EUROPEU
A acção promocional do Grupo Hoti 
Hotéis; Mercado Bom Sucesso 
O Hotel da Música, do grupo Hoti Hotéis, 
e o Mercado do Bom Sucesso marcaram 
presença na Loja Interactiva de 
Turismo do Aeroporto Sá Carneiro, para 
uma acção de promoção com o mote 
“Visite Porto e Norte – Melhor destino 
europeu”.
Em parceria com a Entidade Regional 
de Turismo Porto e Norte de Portugal, 
a acção teve como objectivo “dar a 
conhecer unidades hoteleiras presentes 
na cidade, nomeadamente, a integração 
do Hotel da Música no Mercado do 
Bom Sucesso e apresentou a oferta 
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gastronómica e de alojamento da cidade 
do Porto como pontos fortes de promoção 
interna e externa”.
Catarina Machado Vaz, directora do Hotel da 
Música, juntamente com Melchior Moreira, 
presidente da Entidade Regional de Turismo 
Porto e Norte de Portugal, e Eugénia 
Jorge, representante do Mercado do Bom 
Sucesso, apresentaram o novo projecto de 
dinamização turística do Grupo. 
A iniciativa brindou os passageiros com 
a degustação de produtos presentes no 
Mercado do Bom Sucesso e apontamentos 
musicais associados ao Hotel da Música, até 
3 de Novembro.
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As empresas do setor turístico e as Entidades 
Regionais de Turismo (ERT) vão ter um 
envolvimento reforçado na estratégia de 
promoção internacional de Portugal ao longo 
do próximo ano. A alteração decorre do 
modelo de Promoção e Comercialização 
Turística Externa para 2014, cujo protocolo foi 
hoje celebrado em Lisboa entre o Turismo de 
Portugal, a Confederação do Turismo 
Português (CTP) as ERT e as Agências 
Regionais de Promoção Turística (ARPT).
O modelo de promoção turística de Portugal 
no estrangeiro, para 2014, assinado na 
presença do Secretário de Estado do Turismo, 
Adolfo Mesquita Nunes, dá prioridade às 
parcerias com as empresas de Turismo e à 
concertação das estratégias de promoção 
turística nacional e regional.
A partir do próximo ano as ERT passam a ter 
assento no Conselho Estratégico de Promoção 
Turística (estrutura consultiva do Governo em 
matéria de promoção turística externa), 
aumentando a participação dos gestores dos 
destinos na definição e sustentação da sua 
oferta e na promoção do destino em Espanha. 
No âmbito da diplomacia económica, também 
a AICEP Portugal Global e a ANA Aeroportos 
de Portugal passam a estar representados 
neste conselho. O modelo de promoção 
assegura ainda a articulação entre as 
estratégias regionais e nacional, alinhando os 
Planos Regionais de Promoção Turística das 
ARPT com os objetivos do Plano Nacional de 
Promoção Turística, prevendo igualmente o 
aproveitamento de recursos e as sinergias 
com outros setores da economia, 
nomeadamente na indústria e na cultura.
O mecanismo de financiamento dos planos 
regionais mantém-se: por cada euro investido 
pelas empresas privadas, corresponderá o 
mínimo de um euro da respetiva Entidade 
Regional de Turismo e quatro euros de 
investimento do Turismo de Portugal. Um 

PRIVADOS E REGIÕES 
GANHAM IMPORTâNCIA 
NA PROMOÇÃO TURÍSTICA 
EXTERNA

1  de outubro
Lisboa

terço do investimento do plano regional é 
direcionado para o Plano de Comercialização e 
Venda da região, a desenvolver com as 
empresas aderentes.
Para Adolfo Mesquita Nunes, Secretário de 
Estado do Turismo, “este instrumento contribui 
para que se reduza progressivamente a 
intervenção direta do Estado no setor, na 
medida em que fomenta parcerias entre 
agentes públicos e privados e contribui para o 
crescimento dos resultados das empresas, 
influenciando positivamente os efeitos na 
economia do país e melhorando a posição 
competitiva internacional do Destino Portugal”. 
Luís Matoso, Administrador do Turismo de 
Portugal, considera que “ao reforçar o 
envolvimento dos privados e o alinhamento 
entre as estratégias regionais e nacional, este 
instrumento permite atuar com maior eficácia e 
com ganhos de escala nos mercados 
internacionais. Estamos a colocar os recursos 
onde eles são necessários: na melhoria das 
competências comerciais das empresas e no 
reforço da proximidade com o turista/
consumidor”.
Excecionalmente este modelo vigorará durante 
um ano (2014), uma vez que está em curso a 
reformulação da promoção externa, contando 
com o envolvimento e contributos de todos os 
parceiros de referência do setor, através da 
CTP. O novo modelo, que potenciará a utilização 
do novo quadro comunitário de apoio para a 
promoção do País, será implementado a partir 
de 2015 e válido por períodos de três anos.
O protocolo para a promoção e comercialização 
turística externa foi subscrito pelo Turismo de 
Portugal, pela CTP, pelas cinco Entidades 
Regionais de Turismo do Continente (Porto e 
Norte de Portugal, Centro de Portugal, Lisboa, 
Alentejo e Algarve), pelas Secretarias Regionais 
do Turismo e Transportes da Madeira e Açores 
e pelas sete Agências Regionais de Promoção 
Turística do País.
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O grupo de Erasmus de Santiago, 
coordenado com a ajuda da loja de Turismo 
da TPNP de Santiago de Compostela, 
visitaram as cidades do Porto e Guimarães 
durante o ultimo fim de semana do mês de 
setembro. Tratou-se de um grupo de 165 
estudantes das mais diversas 
nacionalidades de todo o mundo que estão a 
realizar o Erasmus em Santiago de 
Compostela

GRUPO ERASMUS 
VISITA ÀS CIDADES DO 
PORTO E GUIMARÃES

2  de outubro
Santiago de Compostela



62
 | 

A
C

O
N

T
E

C
E

U

A Turismo do Porto e Norte de Portugal, E.R. 
esteve presente Feira PATRIMONIO.PT, no 
Museu de Arte Popular (Belém / Lisboa) de 
18 a 20 de Outubro‘2013 com um espaço de 
27 m2 numa promoção integrada do Porto e 
Norte de Portugal com um elevado número 
de Municípios e Parceiros.
 Alusivo à temática ‘Economia do 
Património’, este evento pioneiro no 
panorama do Património Cultural, pretende 
ser um encontro de profissionais do meio, 
alargado a outros agentes económicos 
dos sectores da Cultura, da Economia e 
do Turismo, numa sinergia potenciadora 
de novos negócios e fortalecimento de 
um mercado com grande potencial de 
desenvolvimento.

A TURISMO DO PORTO E 
NORTE DE PORTUGAL NA 
FEIRA PATRIMÓNIO.PT

18  de outubro
Lisboa
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A Turismo do Porto e Norte de Portugal, 
E.R. colaborou ativamente com a TURIHAB 
na organização do V Encontro Nacional do 
Turismo de Habitação e TER que se realizou 
no passado dia 26 de Outubro no Convento de 
Refóios – Ponte de Lima.
No âmbito da oferta de gastronomia e de 
vinhos das 7 Regiões de Portugal traduzida 
na degustação/almoço - “Prove Portugal”, 
com a assinatura do Chefe Hélio Loureiro e 
apoio da APTECE – Associação Portuguesa 
de Turismo de Culinária e Economia, da 
Escola de Hotelaria e Turismo de Viana do 
Castelo e da Escola Superior Agrária de 
Ponte de Lima, a TPNP,E.R. contou com 
os seguintes parceiros que se associaram 
à mostra de excelência da Gastronomia e 
Vinhos do Porto e Norte de Portugal: Câmara 
Municipal da Póvoa de Varzim; Câmara 
Municipal de Vinhais;  SOGEVINUS - Fine 
Wines S.A.; Adega Cooperativa de Ponte 

V ENCONTRO NACIONAL DO 
TURISMO DE HABITAÇÃO E 
TER 

26  de outubro 
Ponte de Lima

de Lima; Minho Fumeiro (Ponte de Lima); 
Câmara Municipal de Vila Pouca de Aguiar 
/ VITAGUIAR; Câmara Municipal de Vila do 
Conde; Alto Minho – Águas Minero-Medicinais 
de Grichões; Câmara Municipal de Oliveira 
de Azeméis / Café Caravela; Pastéis de 
Chila (Pastelaria Lili – Esposende) e Câmara 
Municipal de Felgueiras.
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FESTIVAL NACIONAL 
DE GASTRONOMIA DE 
SANTARÉM

2 de novembro
Santarém
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Num trabalho de estreita parceria com os 
Municípios e os Agentes Económicos da 
região, a Entidade Regional de Turismo 
do Porto e Norte de Portugal participou 
ativamente no Festival de Gastronomia 
de Santarém através da presença de 
Restaurantes – autênticos Embaixadores da 
Excelência da nossa Gastronomia – (Torres, 
Mota, Académico e Casa do Castelo)  que 
ao longo de todo o evento promoveram o 
que de melhor a região tem em termos de 
Gastronomia e Vinhos.
O Dia do Turismo do Porto e Norte de 
Portugal – 02 de Novembro – ficou marcado 
pela excelente divulgação dos principais 
ícones turísticos da região no âmbito do 
qual brindamos os Visitantes com o que 
de melhor a região tem para oferecer 
no âmbito das nossas raízes culturais, 
sabores e saberes tradicionais. Destaque 
para o Almoço alusivo à Carne Arouquesa, 
evocativo dos sabores do Arouca Geopark, 
majestosamente servido pelo Restaurante 
“Mota”.
Destaque, ainda, para a promoção do V 
Festival de Gastronomia e Vinhos do Douro 
– (15nov a 15dez’13) primorosamente 
divulgado pela HTDouro através de um 
Welcome Drink com Espumante Raposeira e 
Bola de Lamego; XII Mostra de Gastronomia 
de Vila Pouca de Aguiar – Cabrito, 
Castanhas e Cogumelos (9 e 10nov’13) 
divulgado sob a forma de um apelativo 
Showcooking promovido pela VITAGUIAR 
que fez as delícias dos participantes e a 
divulgação do prestigiado evento promovido 
pelo Município de Esposende “Sabores do 
Campo” que durante o mês de Novembro 
trará os sabores do campo à mesa dos 
restaurantes concelhios.
Destaque para os Showcookings, 
Demonstrações Culinárias e Provas de 
Vinhos promovidos pelo Município de 

Viana do Castelo que cativaram inúmeros 
participantes numa apelativa interação 
através da confeção ao vivo de duas receitas 
de Bacalhau (Restaurante Pescador e 
Restaurante Sr. Bife) numa evocação à 
tradição do Bacalhau em Viana do Castelo 
com interessantes sugestões e provas 
associadas aos excelentes Vinhos da região: 
Solar de Merufe; Solar de Louredo; Casa do 
Abade; Sobrinho do Arcipreste e Casa dos 
Pintos.
Durante o dia estiveram, ainda, em 
evidência uma diversificada e qualificada 
panóplia de produtos tradicionais da região, 
especificamente: Queijos Indulac (Vale de 
Cambra); Broa de Abóbora; Licor Pinguça, 
Compotas da Casa dos Lúcios e Doçaria 
Conventual (Arouca); Pão Doce de Vila do 
Conde; Fogaça de Santa Maria da Feira; 
Enchidos e Fumados do Minho Fumeiro 
(Ponte de Lima), entre outros.
Um dia marcante assinalado com 
relevantes ações enogastronómicas que 
desempenharam um papel fundamental 
no sentido de sensibilizar e ensinar os 
participantes a apreciar, a degustar e a 
interpretar os sabores e aromas do Porto e 
Norte de Portugal. Um Elogio aos produtos 
tradicionais do Porto e Norte de Portugal!
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numa lógica integrada para 
o turismo, referiu Melchior 
Moreira, na sua alocução. 
Em representação do 
Ministro com a tutela do 
turismo, Álvaro Carvalho 
afirmou que esta não é 
uma loja para “turista ver”, 
mas antes com ligação 
à economia local, com o 
intuito de a desenvolver. 
Para Artur Neves, 
presidente da Câmara 
Municipal de Arouca, este 
espaço é prova da dinâmica 
que o turismo alcançou 
no território. Tínhamos o 
potencial ao nosso alcance, 
o nosso património natural, 
histórico, edificado, as 
tradições, a gastronomia. 
Esta é uma forma de 
afirmação da nossa 
identidade, com um espaço 
integrado no contexto do 
Porto e Norte de Portugal. 
Durante a cerimónia de 
inauguração, os presentes 
foram brindados com uma 
mostra gastronómica, e 
uma mostra de desporto 
aventura, onde a colaboração 
e envolvência dos agentes 
locais foi uma constante. A 
tarde foi abrilhantada com o 
som das Cantas e Cramóis, 
do Conjunto Etnográfico de 
Moldes. 
A partir da nova loja 
interactiva de turismo do 
Arouca Geopark poderá 
conhecer toda a oferta 
turística do Porto e Norte 
de Portugal, sendo que, 

LOJA INTERACTIVA DE 
TURISMO É A NOVA 
PORTA DE ENTRADA DO 
ÁROUCA GEOPARk´

Na cerimónia de 
inauguração, os presentes 
foram brindados com uma 
mostra gastronómica e 
uma mostra de desporto 
aventura 
Foi aberta, oficialmente, 
a “porta de entrada” para 
o turismo de natureza do 
Porto e Norte de Portugal. 
A nova loja interactiva 
de turismo do Arouca 
Geopark foi oficialmente 
inaugurada, no passado 
dia 19 de Setembro, com 
as presenças de Álvaro 
Carvalho, vice-presidente da 
CCDR-N, em representação 
do Ministro-adjunto e do 
Desenvolvimento Regional, 
de Melchior Moreira, 
presidente da Entidade 

Regional de Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, 
de Artur Neves, presidente 
da Câmara Municipal de 
Arouca e de Margarida
Belém, presidente da 
Associação Geoparque 
Arouca (AGA). 

Integrada na rede de 
espaços da Entidade 
Regional de Turismo do 
Porto e Norte de Portugal 
(ERTPN), a nova loja 
interactiva do Arouca 
Geopark, junto à Alameda 
D. Domingos de Pinho 
Brandão, no antigo cinema 
Globo D’Ouro, na zona 
central da vila, é um espaço 
de promoção turística que 
alia as novas tecnologias 
à divulgação dos produtos 
tradicionais locais. Equipada 
com um conjunto de 
valências tecnológicas, 
a loja deverá assumir-se 
também como um espaço 
educativo, formativo e 
informativo. 
Esta é a 11.ª loja deste tipo 
que inauguramos, com base 
numa estratégia de rede, 
trabalhando numa lógica 
de economia sustentada e 
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começando a viagem no 
Arouca Geopark, terá aqui 
um “portal” para um turismo 
de qualidade.AGA 

FESTA DAS COLHEITAS 
DE VILA VERDE
O MAIOR EVENTO 
DE HOMENAGEM À 
RUBALIDADE
Vila Verde está preparada 
para receber milhares 
de visitantes na XII 
Feira Mostra de Produtos 
Regionais — Festa das 
Colheitas 201310 evento, 
que é a maior montra 
dedicada à ruralidade e a 
esta época agrícola, arranca 
amanhã, prolongando-se 
até domingo, 6.de outubro, 
na Praça das Comunidades 
Geminadas (Campo da Feira). 
A relevância do certame foi 
confirmada pela entidade 
Turismo Porto e Norte de 
Portugal, ao anunciar a 
candidatura da Festa das 
Colheitas a “Evento de 
Interesse para o Turismo”, 
o que tornará Vila Verde o 
primeiro concelho do país 
com dois eventos com este 
estatuto. Um dos principais 
destaques deste ano passa 
pela iniciativa inédita da 
AMUTER (Associação dos 
Amigos do Museu de Terra 
de Regalados), em conjunto 
com a Companhia de 
Dança 77, em promover um 
megadesfile de chapéus de 
época, na tarde de sábado, 
integrando um Flashmob e a 

tentativa debater o Recorde 
do Guinness da maior 
concentração de chapéus do 
mundo. A AMUTER organiza 
ainda a I Mostra ‘Doces: 
Sabores da Nossa Terra’. 
Um Festival de Tunas, no 
serão de abertura, é outra 
das estreias do evento, 
organizado pela Casa do 
Benfica de Vila Verde. 
De edição para edição 
cimenta-se o estatuto 
de iniciativas poderosas, 
como XVII Encontro de 
Concertinas, a XV Feira 
Tradicional ‘Reviver o 
Passado’, a XII Festa do 
‘Caurdo’, o 8.° Festival 
Gastronómico e a 6.ª Festa 
do Vinho, entre outros 
históricos como os concursos 
típicos, o desfile do gado 
pela via pública, a Mega 
Aula dos Seniores Ativos e 
as carismáticas recriações 
da desfolhada minhota, do 
magusto típico com as rusgas 
e da pisada de uvas. 
Outras atividades 
estimulantes passam 
pela Mostra de Talentos 
Musicais, o Showcooking 
‘Uma Mesa de Outono’, 
Histórias das Colheitas para 
crianças, além do encontro 
inter-regional de desportos 
em madeira, entre outras... 
O alojamento local 
associou-se à Festa das 
Colheitas e à programação 
Na Rota das Colheitas, com 
descontos especiais em 
caso de estadia. 

Esta poderá ser também a 
Festa das Colheitas mais 
mediática de sempre, com 
a transmissão do programa 
‘Somos Portugal’ da TVI, no 
domingo. 
Em diariodascolheitas.
blogspot.com e em facebook 
/narotadascolheitas 
encontra todos os detalhes 
sobre o evento. 

ESPOSENDE REFORÇA 
PROMOÇÃO TURÍSTICA 
DO CONCELHO
Decorreu, esta manha, no 
recém-inaugurado Centro 
de Informação Turística de 
Esposende, a apresentação 
do filme promocional 
“Esposende, um Privilégio da 
Natureza” e do “novo” Portal 
de Turismo do Município 
www.visitesposende.com. 
O acto, que registou sala 
completamente cheia, 
marca a aposta do Município 
no sector do Turismo, 
que se tem evidenciado 
aos mais diversos níveis, 
seja na promoção de 
eventos diversos, seja na 
construção e reabilitação de 
equipamentos. O Presidente 
da Câmara Municipal, João 
Cepa, realçou a importância 
do Turismo para a economia 
da região e do país, 
apontando o sector como 
o principal exportador do 
país, que emprega 10% da 
população portuguesa, e 
defendeu que é fundamental 
saber aproveitar as 
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Esposende, nomeadamente 
o site e as redes sociais, 
assinalando que, através 
delas, é possível chegar a 
todo o mundo. Regozijou-se 
também com a produção 
do filme promocional 
“Esposende, um Privilégio 
da Natureza”, notando 
que este passará a estar 
disponível em todas as 44 
lojas interactivas de turismo 
da TPNP, e afirmou que “é a 
aposta certa para promover 
Esposende”. On-line desde 
Março de 2011, o Portal 
de Turismo do Município 
apresenta-se agora mais 
funcional, mais actrativo e 
com novas funcionalidades. 
Em termos estatísticos, 
registou desde então 
cerca de 128 mil visitas 
e mais de meio milhão de 
visualizações de páginas, 
registando acessos de 
diferentes pontos do mundo, 
com Portugal a liderar a 
tabela, seguido de países 
como Brasil, Espanha, 
França, EUA e Inglaterra, 
entre outros. A par do 
site, também a página do 
facebook regista intensa 
actividade e conta já mais de 
12 mil seguidores.

“IDENTIDADE”
A Autarquia Trofense 
aceitou o convite da 
Entidade de Turismo do 
Porto e Norte de Portugal 
para divulgar o turismo 
Concelhio, bem como 

potencialidades existentes. 
João Cepa aproveitou a 
oportunidade para elogiar 
a política que tem vindo a 
ser seguida pela Entidade 
Regional Turismo do Porto 
e Norte de Portugal (TPNP). 
A promoção turística do 
concelho tem sido uma 
das principais apostas da 
Autarquia. Enquadrado 
nesta estratégia, o filme 
promocional “Esposende, 
um Privilégio da Natureza”, 
agora apresentando, 
assume-se como um cartão 
de visita do concelho, 
mostrando todas as suas 
potencialidades: Mar e Rio, 
História e Monumentos, 
Actividades na Natureza, 
Desportos Náuticos, 
Gastronomia e Vinhos, 
Festas e Tradições, Cultura 
e Diversão, e Equipamentos. 
Este filme está já disponível 
em www.visitesposende.
com, e posteriormente será 
disponibilizado em Inglês, 
Francês e Espanhol A par 
desta versão compacta 
do filme, com a duração 
de 6 minutos, está a ser 
elaborada uma outra de 
aproximadamente meia 
hora, e será ainda concebido 
um spot promocional. 
Considerando que 
Esposende só tem a ganhar 
com a aposta no Turismo, 
João Cepa expressou o 
desejo de que se mantenha 
no futuro a “relação de bom 
trabalho e de cooperação” 

entre o Município e a 
Entidade Regional de 
Turismo. À vasta assistência 
da sala agradeceu a 
presença, que interpretou 
com um sinal motivador, 
que expressa interesse 
pela temática do turismo, 
e terminou desejando 
aos futuros autarcas do 
Município “o maior sucesso”, 
considerando que “o seu 
sucesso será o sucesso da 
sua população e das suas 
associações e empresas”. 
O Presidente da Entidade 
Regional TPNP saudou a 
aposta do Município ao 
nível turístico e o trabalho 
desenvolvido pelo Autarca 
João Cepa, “que ligou 
a sua assinatura a este 
concelho em termos de 
desenvolvimento, pelo que 
vai ser sempre recordado 
publicamente”. Melchior 
Moreira aproveitou o 
ensejo para felicitar o novo 
executivo, recentemente 
eleito e que tomará posse 
na próxima segunda-
feira, manifestando total 
disponibilidade para manter 
a colaboração do organismo 
a que preside com a Câmara 
Municipal de Esposende, 
acrescentando que “o 
sucesso de Esposende deve 
continuar nesta aposta” no 
Turismo. Melchior Moreira 
manifestou a sua satisfação 
pela amplitude alcançada 
pelas novas tecnologias 
ao serviço do Turismo de 
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o artesanato e os seus 
artesãos. 
Ê com base nesta parceria 
que a Loja de Turismo 
Interativa do Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro 
recebe de 15 a 21 de 
outubro a exposição do 
Trofense Vitor Macedo, 
intitulada “Identidade”. 
Trata-se de uma exposição 
de peças em cerâmica, que 
se impõem pela figuraçãof 
representação de temas 
alusivos a Portugal. O 
fado, a saudade, os lenços 
dos namorados, os barcos 
rabelos e a filigrana são 
apenas alguns exemplos de 
temas retratados nas suas 
peças e que identificam o 
nosso país. Vítor Macedo 
nasceu a 25 de abril de 
1969, na freguesia de 
Santiago de Bougado. Desde 
cedo mostrou interesse 
pelas artes plásticas. 
Aos 15 anos começou a 
pintar e em 1987 fez a 
sua primeira exposição. 
Após o cumprimento do 
serviço militar dedicou-se 
á recriação de cenários 
alusivos a temas de 
banda desenhada e 
filmes de animação tendo 
desenvolvido uma exposição 
intitulada “Brinquedos 
do Nosso tempo” e um 
pequeno cenário da aldeia 
dos estrunfes /smurfs. 
Este último trabalho, a 
par de outros, alcançou 
notoriedade pelo público 

em geral e tem percorrido 
várias salas de exposição 
a nível nacional e 
internacional. 
Atualmente está a trabalhar 
em novos desafios, 
nomeadamente, o projeto 
“Comboios em Movimento” e 
o “Tempo dos Dinossauros”. 
Tem vindo a colaborar com 
os serviços educativos 
da Casa da Cultura da 
linfa, realizando diversos 
workshops temáticos na 
área da pintura e cerâmica.

VÍTOR MACEDO EXPÕE 
NO AEROPORTO 
FRANCISCO Sá 
CARNEIRO
“O fado, a saudade, os 
lenços dos namorados, os 
barcos rabelos e a filigrana” 
são alguns temas retratados 
nas peças em cerâmica da 
exposição “Identidade” do 
trofense Vítor Macedo, que 
vai estar patente na Loja 
de Turismo Interativa do 
Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro, entre os dias 15 a 
21 de outubro. 
A “Identidade” é a nova 
mostra promovida pela 
Câmara Municipal da Trofa, 
que mais uma vez aceitou 
“o convite” da Entidade de 
Turismo do Porto e Norte 
de Portugal para “divulgar 
o turismo concelhio, bem 
como o artesanato e os seus 
artesãos”. 
Além desta exposição, o 
trofense Vítor Macedo vai 

inaugurar neste domingo, 
13 de outubro, a exposição 
“Comboios em Movimento”, 
no Centro Comercial 
GaiaShopping. Num espaço 
com “cerca de seis metros 
de comprimento e dois 
metros de largura”, vai 
estar “um cenário repleto 
de pormenores da vida 
Vítor Macedo expõe no 
Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro quotidiana de 
norte a sul de Portugal”, 
com “aproximadamente 500 
peças”, entre “comboios, 
vagões, carruagens, 
casas típicas das regiões 
portuguesas, edifícios 
religiosos e culturais, 
barcos, carros, pessoas, 
animais”. 
Além disto, terá também 
exposta “a sua criação de 
símbolos portugueses, 
como Galos estilizados, 
Andorinhas e Sardinhas, em 
barro e pintados à mão”.P.P. 
“Comboios em movimento” 
em exposição no 
GaiaShopping

LOJAS INTERATIVAS DA 
REGIÃO VÃO FICAR EM 
REDE
Proposta da Turismo do 
Porto e Norte de Portugal 
Lojas Interativas da 
região vão ficar em rede 
I nserir no mesmo layout 
do Turismo Porto e Norte 
de Portugal os antigos 
Centros de Informação 
Turística de Trás-os-Montes 
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“que a região no seu todo, 
os seus produtos, os seus 
monumentos, os seus 
valores naturais, a sua 
gastronomia, a sua gente, 
se mostre ao turista, numa 
rede de Lojas Interativas 
de Turismo, como se 
este estivesse de facto a 
percorrê-la, permitindo-lhe 
ver, sentir, ouvir, saborear 
e experimentar o Norte de 
Portugal”. Almeida Cardoso 
Lojas de turismo da região 
vão ficar em rede p.14 
Inserir no mesmo layout 
do Turismo Porto e Norte 
de Portugal os antigos 
Centros de Informação 
Turística de Trás-os-Montes 
e Alto Douro é o grande 
objetivo de uma candidatura 
apresentada por aquela 
instituição e que será 
responsável pela criação 
de uma rede de 86 lojas 
em toda região Norte. O 
Posto de Vila Real passará 
também a Loja de Turismo.

AUMENTA O NúMERO DE 
DORMIDAS DE 
ESTRANGEIROS NO 
NORTE
Os turistas estrangeiros que 
dormem na região norte de 
Portugal já ultrapassam 
os turistas nacionais. Os 
mais recentes números 
da actividade turística 
nacional, avançados ontem 
pelo INE, revelam que 
esta é uma tendência que 
tem vindo a desenhar-

e Alto Douro, é o grande 
objetivo de uma candidatura 
apresentada pela instituição 
nortenha, que pode criar 
uma rede de 86 lojas 
em toda região Norte. 
Foi o próprio presidente 
da entidade Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, 
Melchior Moreira, que 
referiu a intensão de criar 
uma interligação em rede 
das Centrais de Informação 
Turística (CIT) existentes. 
Esta vontade já tinha sido 
manifestada na última 
reunião da CIMDOURO em 
Mesão Frio e parece que 
tem pernas para andar. 
“Convidamos todos os 
presidentes de Câmara 
a aderir à rede existente, 
que são 44 lojas, e julgo 
que encontrei a melhor 
recetividade. O posto de 
turismo de Vila Real, na 
avenida Carvalho Araújo, 
vai ser transformado 
numa Loja de Turismo”, 
sublinhou Melchior Moreira. 
O antigo deputado do PSD, 
que está agora à frente da 
Turismo Porto e Norte de 
Portugal, considerou que o 
novo modelo será benéfico 
para o Douro em termos 
de imagem e negócio. A 
implantação do conceito 
da nova Rede de Lojas 
Interativas de Turismo, 
idealizado pela Turismo do 
Porto e Norte de Portugal, 
E.R., pretende marcar uma 
nova fase na promoção da 

região, criando uma rede de 
informação turística através 
de espaços interligados 
virtualmente que irão, 
com base em soluções 
tecnológicas, disponibilizar 
aos visitantes dados sobre 
a oferta de toda a região (e 
não apenas informação local 
relativa ao município onde 
a loja está inserida, como 
acontece com os atuais 
postos de turismo). Assim, 
um turista que visite uma 
Loja Interativa de Turismo 
de uma qualquer cidade, 
terá a faculdade de aceder 
a informação sobre um 
espetáculo cultural noutra 
cidade completamente 
diferente da região, de 
um restaurante noutra ou 
ainda de um hotel em outra 
completamente diferente, 
sendo-lhe possível comprar 
o bilhete para esse 
espetáculo, reservar uma 
mesa no restaurante e 
reservar uma noite no hotel, 
tudo sem sair do mesmo 
local. 
No entender da Turismo 
do Porto e do Norte de 
Portugal, E.R., colmata-se 
assim a lacuna existente 
na região em termos de 
informação turística e 
apoio ao visitante, que na 
prática se traduz numa 
inversão total daquele que 
era o modelo a vigente para 
os Postos de Turismo da 
Região depois qualificados 
em CIT. Pretende a TPNP 
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se e que parece estar 
definitivamente a marcar 
uma viragem na afirmação 
e consolidação do Porto 
e Norte como um destino 
turístico internacional. Para 
a Associação Portuguesa 
de Hotelaria Restauração 
e Turismo (APHORT) os 
resultados são o espelho 
do “esforço conjunto que os 
principais agentes turísticos 
da região têm empreendido e 
para o qual a Associação tem 
contribuído através do apoio 
e colaboração directa que 
estabeleceu com a Agência 
Regional de Promoção 
Turística do Porto e Norte de 
Portugal (ARPT-TPNP)”. De 
Janeiro a Agosto de 2013, a 
região contabilizou um total 
de 1.601.400 dormidas de 
residentes em comparação 
com um total de 1.700.100 
dormidas de não residentes. 
Em relação ao mesmo 
período do ano passado, 
este indicador da estadia 
de turistas internacionais 
registou um crescimento de 
15%.

PORTO E NORTE 
CONGRATULAM-SE COMO 
DESTINO TURÍSTICO 
INTERNACIONAL
Os mais recentes números da 
atividade turística nacional, 
avançados pelo INE, revelam 
que o número de dormidas 
de não residentes na região 
Norte foi novamente superior 
às dos residentes. Esta é 

uma tendência que tem 
vindo a desenhar-se e que 
parece estar definitivamente 
a marcar uma viragem na 
afirmação e consolidação 
do Porto e Norte como um 
destino turístico internacional. 
A APHORT congratula-se 
com estes resultados, vendo 
neles traduzido o esforço 
conjunto que os principais 
agentes turísticos da região 
têm empreendido e para 
o qual a Associação tem 
contribuído através do apoio 
e colaboração direta que 
estabeleceu com a Agência 
Regional de Promoção 
Turística do Porto e Norte de 
Portugal (ARPT-TPNP). De 
janeiro a agosto de 2013, a 
região contabilizou um total 
de 1.601.400 dormidas de 
residentes em comparação 
com um total de 1.700.100 
dormidas de não residentes. 
Em relação ao mesmo 
período do ano passado, 
este indicador da estadia 
de turistas internacionais 
registou um crescimento de 
15%. Ainda que certamente 
alavancado pelo Porto 
enquanto principal destino, 
este potencial de crescimento 
estende-se ao resto da 
região, pelo que a tendência 
será para estes números 
continuarem a aumentar, 
sobretudo se todas as 
cidades-chave da região se 
juntarem à grande plataforma 
de promoção que é a ARPT - 
TPNP.

sobre fundo preto

sobre fundo preto

Configuração Secundária

www.GUIMARAES2013.PT 



local e regional, através do 
desenvolvimento tecnológico 
associado, que consiste 
na implementação de 
uma estrutura eficiente e 
suportada na mais recente 
tecnologia para a promoção e 
divulgação efectiva da região, 
lê-se num documento enviado 
pela Câmara de Vizela às 
redacções. 
Resultado de uma parceria 
com a Entidade Regional de 
Turismo - Porto e Norte de 
Portugal, as lojas interactivas 
integram uma rede regional 
de espaços, tendo em vista 
a potenciação económica e 
social da região no seu todo

IPDT TRAÇA PERFIL DO 
TURISTA LOw-COST NO 
PORTO E NORTE
“É homem, tem entre 20 e 40 
anos, provém, sobretudo, de 
Espanha e França, gasta em 
média 300 euros e pernoita na 
região até sete noites”. Este 
é, em traços gerais, o perfil 
do turista low cost que visita 
o Porto e Norte de Portugal. 
O perfil foi traçado pelo 
IPDT, com base em 4.119 
entrevistas realizadas em 
2011 e 2012.
O estudo “Perfil dos Turistas 
Internacionais do PNP”, 
realizado pelo IPDT, foi 
desenvolvido em parceria com 
o Turismo do Porto e Norte 
de Portugal (TPNP) e com 
o Aeroporto Francisco Sá 
Carneiro. O estudo revela que 
o denominado turista low cost 

RANCHO FOLCLÓRICO DA 
CASA DO POVO DE 
BARQUEIROS ATUOU NO 
AEROPORTO FRANCISCO 
Sá CARNEIRO
Comentários Não existem 
comentários. A convite da 
Entidade de Turismo Porto e 
Norte de Portugal e no âmbito 
da semana de promoção da 
Região do Douro, o Rancho 
Folclórico da Casa do Povo 
de Barqueiros, concelho 
de Mesão Frio, atuou no 
passado dia 24, no Aeroporto 
Francisco Sá Carneiro, na 
cidade do Porto. Juntamente 
com a exibição de folclore, 
o evento promoveu e 
divulgou as potencialidades 
turísticas do concelho de 
Mesão Frio, com destaque 
para o artesanato, hotelaria 
e vinhos regionais. Durante 
a apresentação, inúmeros 
turistas interagiram com 
os elementos do rancho 
e dançaram com grande 
entusiasmo ao som do 
folclore de Barqueiros. A 
atividade contou com o apoio 
da Câmara Municipal de 
Mesão Frio. Recorde-se que, 
o convite endereçado pelo 
presidente da Entidade de 
Turismo Porto e Norte de 
Portugal, Melchior Moreira, 
surgiu aquando da atuação 
do Rancho Folclórico da Casa 
do Povo de Barqueiros, no 
salão profissional de turismo, 
Turexpo Galicia, onde ambos 
estiveram presentes. A 
Região do Douro foi o tema 

da iniciativa de promoção 
levada a cabo pela Entidade 
de Turismo Porto e Norte 
de Portugal que, mais uma 
vez contagiou os visitantes 
com um vasto programa de 
animação, contando com 
performances artísticas e 
mostras de produtos típicos

LOJAS DE TURISMO 
AVANÇAM NA TROFA E 
VIzELA
O programa 0N2 - O Novo 
Norte aprovou recentemente 
as candidaturas para a 
criaçao de lojas interactivas 
de turismo na Trota e em 
Vizela 
No caso da Trota a 
candidatura, tem um custo 
total superior a 186 mil euros 
e o espaço deverá estar 
concluído a 30 de Junho de 
2014. Ficará localizado nos 
Parques Nossa Senhora das 
Dores e Dr Lima Carneiro. 
A Loja Interactiva de 
Turismo da Trota ‘possuirá 
um conjunto de valências 
tecnológicas que a 
transformará num espaço 
de lazer/diversão, educativo, 
formativo e informativo”, 
explica a Câmara da Trota, em 
comunicado. 
Já a Loja Interactiva de 
Turismo de Vizela, um 
investimento superior a 188 
mil euros, irá funcionar no 
Edifício Turismo, no centro 
da cidade Terá como grande 
propósito contribuir para 
a valorização económica 

é do sexo masculino, casado 
e com ensino superior, tem 
entre 20 e 40 anos, provém, 
sobretudo, de Espanha e 
França, gasta em média 300 
euros e pernoita na região em 
média quatro a cinco noites.
Os dados indicam também 
que o turista low cost 
desloca-se à cidade/região 
maioritariamente em lazer 
ou em visita a familiares 
ou a amigos, viajando 
acompanhado do cônjuge.
 Os que pernoitam no 
Grande Porto usam, 
maioritariamente, o hotel, 
fazendo a reserva através 
da internet e permanecendo 
na região entre uma a três 
noites. Fora do Grande Porto 
alojam-se principalmente em 
casa de familiares/amigos 
permanecendo oito ou mais 
noites na região. Revelando um 
bom nível de satisfação com 
a cidade/região, estes turistas 
demonstram, de acordo 
com o estudo, “elevadas 
intenções de recomendar o 
destino e, inclusivamente, 
de repetir a visita”.

MONTANHAS MáGICAS 
SÃO DESTINO TURÍSTICO 
SUSTENTáVEL
As Montanhas Mágicas®e 12 
outros parques e espaços 
naturais da união europeia 
foram certificados pela 
Federação Europarc como 
destino turístico sustentável, 
no âmbito da Carta Europeia 
de Turismo Sustentável 

(CETS) em áreas protegidas. 
As Montanhas Mágicas®são 
um vasto território 
localizado no Centro/Norte 
de Portugal, constituído por 
sete municípios – Arouca, 
Castelo de Paiva, Castro 
Daire, Cinfães, São Pedro 
do Sul, Sever do Vouga e 
Vale de Cambra – nos quais 
se enquadram cinco áreas 
classificadas: o Geoparque 
de Arouca e quatro Sítios da 
Rede Natura 2000 – Serras 
da Freita e Arada, Serra de 
Montemuro, rio Paiva e rio 
Vouga. Nos próximos cinco 
anos, a ADRIMAG – entidade 
promotora da candidatura à 
certificação – em parceria 
com os agentes económicos e 
institucionais locais encetarão 
todos os esforços no sentido 
de implementar as 57 acções 
de desenvolvimento turístico 
sustentável, previstas no 
Programa de Acção da 
CETS Montanhas Mágicas, 
as quais correspondem a 
um investimento global 
de mais de 21 milhões de 
euros. As acções deverão ser 

transformadas em projectos 
a candidatar aos competentes 
programas co-financiadores.
Os valores naturais, geológicos 
e culturais que estas 
montanhas encerram, bem 
como a estratégia e programa 
de acção definidos pela 
ADRIMAG e pelos agentes 
locais, para os preservar 
e valorizar, com base em 
princípios de sustentabilidade 
ambiental, económica, 
cultural e social, estão na 
base do reconhecimento deste 
território como destino turístico 
sustentável. Na cerimónia de 
certificação, que decorreu 
no Parlamento Europeu, 
em Bruxelas, estiveram 
presentes, em representação 
da ADRIMAG, o presidente e 
vice-presidente da direcção da 
associação, respectivamente, 
José Artur Neves e José 
Pinheiro, o coordenador da 
ADRIMAG, João Carlos Pinho, 
a responsável pelo projecto 
Carminda Gonçalves, e o 
coordenador da Associação 
Geoparque Arouca, António 
Carlos Duarte.
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MIRANDA DO DOURO
WORKSHOP 
INTRODUÇÃO À 
MEDICINA VETERINÁRIA 
DE ASININOS
6ª EDIÇÃO
16 e 17 de Novembro 

OLIVEIRA DE AZEMÉIS
EXPOSIÇÃO DE 
ARQUEOLOGIA
– FRAGMENTOS DO 
CASTRO DE UI
9 de Novembro a 31 de Janeiro

ESPOSENDE
SABORES DO CAMPO 
1 a 30 de Novembro 

Ao longo de todo o mês de 

Novembro, os Sabores do Campo 

vão estar à mesa de 22 

restaurantes do concelho, 

acompanhados da doçaria de 7 

pastelarias locais. A gastronomia 

de Novembro pode incluir 

refeições muito variadas, onde a 

carne sobressai acompanhada 

pelos frescos hortícolas do litoral 

de Esposende, pelos Lacticínios de 

Marinhas e sobremesas com 

doçaria onde pontificam as 

Clarinhas de Fão, sempre com o 

acompanhamento de um bom 

vinho verde dos produtores 

engarrafadores locais. 

Promover a qualidade da 

restauração do concelho, divulgar 

e utilizar cada vez mais os 

produtos endógenos e atrair 

comensais para combater ou 

atenuar a sazonalidade da procura 

que se verifica nesta época do ano 

são objetivos primordiais da 

iniciativa.

MAGUSTO CONVíVIO
17 de Novembro

Animação musical

Entrada livre, 15h00

Largo Rodrigues Sampaio, 

Esposende

WORKSHOPS DE COZINHA 
E PASTELARIA
12 de Novembro

Com o Chef António Loureiro 

– Hotel  Meliã Braga - Braga / 

finalista do Chef Cozinheiro do Ano

18 de Novembro, com o Chef 

Marco Coutada - Restaurante Cais 

de 4 - Matosinhos e Prochef 

Agency

25 de Novembro,

Com o Chef Rui Martins 

– Restaurante Quinta Del Rei 

– Vizela

Escola Profissional de Esposende

19h00-23h00

Mais informações em www.epe.pt

SAÚDE SOBRE RODAS
7º PASSEIO BTT
1 de Dezembro

SANTA MARIA DA FEIRA
CRIATIVIDADE E 
IMAGINAÇÃO DÃO O MOTE 
PARA CONCURSO “A TUA 
TERRA DOS SONHOS”
11 a 29 de Novembro 

Pela segunda edição consecutiva, 

a C. M. de Santa Maria da Feira, 

através do pelouro da Educação, 

Desporto e Juventude e a Feira 

Viva lançam o desafio do concurso 

“A Tua Terra dos Sonhos”, com 

inspiração no evento que veste de 

Sonhos e Natal a cidade feirense 

durante o mês de dezembro.

Este concurso tem como objetivo 

fundamental envolver 

pedagogicamente as crianças e 

alunos no evento “Terra dos 

Sonhos”, integrando saberes e 

promovendo o espírito criativo da 

faixa etária dos 3 aos 10 anos. O 

incentivo ao desenvolvimento de 

competências criativas nas 

crianças e jovens participantes e a 

capacitação da visibilidade de boas 

práticas de aplicação de 

competências criativas nos níveis 

de ensino de educação pré-escolar 

e 1º ciclo do ensino básico são 

motes fundamentais para a 

consolidação desta iniciativa. Arte, 

Escrita, Fotografia e Vídeo são as 

categorias a concurso.

VIANA DO CASTELO
EXPOSIÇÃO “VIANA 
DO CASTELO, CIDADE 
NÁUTICA DO ATLâNTICO”
Exposição Permanente 

“As Azenhas de D. Prior | Moinho 

de Maré em Viana do Castelo” 

Local: Centro de Monitorização e 

Interpretação Ambiental - CMIA 

(Rua da Argaçosa)

INAUGURO #23
EXPOSIÇÃO “PREIA MAR”
de Paulo Barros (Pintura). 

De 9 a 7/12  

Comissário: João Gigante.

Local: AISCA (Estrada da Doca – 

Edifício de Apoio à Doca Seca 

Eng.º Duarte Pacheco)

NOVEMBRO É O MÊS DA 
CULTURA CIENTíFICA, 
NO AROUCA GEOPARK
18 a 24 de Novembro

Da projeção de uma série de 

documentários, à apresentação 

de um livro, as atividades 

propostas irão promover uma 

verdadeira viagem pela geologia 

europeia e pelos geoparques, 

para assinalar o Dia da Cultura 

Científica que se comemora no 

24 de novembro, em homenagem 

a Rómulo de Carvalho.

AGENDA
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