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JANEIRO
Vila real

janeiro
Um festival sobretudo de música clássica.
Horário
Início | Todos os dias às 10h00
Encerramento | Todos os dias às 19h00
Local | Teatro Municipal de Vila Real, Alameda de Grasse
GPS | N41.298888, W-7.734343
Contactos
Teatro Municipal de Vila Real
Email | geral@teatrodevilareal.com;
producao@teatrodevilareal.com
Site | www.teatrodevilareal.com
Tel. | 259 320 000
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FAN
Festival de Ano Novo

Paredes

Festival de Sabores do
Azeite Novo

Art on Chairs

Janeiro

Janeiro a abril

No mês de janeiro realiza-se o Festival de Sabores do
Azeite Novo, com inúmeras atividades, que vão desde
a formação em provas organolépticas de azeites,
gastronomia, visitas a lagares, diversos workshops
direcionados para as escolas, tertúlias, um percurso
pedestre, entre outras. O objetivo do festival é
promover e valorizar turisticamente o território tendo
como alavanca a oliveira e o azeite novo.
Horário
Início | Todos os dias às 18h00
Encerramento | Todos os dias às 24h00
Local | Largo do Município, Mirandela
Contactos
Câmara Municipal de Mirandela
Tel. | 278 200 200

Local | Paredes (Casa da
Cultura e Aldeia Agrícola) e
Lisboa (MUDE e Cais do Sodré)
GPS | 41.206.362; 833.014

Depois do sucesso da primeira edição em 2012, o Art on
Chairs está de regresso em 2015, desdobrando-se este
ano entre as cidades de Paredes e Lisboa, num total de
cinco exposições em que a cadeira, símbolo da principal
indústria do concelho, volta a ser o mote principal. Em
paralelo, e sublinhando a sua dimensão internacional, o Art
on Chairs vai estar igualmente presente em Milão (Salão
Internazionale del Mobile), no Dubai (Dubai Design Days)
e na China (Beijing Design Week). A programação incluiu
uma série de iniciativas, entre workshops, conferências,
documentários, concursos e programas culturais e de
diplomacia empresarial. A exposição principal decorrerá
entre janeiro e abril de 2015. “More Design, More Industry”,
“Duets+1”, “International Design Competition”, “Cadeira
Parade” e “Como se pronuncia o Design em Português”,
são as cinco exposições de arte, design e criatividade
contemporânea que poderão ser visitadas pelo público em
Paredes na Casa da Cultura e na Aldeia Agrícola e em Lisboa
no MUDE e Cais do Sodré.
Contactos
Câmara Municipal de Paredes
Email | fernando.salvador@cm-paredes.pt
Site | www.cm-paredes.pt
Tel. | 255 788 800
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Mirandela

VILA real

01 de janeiro a 31 de dezembro
Programação eclética de qualidade que visa acolher
diferentes públicos e diferentes estéticas de criação.
Horário
Início | Todos os dias às 10h00
Encerramento | Todos os dias às 23h30
Local | Teatro Municipal de Vila Real, Alameda de Grasse, Vila Real
GPS | N41.298888; W-7.734343
Contactos
Teatro Municipal de Vila Real
Email | geral@teatrodevilareal.com; producao@teatrodevilareal.com
Site | www.teatrodevilareal.com
Tel. | 259 320 000
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Programação regular
fora dos festivais

TEAtro nacional são joão | porto

08 a 17 de janeiro
Com Eis o Homem, a dramaturga Marta Freitas sonda
os caminhos que escolhemos para a realização da
nossa liberdade individual e coletiva. Um projeto
idealizado e encenado em parceria com José Eduardo
Silva, ator que divide o palco com Adolfo Luxúria
Canibal, o líder dos Mão Morta. O título reenvia-nos
para as palavras ditas por Pilatos quando entregou
Jesus Cristo a uma multidão alienada. Mas também
ecoa Ecce Homo, testamento filosófico que Nietzsche
escreveu com a urgência de dizer, no pressentimento
da loucura e da morte, “quem eu sou”.
Horário
Início | Quarta feira às 19h00 | Quinta a sábado às 21h00 |
Domingo às 16h00
Local | Teatro Carlos Alberto
Contactos
Site | www.tnsj.pt
Tel. | 223 401 900; Linha Verde 800-10-8675
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Eis o Homem

TEAtro nacional são joão | porto

XVII Feira
Gastronómica do porco

La Vida Es Sonho

09 a 11 de janeiro

09 a 18 de janeiro

A Feira Gastronómica do Porco é um evento que tem
por objetivo a promoção do Mundo Rural Barrosão, a
preservação, valorização e divulgação dos produtos
da agricultura e da pecuária locais, de genuína
qualidade, respondendo às mais modernas exigências
e procurando alargar a oferta em termos do turismo
gastronómico na região. O prestígio granjeado ao longo
das suas edições é garantia da visita de mais de 50 mil
pessoas a Boticas a cada edição que passa.

Obra-prima do teatro filosófico de Pedro Calderón
de la Barca, A Vida É Sonho (1635) encena o conflito
entre o príncipe Segismundo, encarcerado numa torre,
e o seu pai, o rei Basílio, que submete o destino do seu
filho aos ditames dos astros. O encenador João Garcia
Miguel atira-se “de corpo e alma” a esta apaixonada
apologia teatral das forças vivas da consciência, e
La Vida Es Sonho (assim mesmo, numa espécie de
sonhado portunhol) surge-nos, nas próprias palavras
do encenador, como “uma equação maravilhosa que
conjuga a sensualidade, o amor, o inconsciente, a
infância e os enigmas do mundo, revelando-se como um
sonho onde se associam as mais violentas harmonias”.

Horário
Início | Dia 09 às 12h00
Encerramento | Dia 11 às 22h00
Local | Pavilhão Multiusos de Boticas
Contactos
Câmara Municipal de Boticas
Email | municipio@cm-boticas.pt
Site | www.cm-boticas.pt
Tel. | 276 410 200

Horário
Início | Quarta feira às 19h00 | Quinta a sábado às 21h00 |
Domingo às 16h00
Local | Teatro Nacional São João
Contactos
Site | www.tnsj.pt
Tel. | 223 401 900; Linha Verde 800-10-8675
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Boticas

Fund. bienal cerveira | V. N. Cerveira

XII Encontro de
Cantadores de Janeiras

Cidadão curador (ON2)
Exposição Workshop

10 de janeiro

10 de janeiro a 14 de fevereiro

O Cantar das Janeiras faz parte de uma tradição
portuguesa muito antiga e das maiores da cultura
popular. Cumprindo a tradição, a Câmara Municipal
de Santa Marta de Penaguião vai promover mais um
Encontro de Cantares de Janeiras, uma iniciativa que
visa juntar os grupos e associações que mantêm viva
esta secular tradição de Cantar os Reis. O evento
terá lugar, no dia 10 de janeiro, pelas 21h30, no
Auditório Municipal, com a participação dos grupos de
cantares do território concelhio que irão proporcionar
grandes momentos de convívio e confraternização
característicos desta época festiva.

A partir do conceito dos “Diálogos com (algumas)
obras da coleção do Museu Bienal de Cerveira”,
pretende-se que cinco cidadãos selecionem, cada um,
cinco obras da coleção do Museu Bienal de Cerveira.
Com essa seleção de 25 trabalhos organizar-se-á esta
exposição, que inclui workshops/visitas guiadas.

Horário
Início | Às 21h30
Encerramento | Às 23h00
Local | Santa Marta de Penaguião
GPS | 41.212.681; 7.784.499
Contactos
Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião
Email | cultura@cm-smpenaguiao.pt
Site | www.cm-smpenaguiao.pt
Tel. | 254 810 130

Horário
Início | Dia 10 às 15h00
Encerramento | Dia 14 às 19h00
Local | Av. das Comunidades Portuguesas s/n - Vila Nova de
Cerveira
GPS | “41º 56’ 47’’ N; 8º 44’ 33’’ W
Contactos
Bienal de Cerveira
Email | geral@bienaldecerveira.pt
Site | www.bienaldecerveira.org
Tel. | 251 794 633
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Santa Marta de Penaguião

Santa Maria da Feira

Romaria de S. Gonçalo

Festa das Fogaceiras

11 de janeiro

11 a 20 de janeiro

Com características muito peculiares, a Romaria de
São Gonçalo é a primeira romaria que se realiza no
ano. É composta por três grupos de festeiros, um da
freguesia de Santa Marinha e dois do Lugar da Rasa
da freguesia de Mafamude. Ambos os grupos desfilam
pelas ruas da cidade com as figuras e respetivas
cabeças de S. Gonçalo e S. Cristóvão, levando atrás
destes milhares de peregrinos que, a cantar e a
apregoar, dão a esta romaria um cariz mais pagão que
religioso.
Às 8h00, início do percurso dos vários grupos Mareantes do Rio Douro, Comissão Nova e Comissão
Velha da Rasa. Às 17h30, encontro dos vários grupos
na Igreja de Mafamude, entre as 19h30 e as 20h00,
chegada dos Mareantes do Rio Douro à sua sede,
transportando a cabeça do Santo.
Contactos
Associação Recreativa “Os Mareantes do Rio Douro”, Avenida Diogo
Leite, 42-46 - Vila Nova de Gaia
Tel. | 223 752 586

Local | Igreja Matriz de Santa
Maria da Feira
GPS | N 40º92.404’; W 8º54.224’
Contactos
C. M. de Santa Maria da Feira
Email | gab.turismo@cm-feira.pt
Site | www.cm-feira.pt
Tel. | 256 370 802

Considerada uma das maiores festas religiosas do
Norte, a Festa das Fogaceiras realiza-se todos os anos
a 20 de janeiro, feriado municipal, desde 1505, em
cumprimento de um voto feito pela população ao Mártir
S. Sebastião, de modo a acabar com a pestilência
que grassava por estas terras. Em troca de proteção,
o povo prometeu a oferta de um pão doce chamado
Fogaça. A Festa chegou até aos nossos dias com dois
traços essenciais: a Missa Solene, precedida da Bênção
das Fogaças e a Procissão, que sai da Igreja Matriz e
percorre algumas ruas da cidade. Desde a proclamação
da República realiza-se também um Cortejo Cívico
integrando as Fogaceiras –“crianças impúberes”, de
todo o concelho, vestidas de branco, cintadas com
faixas coloridas que levam à cabeça as fogaças do voto,
coroadas de papel recortado com perfis do castelo.
A Festa das Fogaceiras inclui também um vasto
programa de animação que envolve toda a comunidade.
Este abre com a Mostra de Fabrico da Fogaça da
Feira, no castelo, promovida pelo Agrupamento dos
Produtores, cujo objetivo é sensibilizá-los para a
importância de manter a receita e o processo de
fabrico originais, cumprindo todas as normas em vigor
na sua produção.
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Horário
Início | Às 08h00
Encerramento | Às 20h00
Local | Vários arruamentos das
Freguesias de Mafamude e
Santa Marinha e na Igreja de
Mafamude - Vila Nova de Gaia
GPS | 41º07’31.72”;
8º36’11.51”

Vila Nova de Gaia

casa da música | Porto

16 a 18 de janeiro
Contar uma história da Alemanha através dos seus
maiores compositores é o mote da primeira narrativa
que anuncia o País Tema de 2015 - das obras corais de
Hassler e Schütz, até à música para órgão de Bach, e
ainda o Classicismo com a Integral dos Concertos para
Piano de Beethoven. De Wagner serão apresentados
excertos das óperas Siegfried e O Crepúsculo dos
Deuses. Schumann e Brahms surgem ainda associados
a um projeto do Serviço Educativo. O século XX está
representado com Stockhausen e os nossos dias por
Helmut Lachenmann, o Compositor em Residência
2015.
Horário
Início | Dias 16 às 13h00
Encerramento | Dia 18 às 18h00
Local | Casa da Música, Porto
GPS | 41,158885; -8,630706
Contactos
Email | info@casadamusica.com
Site | www.casadamusica.com
Tel. | 220 120 220
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Uma história da
Alemanha

Casino da Póvoa | póvoa de varzim

17 de janeiro
“Um Espectáculo Sem Graça Nenhuma”
Passados dois anos de não estarem juntos, os
Commedia a La Carte decidem juntar-se e contar
finalmente a verdade ao público. Este espetáculo não
tem graça nenhuma! E pedem a colaboração do público
para que entenda isso.
Se mesmo assim pensa em ir assistir não se ria por
favor, pois acaba por estragar o título do espetáculo.
Obrigado.
P.S.: Espero que não se tenha rido ao ler isto.
Horário
Início | Às 22h00
Encerramento | Às 24h00
Local | Edifício Casino da Póvoa
GPS | N41.378677; W8.766142
Contactos
Site | www.casino-povoa.com
Tel. | 252 690 888
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Commedia a La Carte

TEAtro nacional são joão | porto

Meia Maratona Manuela
Machado

I Don’t Belong Here

18 de janeiro

21 a 25 de janeiro

No dia 18 de janeiro de 2015, realiza-se a Meia
Maratona Manuela Machado – Viana Fica no Coração
e a Mini Maratona e Caminhada “Todos a Andar - EDP
Gás”. As provas têm início na Praça Marques Júnior
(Viana do Castelo), às 10h30. A Meia Maratona
Manuela Machado é um evento desportivo considerado
como um dos melhores do seu género. Todos os anos,
a Meia Maratona conta com uma participação cada
vez maior de atletas nacionais e internacionais, bem
como com a presença da ex-campeã mundial, Manuela
Machado, que participa e organiza a prova. Este Meia
Maratona não é só uma competição desportiva, mas
também uma festa popular do atletismo, constituindo,
por isso, uma excelente jornada de promoção da prática
desportiva e de indução da nossa juventude à aquisição
de hábitos saudáveis e de positiva e proveitosa
ocupação dos tempos livres. Uma organização da
Câmara Municipal de Viana do Castelo, Cyclones
Sanitop e RunPorto.

Projeto de teatro documental concebido pelo
ator e encenador Dinarte Branco e pelo escritor e
guionista Nuno Costa Santos, I Don’t Belong Here é
um espetáculo sobre deportação protagonizado por
deportados. Parte da experiência de repatriamento
para os Açores de cidadãos portugueses a viver nos
EUA e no Canadá desde a infância, homens e mulheres
cuja vivência e mundividência têm raízes na América do
Norte, e que, após o cumprimento de penas de prisão,
se viram devolvidos, como mercadoria, para uma pátria
estrangeira.

Contactos
Câmara Municipal de Viana do Castelo e Cyclones Sanitop
Email | cyclones@mmviana.com
Site | www.mmviana.com
Tel. | 258 832 151

Horário
Início | Quarta feira a sábado às 21h00 | Domingo às 16h00
Local | Teatro Carlos Alberto
Contactos
Site | www.tnsj.pt
Tel. | 223 401 900; Linha Verde 800-10-8675
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Horário
Início | Às 10h30
Encerramento | Às 13h00
Local | Praça Marques Júnior,
Viana do Castelo
GPS | 41.690627; -8.828643

Viana do Castelo
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Feira do Fumeiro e
Presunto do Barroso

Poemas para bocas
pequenas

22 a 25 de janeiro

27 e 28 de janeiro

A XXIV Feira do Fumeiro e Presunto de Barroso já tem
data marcada. De 22 a 25 de janeiro são esperados
milhares de visitantes em Montalegre, movidos pelo
desejo de saborear as iguarias da «Rainha do Fumeiro»,
evento que envolve mais de 100 produtores.

Poemas para bocas pequenas é o nome do lugar onde
a performer Margarida Mestre e o músico AntónioPedro se encontraram para brincar com palavras
faladas ou cantadas, num recital que propõe a alegria
de pensar e sentir poesia. A peça para público infantil
parte de poemas de autores portugueses e de visitas
ao cancioneiro popular, para nos lançar numa viagem
plena de experiências musicais. Pelo caminho, aborda
questões importantes na vivência das crianças,
como a família, o corpo, os ciclos da natureza ou
o desconhecido. Sem esquecer as coisas que não
gostamos de fazer, ou aquelas que simplesmente nos
dão que pensar...

Local | Pavilhão Muttiusos – Montalegre
Contactos
Câmara Municipal de Montalegre
Email | gap@cm-montalegre.pt
Tel. | 276 510 200

Horário
Início | Dia 27 às 11h00 | Dia 28 às 15h00
Local | Teatro Nacional São João
Contactos
Site | www.tnsj.pt
Tel. | 223 401 900; Linha Verde 800-10-8675
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Montalegre

Casino da Póvoa | póvoa de varzim

XIX Feira da Caça e
Turismo

Mónica Ferraz

29 de janeiro a 01 de fevereiro

31 de janeiro

É um evento de grande tradição e de larga afirmação
no Norte do país, com impacto nas regiões mais
próximas de Espanha, que promove as potencialidades
cinegéticas do concelho, os seus produtos regionais
e atividades económicas. A Feira da Caça e Turismo é
visitada, em média, por cerca de 23 mil pessoas, um
número revelador do amplo contributo desta iniciativa
no incremento económico e geração de riqueza no
concelho de Macedo de Cavaleiros e da região.

Mónica Ferraz conquistou o público e a crítica nacional
com uma sonoridade fresca, letras maduras, um timbre
ímpar e envolvente e uma presença em palco cativante.
Após vários anos a dar voz aos Mesa, a estreia em nome
próprio chegou em 2010, com o lançamento do álbum
“Start Stop”. A digressão promocional do álbum levou-a
de norte a sul do país e a festivais como o Sudoeste e
deixou-nos a todos a entoar as suas músicas.
O segundo álbum de Mónica Ferraz estreia com ‘Let
Me Be’, uma arrebatadora balada de refrão catchy e
sentimentos dissecados ao piano com um embrulho de
arranjos clássicos que, a julgar por esta primeira amostra,
será certamente mais um marco no panorama musical
nacional.

Horário
Início | Dia 29 às 18h00
Encerramento | Dia 01 às 20h00
Local | Parque Municipal de Exposições, Rua de S. Pedro
GPS | 41°32’10.22”N; 6°57’51.18”W
Contactos
Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Email | turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
Site | www.cm-macedodecavaleiros.pt
Tel. | 278 420 420

Horário
Início | Às 22h00
Encerramento | Às 24h00
Local | Edifício Casino da Póvoa
GPS | N41.378677, W8.766142
Contactos
Site | www.casino-povoa.com
Tel. | 252 690 888
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Macedo de Cavaleiros

Melgaço

Sabores de Chaves

Lampreia do Rio Minho
um prato de excelência

31 de janeiro e 01 de fevereiro

31 de janeiro a 01 de março

A mostra “Sabores de Chaves” é um certame que
visa promover o concelho, a cidade e a região com
o que têm de melhor. Pretende recuperar toda uma
tradição, sempre numa linha de fidelidade ao “saber
fazer”, com sabores tradicionais genuínos e autênticos
de elevada qualidade e reputação. Paralelamente, no
Mercado Municipal, existirão tasquinhas que propõem
aos visitantes experimentar e degustar muitas das
afamadas iguarias flavienses. Esta iniciativa é dirigida
aos consumidores (locais/regionais, nacionais e
espanhóis) que habitualmente compram produtos
tradicionais de reconhecida qualidade.
Local | Pavilhão Municipal de Chaves
GPS | 41.747.585; -7.465.882
Contactos
Câmara Municipal de Chaves - Largo de Camões
Email | municipio@chaves.pt
Site | www.chaves.pt
Tel. | 276 340 500

Horário
Início | Todos os dias às 11h30
Encerramento | Todos os dias
às 22h00
Local | Todo o concelho
GPS | 42.112.953; -8.259346

Os fins-de-semana de fevereiro e março são dedicados
à degustação da Lampreia do Rio Minho, uma iguaria
regional confeccionada de acordo com as receitas
tradicionais, para saborear nos restaurantes aderentes.
Aproveite esta oportunidade para saborear um dos
pratos mais genuínos da gastronomia tradicional
melgacense e (re)descobrir os encantos do concelho,
numa época repleta de animação cultural e recreativa
- atividades de turismo natureza ou aventura, visita
aos espaços museológicos da rede Melgaço Museus,
visitas e provas nas adegas aderentes Rota do Vinho
Alvarinho, e muito mais.
Promovida pela Adriminho em associação com os seis
Municípios do Vale do “Lampreia do Rio Minho – Um
Prato de Excelência”, realiza-se desde 2010, com
o intuito de valorizar e afirmar um dos pratos mais
emblemáticos da gastronomia tradicional da região.
Contactos
Câmara Municipal de Melgaço
Email | geral@cm-melgaco.pt
Site | www.cm-melgaco.pt
Tel. | 251 410 100
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Chaves

FEVEREIRO
Vila Flor

Fevereiro e Março
As festividades das Amendoeiras em Flor representam
uma oportunidade para divulgar e promover os
produtores e artesãos da terra. A esta associa-se a
Mostra Terraflor, com o sector do artesanato e o dos
produtos locais: azeite, vinho, queijo, mel, cogumelos,
pão, fruta e fumeiro. Durante três fins-de-semana
a animação está garantida com a presença dos
diversos grupos culturais e desportivos do concelho.
Entre fevereiro e março, Vila Flor e a Festa das
Amendoeiras são ponto de paragem obrigatória para
todos os amantes dos saberes, dos sabores e das belas
paisagens desta terra.
Local | Avenida Marechal Carmona - Vila Flor
Contactos
Câmara Municipal de Vila Flor
Email | geral@cm-vilaflor.pt
Site | www.cm-vilaflor.pt
Tel. | 278 510 100
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Amendoeiras em Flor

Vieira do Minho

GUIdance
Festival Internacional de
Dança Contemporânea

Feira do Fumeiro

05 a 14 DE FEVEREIRO

06 a 08 de fevereiro

O GUIdance é um festival internacional de dança
contemporânea que tem trazido a Guimarães algumas
das mais conceituadas companhias e criadores
nacionais e internacionais. Apresentando-se como um
estímulo à criação artística, o festival integra inúmeros
espetáculos, bem como uma vertente de formação
na área da dança, posicionando Guimarães no circuito
internacional da dança contemporânea. Companhias
e criadores nacionais e internacionais convivem num
programa de duas semanas que celebra, acima de tudo,
a dança contemporânea enquanto expressão artística
capaz de despertar as mais inúmeras emoções.

Esta é uma iniciativa promovida pela autarquia
vieirense e que envolve os agentes locais ligados à
produção de fumeiro, à restauração, ao artesanato e ao
turismo em espaço rural, numa estratégia conjunta de
promoção do concelho.
Para além da promoção dos produtos regionais, a
Feira do Fumeiro é também um momento de festa
e de convívio, com um cartaz repleto de atividades,
desde atuações musicais, passeios de charrete, as
tradicionais chegas de bois e muitos outros motivos de
interesse.

Horário
Início | Todos os dias às 22h00
Encerramento | Todos os dias às 23h30
Local | Avenida D. Afonso Henriques, 701, Guimarães
GPS | 41,43695; -8,29554
Contactos
Centro Cultural de Vila Flor
Email | geral@ccvf.pt
Site | www.ccvf.pt
Tel. | 253 424 700

Local | Praça Guilherme de Abreu, Vieira do Minho
GPS | 41.634645; -8.140330
Contactos
Câmara Municipal de Vieira do Minho
Email | geral@cm-vminho.pt
Site | www.cm-vminho.pt
Tel. | 253 649 270
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Centro Cultural de Vila Flor | Guimarães

casa da música | Porto

VI Noite de Fados

Invicta.Música.Filmes

07 de fevereiro

07 a 21 de fevereiro

A iniciativa que, ano após ano, tem deixado marcas na
memória de todos os amantes do fado, está de volta.
A já tradicional Noite de Fados do Município de Santa
Marta de Penaguião, em parceria com o Grupo de Fados
“Terras de Penaguião”, decorrerá no próximo dia 7 de
fevereiro, pelas 21h30.

A sétima arte regressa ao grande ecrã da Sala Suggia
com a estreia portuguesa de dois filmes acompanhados
ao vivo pela Orquestra Sinfónica e o Remix Ensemble
Casa da Música, para além de um novo projeto de
cinema com assinatura musical da Orquestra Factor E!
e Digitópia Collective. Com a banda original de Richard
Strauss tocada ao vivo pela Orquestra Sinfónica, a
versão cinematográfica de O Cavaleiro da Rosa tem
estreia nacional. Em Shelter, Bill Morrison focou-se em
imagens de cheias para reflectir sobre o significado de
perder a casa e não ter abrigo.

Horário
Início | Às 21h30
Encerramento | Às 22h30
Local | Santa Marta de Penaguião
GPS | 41.212.681; 7.784.499
Contactos
Câmara Municipal de Santa Marta de Penaguião
Site | www.cm-smpenaguiao.pt
Tel. | 254 810 130

Horário
Início | Dia 07 às 16h00
Encerramento | Dia 21 às 18h00
Local | Casa da Música, Porto
GPS | 41,158885; -8,630706
Contactos
Email | info@casadamusica.com
Site | casadamusica.com
Tel. | 220 120 220
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Santa Marta de Penaguião

casa das artes | Arcos de Valdevez

Concurso Nacional de
Teatro

SONS DE VEZ!
13ª Mostra de Música
Moderna Portuguesa de
Arcos de Valdevez

07 de fevereiro a 24 de março

07 de fevereiro a 28 de março

O Concurso Nacional de Teatro constitui uma parceria
entre o Município de Póvoa de Lanhoso, a Federação
Portuguesa de Teatro e a Fundação INATEL, tratandose de um evento anual e de carácter competitivo, que
tem por palco o Theatro Club de Póvoa de Lanhoso,
às sextas-feiras e sábados, nos meses de fevereiro e
março.
Este Concurso Nacional insere-se nos princípios de
defesa e valorização do teatro, tendo como objetivos
mostrar o que de melhor se faz, em Portugal, ao nível
do teatro associativo; engrandecer o trabalho das
companhias, proporcionando o seu reconhecimento
público e premiar as melhores produções a concurso.
Horário
Início | Dia 07 às 21h45
Local | Theatro Club
GPS | 41.574.940; -8.267.603

Aquele que é designado como “o primeiro festival do
ano” é, na verdade, uma original mostra de música
moderna portuguesa, que nos últimos treze anos tem
trazido até ao palco da Casa das Artes de Arcos de
Valdevez os mais significativos, influentes e marcantes
nomes da nova música nacional, numa simbiose entre
consagrados e iniciados que faz de cada cartaz, e das
suas oito datas repartidas por todos os fins-de-semana
de fevereiro e março de cada ano, um momento único
para, no intimismo da Mostra, descobrir os diversos
projetos musicais que atravessam sonoridades
profundamente diversas e alinhadas no sentido de um
público abrangente.
A edição deste ano, balizada entre 7 de fevereiro e 28
de março, volta a contar com nomes de referência: The
Legendary Tiger Man, Rita Redshoes, Mundosegundo,
Salto, Capicua, Tiago Bettencourt, Bizarra Locomotiva
e Pedro e os Lobos.

Contactos
Email | theatro.club@mun-planhoso.pt
Site | www.theatroclub.com
Tel. | 253 639 706

Contactos
Casa das Artes
Email | casadasartes@cmav.pt
Tel. | 258 520 520

Horário
Início | Dia 07 às 23h00
Encerramento | Dia 28 à 01h00
Local | Auditório da Casa das
Artes de Arcos de Valdevez
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theatro club | Póvoa de Lanhoso

Cabeceiras de Basto

Sexta 13
Noite da Bruxas

Festa da Orelheira e do
Fumeiro

13 de fevereiro, 13 de março e 13 de novembro

13 a 16 de fevereiro

O ano de 2015 abençoou Montalegre com três sextas
13. A primeira do calendário acontece em fevereiro e
promete cumprir o sucesso de edições anteriores.
A capital de Barroso volta a vestir-se a rigor e lança o
convite a toda a população. A celebração, focada nos
azares, bruxedos, contos, lendas e locais sombrios da
memória, volta a fazer uma forte aposta na música
e teatro. Mais uma edição a não perder, dia 13 de
fevereiro, onde o fogo espalhado por vários locais da
vila promete aquecer a noite.

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

Local | Praça do Município, Castelo de Montalegre

Local | Pavilhão Gimnodesportivo de Refojos, Alameda Camilo
Castelo Branco, nº 304 - Cabeceiras de Basto

Contactos
Câmara Municipal de Montalegre
Email | gap@cm-montalegre.pt
Tel. | 276 510 200

Contactos
Posto de Turismo de Cabeceiras de Basto
- Praça da República, nº 203
Email | pturismo@cabeceirasdebasto.pt
Site | www.cabeceirasdebasto.pt
Tel. | 253 669 100; 253 669 070
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Montalegre

Bragança

Festa do Sável e da
Lampreia

Carnaval dos Caretos
Queima do Diabo

13 de fevereiro a 15 de março

14 de fevereiro

Autêntico cartaz turístico de Gondomar, este
Festival Gastronómico decorre nos restaurantes
do Município, que durante os meses de fevereiro e
março apresentam, nas suas ementas diárias, iguarias
variadas de sável e de lampreia.
São dias marcados pelo melhor da gastronomia que
pode ser apreciada aos almoços, jantares e festins,
culminando com o Fim de Semana Gastronómico “Sável
e Lampreia, Um Sabor de Ouro” que habitualmente se
realiza no 2º fim de semana do mês de março.

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

Local | Praça Manuel Guedes, Gondomar
GPS | 41.144141; -8.536693
Contactos
Câmara Municipal de Gondomar
Email | turismo@cm-gondomar.pt
Site | www.cm-gondomar.pt
Tel. | 224 664 524

Horário
Início | Às 14h00
Encerramento | Às 23h00
Local | Principais ruas do centro da cidade
GPS | 41.807220; -6.758776
Contactos
Câmara Municipal de Bragança
Site | www.cm-braganca.pt
Tel. | 273 304 200
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Gondomar

Casino da Póvoa | póvoa de varzim

14 de fevereiro
Horário
Início | Às 20h30
Encerramento | Às 24h00
Local | Edifício Casino da Póvoa
GPS | N41.378677; W8.766142
Contactos
Site | www.casino-povoa.com
Tel. | 252 690 888

“Casulo” é o nome do terceiro álbum de Márcia.
A estreia deu-se em 2009 com um EP chamado
simplesmente “Márcia”. O segundo, “Dá”, saiu em
2010 e foi reeditado em 2011. Foi com essa reedição
em mente que surgiu o desafio a JP Simões para
estender a letra de ‘A pele que há em mim’ e fazerem
uma gravação a dois. (…) Fez outras parcerias com
amigos músicos: Samuel Úria empresta a sua voz no
tema ‘Menina’, da mesma forma que, Márcia também
já tinha interpretado com B Fachada algumas canções,
bem como participado no tema que escreveu para o
“Desfado” de Ana Moura.
Desde os 12 anos que Márcia começou a meter as
mãos na guitarra. (…) Quando tinha 18 anos deu o
passo seguinte. Numa audição para vocalista de uma
banda, cantou temas de Tracy Chapman e convenceu
os restantes membros. Não tardou muito até que
começasse também a compor, obrigando a que a banda
fosse rebaptizada para Ana’s Blame.(…)
(…) A Márcia chegou-me como chegam as coisas boas.
Pela mão dos amigos. E de gigante continua neste
“Casulo”.
José Fialho Gouveia
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S. Valentim com Márcia

Miranda do Douro

Gala Namorar
Portugal 2015
Programação
“Fevereiro, Mês do Romance”

Festival de Sabores
Mirandeses

14 de fevereiro

14 e 15 de fevereiro

Este evento, que decorre numa data simbólica (Dia de S.
Valentim), visa promover o ícone identitário do concelho
de Vila Verde, os Lenços de Namorados, através da
ligação deste património cultural-símbolo da tradição
e ruralidade a uma vertente caracteristicamente
contemporânea -o design e o estilismo. A Gala Namorar
Portugal compreende o Concurso Internacional de
Criadores de Moda dirigido a designers, a estilistas, a
Escolas de Moda do pais e do estrangeiro desafiando-os
a apresentar peças alusivas aos motivos dos lenços de
namorados, assim como o desfile das criações dos mais
prestigiados estilistas nacionais e internacionais. Integra,
também, um jantar romântico que decorre num ambiente
de glamour e enriquecido com um programa de animação
cultural associado. Este evento insere-se na programação
“Fevereiro, Mês do Romance” que se traduz num conjunto
de sugestões, produtos e serviços e simultaneamente
na oferta de condições preferenciais em unidades de
alojamento, restauração e empresas de animação para
todos os interessados em visitar Vila Verde e a região.
Contactos
Site | www.namorarportugal.pt

Horário
Início | Todos os dias às 10h00
Encerramento | Todos os dias
às 24h00
Local | Pavilhão Multiusos de
Miranda do Douro
GPS | N41.49024833;
W6.27063721

Este é um certame que atrai anualmente milhares
de pessoas que procuram o melhor da gastronomia
mirandesa. Desde a vitela mirandesa, o cordeiro mirandês
(raças DOP) e o porco com todos os seus derivados.
Não podemos esquecer a doçaria, segundo alguns “a
melhor da região”, os visitantes podem apreciar os
roscos, os sodos, os dormidos e claro está… a deliciosa
bola doce. Tudo isto, acompanhado pelo bom vinho que
se produz na região. Mas nem só de gastronomia vive o
festival, o artesanato está bem vincado com os inúmeros
trabalhos realizados em madeira, como por exemplo
as facas, os trabalhos a burel, com a famosa Capa de
Honras. A nível cultural a oferta é diversificada, desde a
lhéngua mirandesa, a música tradicional, com os gaiteiros,
tamborileiros, pauliteiros e danças mistas. Mas se é
apreciador de atividades ao ar livre, o Festival de Sabores
Mirandeses oferece-lhe nesta edição, uma montaria ao
javali, passeios BTT e TT e ainda passeios pedestres.
Contactos
Câmara Municipal de Miranda do Douro
Email | geral@cm-mdouro.pt
Tel. | 273 430 020
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Horário
Início | Às 20h00
Encerramento | Às 24h00
Local | Armazém Municipal de
Gême

Vila Verde

Macedo de Cavaleiros

Festival das Papas de
Sarrabulho / Carnaval

Entrudo Chocalheiro

14 a 17 de fevereiro

14 a 17 de fevereiro

O Festival das Papas de Sarrabulho coincidindo com o
fim-de-semana do Carnaval, consolidou-se como um
evento de referência no Minho, dada a qualidade dos
expositores e produtos típicos da região, sobretudo as papas
de sarrabulho, os rojões e outros petiscos regionais, tão
apreciados na época do entrudo, associados à matança do
porco.
Uma vez que coincide com o Carnaval, destaca-se,
igualmente, o tradicional desfile que percorre a principal
artéria da Vila de Amares.
Este evento visa, por um lado, dinamizar as atividades
económicas, promover o seu património gastronómico,
turístico e cultural e, por outro lado, contribuir para a
preservação e valorização de um prato típico da região,
feito à base de carnes de porco e pão de trigo. As papas,
confecionadas apenas no inverno, por altura da matança do
porco, são servidas como sopa, acompanhadas por Rojões à
moda do Minho, que respeitando o receituário, fazem desta
especialidade um “ex-libris” da gastronomia tradicional.

Uma das mais tradicionais festas portuguesas, o Carnaval
em Macedo de Cavaleiros é vivido com muita folia e
genuinidade. Começando com o Desfile Noturno na cidade,
onde se envolvem grupos culturais, associações e juntas
de freguesia, passando para Podence com os coloridos e
irrequietos “Caretos”. No Domingo Gordo e Terça-feira de
Carnaval, os caretos não se cansam de fazer investidas em
pleno Largo da Capela. Ainda no Domingo Gordo realizase o “Pregão Casamenteiro”, onde os caretos munidos
de um funil, apregoam junto das janelas os casamentos
inventados. Na terça-feira, as correrias e partidas só
terminam à noitinha.

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

Horário
Início | Dia 14 às 21h00
Encerramento | Dia 17 às 20h00
Local | Podence - Macedo de Cavaleiros
GPS | 41°35’22.44”N; 6°55’38.54”W
Contactos
Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Email | turismo@cm-macedodecavaleiros.pt | aj.carneiro@hotmail.com
(Associação de Caretos de Podence)
Site | www.cm-macedodecavaleiros.pt
Tel. | 278 420 420 | 919 750 771 (Associação de Caretos de Podence)
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Horário
Início | Todos os dias às 12h00
Encerramento | Dia 14 a 16 às
23h00 | Dia 17 às 20h00
Local | Rua da Escola
Preparatória, Ferreiros AMR
GPS | 41631546759575,
-83.729.462.382.203

Amares

Lamego

Corso Carnavalesco e
Baile de Foliões

Entrudo de Lazarim

15 de fevereiro

15 a 17 de fevereiro

As escolas, clubes e associações do concelho
mobilizam-se para produzir o tradicional corso
carnavalesco que desfila pelas principais ruas da
cidade e conta com a participação de vários milhares
de figurantes. O corso termina com um baile na Praça
da Liberdade.

Em Lazarim comemora-se um dos mais típicos
carnavais do país. Para além do desfile das tradicionais
máscaras de Lazarim, criadas por artesãos locais,
um dos momentos altos destes dias é a Leitura dos
Testamentos dos Compadres e das Comadres.
Aqui tudo continua a ser realizado como manda a
tradição e é por isso que este Carnaval vale a pena.

Horário
Início | Às 15h00
Encerramento | Às 19h00
Local | Cidade de Viana do Castelo
GPS | 41.690636; -8.827935
Contactos
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt
Tel. | 258 809 300

Local | Lazarim - Lamego
GPS | 41º01´54.85” N; 7º50´42.30” O
Contactos
Câmara Municipal de Lamego
Email | camara@cm-lamego.pt
Tel. | 254 609 609; 254 609 600
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Viana do Castelo

Sernancelhe

Carnaval com Fernando
Pereira

Festival das Sopas
Encontro de Ranchos
Folclóricos

16 de fevereiro

20 a 22 de fevereiro

Fernando Pereira é cantor e actor profissional desde
1982 e tem uma capacidade (pouco comum) de
imitar as vozes dos mais variados cantores, homens
ou mulheres, nacionais ou estrangeiros. No Simpósio
Internacional da Voz, realizado em 1986, no Porto,
o seu aparelho vocal foi examinado por inúmeros
médicos e especialistas, tendo sido considerado um
caso entre vários milhões.
Celebrando 30 anos de carreira em 2012 e explorando
cada vez as facetas de cantor, imitador e entertainer, o
show que criou, que apresenta em digressão por todo
o mundo, irá manter-se ao longo dos próximos anos,
sempre permanentemente atualizado.
(…) O show do “Senhor das Vozes”, que iniciou em
2013 no Casino Estoril é a apresentação do show
internacional “Lord of the Voices”, um espetáculo
em que o artista se assume totalmente “a solo” em
palco, trazendo consigo dezenas de outras “vozes” e
contracenando permanentemente com imagens de
video, criteriosamente editadas e sincronizadas com as
músicas que interpreta vocalmente.
Contactos
Site | www.casino-povoa.com
Tel. | 252 690 888

Horário
Início | Dia 20 às 18h00
Encerramento | Dia 22 às
20h00
Local | Expo Salão Multiusos de
Sernancelhe
GPS | 40º53’48.01”N;
7º29’24.48”W

O Município de Sernancelhe organiza pelo 2.º ano
consecutivo, o Festival das Sopas que terá lugar no
ExpoSalão Multiusos de Sernancelhe. Um evento que
tem como principal objetivo promover a gastronomia
local, em especial a sopa, com intenção de renovar
hábitos antigos. Uma forma de recuperar receitas
antigas e enriquecidas com produtos da região.
Este evento contará com a participação, dinamismo
e espírito de iniciativa de diversas associações do
concelho de Sernancelhe. Igualmente integrado nesta
iniciativa, terá lugar o encontro de ranchos folclóricos
que irá beneficiar da participação dos ranchos
folclóricos de Sernancelhe e Arnas, entre outros.
Os artesãos do concelho também tomarão parte neste
evento, expondo uma montra viva das artes e dos
ofícios que caracterizam as nossas tradições.
Contactos
Município de Sernancelhe
Email | geral@cm-sernancelhe.pt
Site | www.cm-sernancelhe.pt
Tel. | 254 594 140
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Horário
Início | Às 20h30
Encerramento | Às 24h00
Local | Edifício Casino da Póvoa
GPS | N41.378677; W8.766142

Casino da Póvoa | póvoa de varzim

Bragança

20 a 22 de fevereiro
Horário
Início | Dia 20 às 10h00
Encerramento | Dia 22 às
22h00
Local | Praça da Sé
GPS | 41.805975; - 6.756674

O butelo é o exemplo acabado do bom aproveitamento
do porco: envolvido pela bexiga ou pelo bucho, o
humilde recheio de ossinhos do espinhaço e das
costelinhas, com alguma carne agarrada, tornase responsável pelas suas formas ventrudas e
caprichosas e pelo seu inigualável sabor. Durante o
Festival, será possível adquirir o butelo e as casulas,
bem como todos os enchidos transmontanos e
produtos hortícolas directamente aos produtores,
num espaço instalado para o efeito na Praça da Sé.
Decorre em paralelo, de 13 a 22 de fevereiro, a Semana
Gastronómica do Butelo e das Casulas, onde será
possível degustar este prato nos diversos restaurantes
aderentes.
É costume comer este enchido artesanal, típico das
casas do distrito de Bragança, no sábado de carnaval,
acompanhado pelas cascas de feijão secas, a que
também se chama casulas.
Contactos
Câmara Municipal de Bragança
Site | www.cm-braganca.pt
Tel. | 273 304 200
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Festival do Butelo e das
Casulas

Terras de Bouro

Festa da Amendoeira em
Flor e dos Patrimónios
Mundiais
34ª Edição

Troféu de Orientação do
Minho 2015

20 de fevereiro a 08 de março

21 e 22 de fevereiro

Foz Côa, capital da Amendoeira em Flor, apresenta-se
como uma atração de excelência do turismo de natureza,
sendo detentora de dois patrimónios mundiais: o Alto Douro
Vinhateiro e as Gravuras Rupestres do Côa.
Aqui cada estação do ano tem um encanto próprio, ritmado
pela constante mudança do matiz das vinhas, dos olivais e
das amendoeiras em flor que imprimem a esta região um
encanto muito especial. A beleza ímpar da floração das
amendoeiras anuncia a Primavera no Alto Douro, podendo
ser apreciada nas 17 freguesias do concelho, numa extensão
de 38 mil hectares. A Festa da Amendoeira em Flor e dos
Patrimónios Mundiais constitui um dos principais cartazes
turísticos do Município desde 1981, tradição que Foz Côa
faz questão de eternizar. O visitante poderá contemplar as
paisagens durienses e tomar contacto in loco com a riqueza
histórica, cultural, natural, paisagística e gastronómica de
Vila Nova de Foz Côa. Decorrem diversos eventos culturais,
desportivos, oficinas experimentais (entre outros), com
especial destaque para o Desfile Etnográfico e Feira Franca
da Amendoeira.

O .COM (Clube de Orientação do Minho), em parceria
com as Câmaras Municipais de Terras de Bouro e Vieira
do Minho, organizam o Troféu de Orientação do Minho
2015, nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2015, com
provas pontuáveis para a Taça de Portugal e para o
Ranking Mundial de Orientação (World Ranking Event
– WRE). Nestes eventos podem participar pessoas
de todas as idades e sexo, federados e não federados,
pois existem percursos adaptados, com vários graus
de dificuldade, podendo a participação ser efectuada
individualmente, em pares ou em grupo.

Horário
Encerramento | Dia 08 às 23h59
Local | Praça do Município
GPS | 41,083468; -7,136006

Local | Vila do Gerês
GPS | 41°43’41.13”N; 8° 9’43.17”W
Contactos
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Email | geral@cm-terrasdebouro.pt
Site | www.cm-terrasdebouro.pt
Tel. | 254 350 010
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Vila Nova de Foz Côa

Póvoa de Varzim

O que é uma coisa é?

Correntes D’Escritas
16.º edição

25 e 26 de fevereiro

26 a 28 de fevereiro

Destinado a crianças, O que é uma coisa é? dirigido
por Inês de Carvalho, propõe um percurso sensorial
pelo teatro, onde o público é convidado a entrar
e a participar na criação e expansão dos espaços
cénicos. Um itinerário feito a partir das escolhas e
sensibilidades de cada pequeno espectador, seguindo
um percurso cenográfico que evolui através de
passagens e recantos, desde a chegada ao teatro até
ao lugar da cena. Numa paisagem sonora gerada por
um contrabaixo e pelo misterioso som das coisas,
a atriz Joana Pupo e o músico Henrique Fernandes
acendem desejos e desenham ritmos, através dos seus
corpos e vozes.

“Correntes D’ Escritas” é o mais importante e o mais
prestigiante Encontro de Escritores que se realiza
em Portugal. Desde 2000, ano da primeira edição,
Póvoa de Varzim transforma-se, no mês de fevereiro,
em porto de abrigo de poetas, ficcionistas, contistas,
críticos e agentes literários, professores, editores,
jornalistas, ou tão simplesmente de leitores dos
vários espaços geográficos de língua portuguesa e
espanhola. O seu carácter inovador e unificador das
várias culturas de expressão ibérica transformou-o
num pólo fundamental de atração turística e colocou-o
no calendário cultural obrigatório do país e alémfronteiras.

Horário
Início | Dia 25 às 11h00 | Dia 26 às 15h00
Local | Teatro Nacional São João

Local | Cineteatro Garrett, Rua José Malgueira
Contactos
Email | correntesdescritas@cm-pvarzim.pt
Site | www.cm-pvarzim.pt
Tel. | 252 298 500 (CMPV); 252 090 210 (Cineteatro Garrett)

Contactos
Site | www.tnsj.pt
Tel. | 223 401 900; Linha Verde 800-10-8675

57 | AGENDA EVENTOS 2015

56 | AGENDA EVENTOS 2015

TEAtro nacional são joão | porto

Mirandela

Fins de semana
Gastronómicos
Rali à Lampreia

Feira da Alheira,
Turismo e Azeite

27 de fevereiro a 01 de março

28 de fevereiro a 08 de março

O Município de Monção todos os anos promove a Lampreia
do Rio Minho - um dos pratos mais característicos da
gastronomia local juntamente com o Cordeiro à Moda de
Monção – com a realização do XXXVIII Rali à Lampreia,
prova de perícia automóvel na Praça Deu-la-Deu Martins,
centro histórico da localidade. Neste fim de semana,
os restaurantes do concelho juntam-se à iniciativa
automobilística promovida pela autarquia local, Sport
Clube do Porto e Desportivo de Monção, apresentando
nos respetivos cardápios diversas formas de confecionar
aquele famoso ciclóstomo.
Com a presença de meia centena de participantes,
tanto portugueses como espanhóis, as provas de perícia
automóvel realizam-se às 11h00 e 16h00 de domingo.

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

Horário
Início | Dia 27 às 20h00
Encerramento | Dia 01 às 18h30
Local | Praça Deu-la-Deu - Monção
GPS | 42.07862795; -8.48169208
Contactos
Município de Monção
Email | dec@cm-moncao.pt
Tel. | 251 649 000

Local | Largo do Município
Contactos
Câmara Municipal de Mirandela
Tel. | 278 200 201
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Monção

Espinho

Festa dos Saberes e
Sabores do Douro

Mar-Marionetas
Festival Internacional de
Marionetas de Espinho

28 de fevereiro a 15 de março

28 de fevereiro a 22 de março

Através da Festa dos Saberes e Sabores do Douro,
o Município de S. João da Pesqueira promove o
concelho e a região do Douro no âmbito da Rota das
Amendoeiras em Flor, dando conta da sua importância
turística regional, nomeadamente na divulgação dos
produtos tradicionais, junto de milhares de visitantes
que visitam o Douro ao encontro de artes e sabores.
Neste sentido, os objetivos gerais do evento são
a divulgação / promoção dos recursos endógenos
regionais (artesanato e gastronomia), sendo já um
evento que aumenta a atratividade turística do Douro
nesta altura do ano.

A cidade de Espinho vem, desde 2005, a abraçar
o projeto Festival Mar Marionetas. Reconhecendo
as excelentes qualidades lúdicas e pedagógicas do
teatro de marionetas, a Câmara Municipal de Espinho
organiza, desde 2005, e durante os meses de janeiro
e fevereiro, o Festival Mar Marionetas - o encontro
de todas as idades. Um dos objetivos deste Festival
é tornar acessíveis, a adultos, crianças e jovens,
espetáculos lúdicos e pedagógicos, contribuindo para a
animação da cidade e recuperando tradições e raízes do
teatro de marionetas em Espinho.

Horário
Início | Dia 28 às 10h00
Encerramento | Dia 15 às 18h00
Local | Anfiteatro de S. João da Pesqueira
GPS | 41º08´50,37”N; 7º24´20,74”O
Contactos
Anfiteatro de S. João da Pesqueira
Tel. | 254 489 999

Local | Auditório de Espinho; Centro Multimeios de Espinho;
Biblioteca Municipal de Espinho; Auditório do FACE
Contactos
Câmara Municipal de Espinho
Email | promocaocultural.cme@gmail.com
Tel. | 227 327 072
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São João da Pesqueira

Fund. bienal cerveira | V. N. Cerveira

28 de fevereiro a 11 de abril
Exposição individual de divulgação de obras do artista
Virgínio Moutinho, representado no Museu da Bienal de
Cerveira.
Horário
Início | Dia 28 às 15h00
Encerramento | Dia 11 às 19h00
Local | Av. das Comunidades Portuguesas s/n - Vila Nova de
Cerveira
GPS | “41º 56’ 47’’ N; 8º 44’ 33’’ W
Contactos
Bienal de Cerveira
Email | geral@bienaldecerveira.pt
Site | www.bienaldecerveira.org
Tel. | 251 794 633
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Exposição Virgínio
Moutinho

MARÇO
Maia

Março a dezembro
“MAIA - Artes Contemporâneas_ lugares de viagem”,
inclui artistas com diferentes práticas artísticas,
que serão apresentados em mais de uma dezena
de exposições coletivas, mostra de performance,
lançamento de publicações, ciclos de cinema,
conversas e conferências temáticas e numa publicação
que reunirá a investigação sobre as temáticas
abordadas nos diversos eventos, desenvolvida por
investigadores de diversas áreas.
Local | Fórum da Maia Rua Eng.º Duarte Pacheco
GPS | 41º14’02.87”N; 8º37’22.13”O
Contactos
Câmara Municipal da Maia
Email | cultura@cm-maia.pt
Site | cultura.maiadigital.pt
Tel. | 229 408 643
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Bienal de Artes da Maia

Ribeira de Pena

Março com Sabores
do Mar

Fim de Semana
Gastronómico

01 a 31 de Março

06 a 08 de março

Em março, a restauração de Esposende presenteia os
comensais com o melhor à mesa ao nível dos peixes e
mariscos da costa atlântica deste concelho e dos seus
rios. É a décima sexta edição dos “Sabores do Mar”, um
evento cujo objetivo principal reside na promoção do acervo
gastronómico esposendense, baseado nos seus pescados e
em outros produtos de base local, como são os hortícolas,
os vinhos verdes dos produtores engarrafadores do
concelho e a doçaria que lhe é típica, com especial destaque
para as Clarinhas de Fão. O “Março com Sabores do Mar” é
palco, entre outras atividades, da décima segunda edição
do concurso de gastronomia, atividade que tem trazido a
esta terra da beira mar, nomes consagrados da gastronomia
portuguesa e que tem elencado a comissão gourmet que
faz a apreciação dos pratos dos restaurantes. Para além
deste concurso, do Concurso do Jovem Cozinheiro e das
Cantinas Escolares, outras acções decorrem e preenchem o
programa de animação bem recheado.

A cultura gastronómica do concelho assenta no
crescimento da sua economia rural agrícola dando
um valor acrescentado aos seus produtos endógenos.
Procura ser autêntica, genuína e a inovação não
faz parte das preocupações das cozinheiras. Os
milhos podem ser pobres ou ricos com carne de vaca
(escorneados), com carne de porco (esfocinhados) e
com carne de galinha (esgravatados). Para terminar
como sobremesa será servida “Chila no Forno”.

Local | Concelho de Esposende
Contactos:
Câmara Municipal de Esposende
Site | www.visitesposende.com
Tel. | 279 658 160

Horário
Início | Dia 06 às 08h00
Encerramento | Dia 08 às 23h00
Local | Restaurantes aderentes
Contactos
Câmara Municipal Ribeira de Pena
Email | geral@cm-rpena.pt
Tel. | 259 490 500
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Esposende

Arcos de Valdevez

Feira Anual da Trofa

Arcos TT

06 a 08 de março

07 de março

A Feira Anual da Trofa teve a sua primeira edição em
1946. Realiza-se, anualmente, no primeiro sábado do
mês de março e é considerada a feira agro-pecuária
mais emblemática e popular da zona Norte. Tem
alcançado nos últimos anos uma grande projeção
a nível nacional fruto da sua modernização e do
vasto programa de atividades, nomeadamente os
concursos pecuários e equestres, as demonstrações de
equipamentos e de novos produtos, desfile de carros de
bois, garraiada, galas equestres, festivais de folclore e
colóquios para profissionais do setor.
Horário
Início | Todos os dias às 09h00
Encerramento | Todos os dias às 24h00
Local | Rua do Padrão, São Martinho de Bougado - Trofa
GPS | 41.339.692; -8.565.888
Contactos
Junta de Freguesia de Bougado
Email | geral@jfbougado-trofa.pt
Site | www.jfbougado-trofa.com
Tel. | 252 409 090

O ARCOS TT em Arcos de Valdevez surgiu em março
de 1999, fruto da realização, durante anos, de um
passeio turístico de motos de todo-o-terreno de duas
e quatros rodas, organizado por um grupo de amantes
da modalidade com a colaboração da Rádio Valdevez
com crescente sucesso qualitativo e quantitativo. Em
Contactos
2005, com a reestruturação do Moto Clube, o Arcos TT
Moto Club de Arcos de Valdevez
começou a ganhar contornos de gigante e desde esta
Email | motoclubeavv@gmail.com data que não parou de crescer. Os participantes vêm de
Site | www.macavv.org
todo o território nacional, de Espanha, França, Itália,
Tel. | 962 640 039
Andorra, Suíça, Luxemburgo, EUA. A prova conta com
presenças de pilotos de renome internacional, como
é o caso de Pedro Bianchi Prata, Paulo Gonçalves e
Joaquim Rodrigues, Hugo Santos, Luís Cardoso, João
Rosas, Pedro Enes, André Afonso, Sandro Marcos, Nuno
Freitas, entre outros.
Na última edição bateu-se mais uma vez o record de
inscritos nacionais e estrangeiros. Dia 7 de março
não será excepção e realizar-se-á na Vila de Arcos de
Valdevez o evento de maior referência nacional e um
dos mais importantes a nível internacional, no que
respeita a passeios de motos de todo-o-terreno de 2 e
4 rodas: o ARCOS TT.
Horário
Início | Às 08h00
Encerramento | Às 23h00
Local | Parque da Ponte Nova
GPS | 41º50’ 25’’ N; 8º 25’ 9’’ W
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Trofa

Alfândega da Fé

Festival Nacional de
Teatro Amador
Miguel Torga

Festival Teatro Clássico

07, 14, 21, 27 e 28 de março

08, 15, 22 e 29 de março

O Festival Nacional de Teatro Amador – Miguel Torga,
é uma iniciativa do Teatro Amador Mondinense - TAM que conta com o apoio da Câmara Municipal e da Junta
de Freguesia.
Surgiu em 2010, com o objetivo de revitalizar o teatro
em Mondim e de incentivar os jovens a apostar neste
tipo de arte. Anualmente, para além das companhias
profissionais de teatro de diferentes zonas do país,
integram o cartaz do Mês do Teatro duas companhias
locais constituídas, essencialmente, por jovens
Mondinenses.

No mês de março, comemora-se o Dia Mundial do
Teatro e para assinalar esta data, o Município de
Alfândega da Fé e a Casa da Cultura Mestre José
Rodrigues, trazem ao Auditório Manuel Faria, o teatro
de tema clássico encenado por diferentes associações
culturais. Este ano, será a 2ª edição e o teatro clássico
estará de volta todos os domingos do mês de março
a Alfândega da Fé, coincidindo com o florir das
amendoeiras em flor, que confere uma beleza natural
inigualável e com a realização do Mercadinho da Flor da
Amêndoa.

Horário
Início | Todos os dias às 22h00
Encerramento | Todos os dias às 23h00
Local | Casa da Cultura, Rua Velha
GPS | 41º 24’ 41. 75’’ N; 7º57’10.61’’O

Horário
Início | Todos os dias às 16h00
Encerramento | Todos os dias às 17h00
Local | Auditório da Casa da Cultura Mestre José Rodrigues
GPS | 41º20’27.32’’ N; 6º57’41.07’’ O

Contactos
Casa da Cultura de Mondim de Basto
Tel. | 962 618 012; 964 717 125

Contactos
Câmara Municipal de Alfândega da Fé; CCA; Posto de Turismo
Email | cca.geral@gmail.com
Site | www.cm-alfandegafe.pt
Tel. | 279 468 120; 279 460 020; 279 462 739
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Mondim de Basto

Lousada

António Zambujo

VI Festival Internacional
de Camélias de Lousada

14 de março

14 e 15 de março

“...o que se ouve em Zambujo é algo já que vai
mais fundo. É um jovem cantor de fado que,
intensificando mais a tradição do que muitos de seus
contemporâneos, faz pensar em João Gilberto e em
tudo que veio à música brasileira por causa dele.”

O Festival das Camélias pretende nestes dois dias
juntar especialistas na área das camélias, entre eles
produtores e amantes dos jardins e desta espécie
em concreto. Neste evento estarão representadas
as associações nacionais da especialidade, bem
como diversos produtores com a exposição das suas
melhores espécies. Em simultâneo decorrerá o Fim-deSemana Gastronómico de Lousada em 10 restaurantes
do concelho.

Caetano Veloso, obraemprogresso.com.br, Outubro 2008
Horário
Início | Às 22h00
Encerramento | Às 24h00
Local | Edifício Casino da Póvoa
GPS | N41.378677; W8.766142
Contactos
Site | www.casino-povoa.com
Tel. | 252 690 888

Horário
Início | Dia 14 às 15h00
Encerramento | Dia 15 às 19h00
Local | Lousada
Contactos
Loja Interativa de Turismo da Lousada
Email | turismo@cm-lousada.pt
Site | www.cm-lousada.pt
Tel. | 255 820 580

73 | AGENDA EVENTOS 2015

72 | AGENDA EVENTOS 2015

Casino da Póvoa | póvoa de varzim

Torre de Moncorvo

Festas de S. José

Feira Medieval

14 a 19 de março

19 a 22 de março

No feriado municipal (19 de março) culminam as
comemorações das Festas em honra de S. José,
naquela que é das mais antigas romarias minhotas.
Com celebrações de cariz religioso, esta romaria está
profusamente marcada pela vertente económica que
os negociantes trazem à vila e pela animação sócio
cultural sempre presente.

A Vila de Torre de Moncorvo regressa à época medieval
de 19 a 22 de março. A Feira de Medieval é um dos
momentos altos das festividades das Amendoeiras em
Flor promovidas pelo Município de Torre de Moncorvo.
A Feira Medieval terá uma grande envolvência de toda
a comunidade escolar, grupo de escuteiros, grupo de
Teatro Alma do Ferro, ACIM, GNR e Junta de Freguesia
de Torre de Moncorvo. Em simultâneo decorre uma
Feira de Artesanato, uma Feira de Produtos da Terra e
tasquinhas.

Horário
Início | Todos os dias às 09h00
Encerramento | Todos os dias às 24h00
Local | Largo Eng.º Armando Rodrigues
GPS | 41º34’ 34”N; 8°16’13”W
Contactos
Câmara Municipal de Póvoa de Lanhoso
Site | www-mun-planhoso.pt
Tel. | 253 639 708

Horário
Início | Todos os dias às 09h30
Encerramento | Dias 19 a 21 às 23h00 | Dia 22 às 19h00
Local | Torre de Moncorvo
GPS | 41.174.392; -7.051368
Contactos
Loja Interativa de Turismo
Tel. | 279 252 289
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Póvoa de Lanhoso

Resende

Festa Internacional das
Camélias

Festa das Cavacas

21 a 23 de março

22 de MARÇO

Este evento caracteriza-se pelos muros de camélias
produzidos por entidades e associações do concelho,
concurso de camélias, mercado de camélias,
espantalhos com camélias, exposição de camélias,
recitação de poesia alusiva, animação permanente e
milhares de pessoas a visitar o recinto da Festa.

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

Horário
Início | Todos os dias às 10h00
Encerramento | Todos os dias às 18h00
Local | Quinta do Prado, Praça da República e Praça Cardeal D.
António Ribeiro
GPS | N41391790; W7.999573

Horário
Início | Às 11h00
Encerramento | Às 18h00
Local | Lugar da Ramboia - Miomães
GPS | N41.10009; W8.012547

Contactos
Câmara Municipal de Celorico de Basto
Tel. | 255 320 300; 255 320 250 (Qualidade de B)

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

casa da música | Porto

22 a 31 de março
O ciclo percorre obras-primas desde a polifonia a
cappella renascentista até à música coral sinfónica
do Romantismo. O agrupamento britânico The Tallis
Scholars celebra o apogeu da Escola de Évora através
da música de Manuel Mendes e dos seus discípulos
Duarte Lobo e Frei Manuel Cardoso. O Coro Casa
da Música apresenta As Sete Últimas Palavras de
Cristo na Cruz. A Missa Solene de Beethoven reúne
a Orquestra Sinfónica, o Coro Casa da Música e um
quarteto de solistas.
Horário
Início | Dias 22 às 18h00
Encerramento | Dia 31 às 19h30
Local | Casa da Música, Porto
GPS | 41,158885; -8,630706
Contactos
Email | info@casadamusica.com
Site | www.casadamusica.com
Tel. | 220 120 220
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Morte & Ressurreição
Concertos de Páscoa

Baião

Semana Santa

Feira do Fumeiro e do
Cozido à Portuguesa

25 março a 9 abril

27 a 29 de março

Braga é a cidade portuguesa que celebra a Semana
Santa com maior solenidade e esplendor. Decoradas
com motivos alusivos à quadra pascal, as ruas enchemse de pessoas que aí se deslocam para assistirem
às majestosas Procissões, nomeadamente, a da
Penitência, que pára junto a cada «Passo» e dá lugar a
uma piedosa alocução do momento, o Cortejo Bíblico,
Vós Sereis o Meu Povo (mais conhecida por Procissão
da Burrinha), a Procissão do Senhor Ecce-Homo e a
Procissão do Enterro do Senhor, que ocorre na
Sexta-feira Santa e encerra o ciclo de Procissões.

Dezenas de restaurantes e expositores dão a provar
a qualidade do fumeiro local. Para além do cozido
à portuguesa é possível provar pratos da cozinha
regional, como o arroz de moira com grelos. Animação
musical durante o evento (ranchos folclóricos,
atuações musicais por parte de bandas de música e
grupos de música tradicional do concelho de Baião).
Mostra de artesanato, com destaque para os trabalhos
em madeira, pedra e mosaico, para além das populares
bengalas de Gestaçô e das cestas de giesta piorna de
Frende. Entrada livre.

Local | Centro Histórico
GPS | 41.549º N; -8.426ºW

Horário
Início | Dia 27 às 18h00
Encerramento | Dia 29 às 24h00
Local | Feira do Tijelinho
GPS | 4192556; -821963

Contactos
Câmara Municipal de Braga
Email | info@semanasantabraga.com
Site | www.semanasantabraga.com
Tel. | 253 263 317

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

Mondim de Basto

27 a 29 de março
O Município de Mondim de Basto está presente em
mais uma edição dos Fins-de-semana Gastronómicos.
Um óptimo pretexto para nos visitar! Saborear nos
restaurantes aderentes dois produtos de extrema
qualidade e ainda assistir ao Festival de Teatro Miguel
Torga, que decorre simultaneamente. Farão as honras
da casa, a Posta Maronesa, um dos principais valores
gastronómicos do concelho e o Pão-de-ló húmido.
No fim-de-semana de 27, 28 e 29 de março em Mondim
de Basto. Esperamos por si.
Local | Mondim de Basto
Contactos
Câmara Municipal de Mondim de Basto
Email | geral@cm-mondimdebasto.pt
Site | www.municipio.mondimdebasto.pt
Tel. | 255 389 300
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Fins de Semana
Gastronómicos

Viana do Castelo

Celebrações de Páscoa

Páscoa Doce

27 de março a 05 de abril

27 de março a 06 de abril

Nesta quinzena, em Guimarães são variados os
motivos para visitar a cidade, entre os quais, a doçaria
no convento, os fins-de-semana gastronómicos e
animação musical para além das celebrações religiosas
que se realizam um pouco por todo o concelho.
A doçaria no convento pretende reavivar a memória
de outros tempos, procurando contribuir para que em
terras vimaranenses se mantenha viva a tradição da
doçaria conventual. No decorrer dos fins-de-semana
gastronómicos, não deixe de se deliciar com o Bacalhau
com Broa, prato característico desta região e com
o Toucinho-do-céu, um doce tradicional de origem
conventual. Poderá ainda participar nas visitas guiadas
que irão decorrer nos dias 03 e 04 de abril ao Centro
Histórico, Património da Humanidade e de desfrutar da
diversificada animação musical.

A Semana da Páscoa comemora-se em Viana do
Castelo, para além do habitual programa religioso, com
a realização de diversas atividades, tais como Feira
de Artesanato Contemporâneo, Concertos Musicais, o
tradicional Feirão da Páscoa e a Feira das Tasquinhas
de Doçaria tradicional da Páscoa.

Local | Vários Locais
GPS | 41° 26’ 38.63”; 8º 17’ 33.04”
Contactos
Câmara Municipal de Guimarães
Email | geral@cm-guimaraes.pt
Site | www.cm-guimaraes.pt
Tel. | 253 421 200

Local | Cidade de Viana do Castelo
GPS | 41.692895; -8.828655
Contactos
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt
Tel. | 258 809 300
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Guimarães

Casino da Póvoa | póvoa de varzim

Vinte e Sete
Festival Internacional de
Teatro

José Cid

Inicio a 27 de março com duração de 4 semanas

28 de março

Um festival de teatro ecléctico para um público
heterogéneo. Inclui workshops.

José Cid interpreta o seu longo reportório no Casino da
Póvoa.

Horário
Início | Todos os dias às 10h00
Encerramento | Todos os dias às 23h30
Local | Teatro Municipal de Vila Real, Alameda de Grasse, Vila Real
GPS | N41.298888; W-7.734343

Horário
Início | Às 22h00
Encerramento | Às 24h00
Local | Edifício Casino da Póvoa
GPS | N41.378677; W8.766142

Contactos
Teatro Municipal de Vila Real
Email | geral@teatrodevilareal.com; producao@teatrodevilareal.com
Site | www.teatrodevilareal.com
Tel. | 259 320 000

Contactos
Site | www.casino-povoa.com
Tel. | 252 690 888
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Vila Real

Vimioso

Festival do Pão-de-Ló

Feira do Pão
Atividades da Semana Santa

28 a 29 de março

29 de março

Mostra de diferentes variedades de Pão-de-Ló e doces
regionais com especial destaque para famoso Pãode-Ló de Margaride, produzido no concelho, desde o
séc. XIX. O evento que se desenvolve nos claustros
do Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro, monumento
nacional, conta com um programa de animação
diversificado.

Evento de referência no concelho que pretende
promover usos e costumes, recursos turísticos, atrair
visitantes e divulgar, em última instância, o património
cultural do concelho.

Local | Mosteiro de Santa Maria de Pombeiro - Pombeiro de
Ribavizela
GPS | 41º22´56,29´´N; 8º13´31,50´´O
Contactos
Câmara Municipal de Felgueiras
Email | geral@cm-felgueiras.pt
Site | www.cm-felgueiras.pt
Tel. | 255 318 140

Horário
Início | Às 17h00
Encerramento | Às 19h00
Local | Largo dos Cabanais
Contactos
Câmara Municipal de Vimioso
Email | vimioso2003-cmv@hotmail.com
Site | www.cm-vimioso.pt
Tel. | 273 512 510
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Felgueiras

ABRIL
Valença

Abril
Festa gastronómica, em Valença, onde se podem
apreciar os pratos tradicionais e as receitas antigas do
tempo das nossas avós.
Contactos
Câmara Municipal de Valença
Email | municipiodevalença@gmail.com
Site | www.cm-valenca.pt
Tel. | 251 809 500
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Sabores da Aldeia

Vila Flor

Semana Santa

Milha e Prova de
Atletismo

Abril

Abril

A Santa Casa da Misericórdia e a Comissão Fabriqueira,
com o apoio da Câmara Municipal de Vila Flor celebram
anualmente a Semana Santa em Vila Flor.
Procissão dos Ramos, Procissão do Enterro do Senhor
e Procissão da Ressurreição integram o programa,
normalmente acompanhadas por concertos de Música
Sacra de Páscoa, Via-Sacra ao vivo e outras cerimónias
alusivas à quadra pascal que atraem, ano após ano, um
número considerável de visitantes.

Na edição de 2014, a Câmara Municipal de Vila Flor
com o patrocínio da empresa Sousacamp, do Senhor
Manuel de Azevedo, colaboração da Associação de
Atletismo de Bragança e com o apoio de entidades,
instituições e empresas do concelho, reuniu mais de
600 atletas (desde benjamins a veteranos) nesta
festa dedicada ao atletismo que, de ano para ano, vai
superando as expectativas, conquistando destaque
regional e nacional e juntando cada vez mais futuras
promessas desta modalidade a nível nacional e até
internacional: Hugo Almeida, Catarina Ribeiro, Licínio
Pimentel, Salomé Rocha, Clarisse Cruz, Paulo Gomes,
Rui Pinto, entre outros.

Local | Santa Casa da Misericórdia de Vila Flor, Largo do Rossio
Contactos
Santa Casa da Misericórdia de Vila Flor
Email | scm-vila.flor@mail.telepac.pt
Site | www.misericordiavilaflor.com
Tel. | 278 518 070

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

Ponte da Barca

Rota da Maçã de
Montanha

A Mui Dolorosa Paixão
de Nosso Senhor Jesus
Cristo

01 a 31 de abril

02 de abril

A maçã é rainha nas terras de Armamar. A sua
qualidade é reconhecida a nível nacional e o seu peso
na economia da região é relevante. Por todo o Município
há vastas extensões de pomares de macieiras, que dão
a esta zona próxima do Douro um contraste único.
A Rota de Maça de Montanha dá a conhecer os
pomares de maçãs desde a flor à colheita e ao
armazenamento. Tudo o que acontece com a maçã
até a sua degustação, em Armamar é dado a conhecer
nesta Rota multissensorial.

Em Bravães, na quinta-feira santa, ligam-se os cinco
palcos para representação durante cerca de duas horas
o “último” dia de Jesus Cristo na terra. Da inveja dos
Judeus, à traição de Judas, ao lava-mãos de Pilatos, à
morte na cruz assiste-se ao milagre que tornou possível
a conversão de Longuinhos, o soldado romano e a
contrição de Dimas o bom ladrão.
Peça de cariz religioso, seiscentista, em verso, ao gosto
vicentino, a partir do original do Padre Francisco Vaz de
Guimarães da edição de 1820. Encenada num espaço
apropriado, com o rigor da pedra a servir de cenário e
o pórtico da Igreja românica como pano de fundo do
calvário montado no adro.
Mais de quatro dezenas de actores amadores, sessenta
figurantes, três gerações em palco, um guarda-roupa
primoroso, dão corpo a esta noite de tradição.

Horário
Início | Dia 01 às 09h00
Encerramento | Dia 31 às 17h00
Local | Armamar
GPS | 41.109.498; 7.692.530
Contactos
Câmara Municipal de Armamar
Email | gci@cm-armamar.pt; turismo@cm-armamar.pt
Tel. | 254 850 800

Horário
Início | Às 21h45
Encerramento | Às 23h30
Local | Mosteiro – Bravães
GPS | 41°47’52.32”N;
8°27’10.79”W

Contactos
Câmara Municipal de Ponte da Barca
Email | geral@cmpb.pt
Site | www.cmpb.pt
Tel. | 258 480 180
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Armamar

Miranda do Douro

Feira do Folar e
Produtos da Terra 2015

Festa da Bola Doce e
Produtos da Terra

02 a 04 de abril

02 a 04 de abril

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

Este é um certame que conta com a exposição e venda
de produtos regionais, com destaque para a bola doce
mirandesa, pão, folar, fumeiro, doces tradicionais,
licores e vinhos. Os principais objetivos são contribuir
para a divulgação, promoção e venda de produtos
regionais e locais, assim como fomentar o convívio e
animação no Largo do Castelo em Miranda do Douro.

Local | Praça do CITICA, Carrazeda de Ansiães
GPS | 41º14’ 31.19’ N; “7º 18’ 20.31’’O
Contactos
Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
Email | geral@cmca.pt
Site | wwwcmca.pt
Tel. | 278 610 200

Horário
Início | Todos os dias às 10h00
Encerramento | Todos os dias às 23h00
Local | Largo do Castelo
GPS | N41.496472; W6.275200
Contactos
Câmara Municipal de Miranda do Douro
Email | geral@cm-mdouro.pt
Site | www.cm-mdouro.pt
Tel. | 273 430 020
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Carrazeda de Ansiães

Póvoa de Varzim

02 a 05 de abril
A Semana Santa corresponde a um período intenso
para todos os cristãos. Apesar da passagem do tempo,
são muitas as tradições que na Póvoa de Varzim se
mantêm vivas e que proporcionam uma atmosfera de
profundo sentido espiritual. Para além das cerimónias
litúrgicas, das sumptuosas Procissões (Enterro do
Senhor, na sexta-feira à noite), da Visita Pascal que,
no Domingo de Páscoa, leva a Cruz às casas católicas,
as tradições locais desenvolveram características
únicas como a visita às Igrejas na Quinta-feira Santa,
o grandioso piquenique de Segunda-feira de Páscoa ou
o Jogo da Pela, que se pode encontrar pelas ruas mais
tradicionais da cidade.
Local | Confraria do Santíssimo, Igreja Matriz
Contactos
Igreja Matriz de Póvoa de Varzim
Tel. | 252 614 818
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Semana Santa

Lamego

03 a 05 de abril
A Semana Santa é o momento alto da vida religiosa
da cidade. Durante três semanas que antecedem
o Domingo de Páscoa, as igrejas adquirem uma
solenidade especial e as populações estão em tempo
de reflexão e de oração. A Via-Sacra, a Bênção das
Flores e o Ritual do Pão Quente são alguns dos grandes
momentos destas duas semanas.
Local | Cidade de Lamego
GPS | 41º06´03.27” N; 7º48´36.35” O
Contactos
Câmara Municipal de Lamego
Email | camara@cm-lamego.pt
Tel. | 254 609 609; 254 609 600
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Semana Santa

Viana do Castelo

10º Aniversário - Venham
+ 10

XV LETHES
Festival Internacional de
Tunas da Cidade de
Viana do Castelo

09 a 12 de abril

11 de abril

10 Anos, uma efeméride que merece ser celebrada e
que coloca em destaque aquilo que é a Casa da Música.
Os festejos têm início com A Consagração da Casa,
obra que Beethoven escreveu e representa um hino
para salas de concerto em todo o mundo. Seguem-se
a estreia mundial de uma encomenda ao compositor
Pedro Amaral, um showcase do Serviço Educativo,
concertos da Banda Sinfónica Portuguesa e da
Orquestra Jazz de Matosinhos e uma edição especial
do NOS Club.

Neste Festival participam algumas das melhores tunas
nacionais e estrangeiras enchendo de irreverente
alegria, não só o belo Teatro Municipal Sá de Miranda
(dia 11 de abril, às 21h30) como, também, o coração
da cidade, com a tradicional Serenata (dia 10 de abril,
às 23h00).

Horário
Início | Dias 09 às 09h00
Encerramento | Dia 12 às 21h00
Local | Casa da Música, Porto
GPS | 41,158885; -8,630706
Contactos
Email | info@casadamusica.com
Site | www.casadamusica.com
Tel. | 220 120 220

Horário
Início | Às 22h00
Encerramento | Às 23h59
Local | Teatro Municipal Sá de Miranda, Rua Sá de Miranda,
Viana do Castelo
GPS | 41.695603; -8.828851
Contactos
HINOPORTUNA
Email | contacto@hinoportuna.ipvc.pt
Site | www.hinoportuna.ipvc.pt
Tel. | 915 872 074
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casa da música | Porto

Amares

19 de abril
A Via Nova Romana trata-se de um trajecto de vários
quilómetros que é possível percorrer, praticamente,
sem obstáculos, usufruindo da magnífica paisagem
envolvente e de um património cultural e turístico
único.
As ruínas, as pedreiras ou os muitos marcos miliários
da região – quantidade incomparável a outras áreas
do Império Romano – são apenas alguns dos atrativos
da Via Nova. Neste evento decorrem, em simultâneo,
três eventos: a Ultra Trail da Geira/ Via Nova Romana, a
Corrida da Geira e uma Marcha que abrange o Município
de Amares e o Município de Terras de Bouro.
Horário
Início | Às 17h00
Encerramento | Às 19h00
Local | Início Terras de Bouro e final em Termas de Caldelas
(Amares)
Contactos
Câmara Municipal de Amares
Email | geral@municipioamares.pt
Site | www.cm-amares.pt
Tel. | 253 993 450
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Ultra Trail da Geira

Montalegre

Paiva Fest

Fia World Rallycross
Mundial de Rallycross

23 a 26 de abril

24 a 26 de abril

As águas revoltas e bravas do rio Paiva são a pista ideal
para os aficionados de modalidades como o rafting, kayak,
canoagem e kayak-raft. O “Paiva Fest” realiza-se desde
2005, na freguesia de Alvarenga, em Arouca e é organizado
pelo CCABP. Mais do que uma competição verdadeiramente
radical, capaz de proporcionar momentos inesquecíveis
a quem se arrisca em manobras no rio ou a quem apenas
assiste, é considerado um veículo promocional de excelência
da região, com Alvarenga a ser unanimemente reconhecida
como capital nacional do kayak extremo. O “Paiva Fest”
conta também com a colaboração da Câmara Municipal de
Arouca e da junta de freguesia de Alvarenga, para além do
apoio de diversas empresas e estabelecimentos locais, num
esforço conjunto na promoção do comércio e dos produtos
locais. Este evento, considerado já uma referência no
turismo activo do território Arouca Geopark, reúne atletas
nacionais e internacionais e tem data marcada para os dias
23, 24, 25 e 26 de abril de 2015.

Depois do sucesso confirmado do ano anterior, regressa
a Montalegre, em 2015, a 2ª edição do Mundial de
Rallycross, evento de referência no âmbito do desporto
automóvel. Um acontecimento à escala planetária que
tem colocado o nome de Montalegre nas primeiras
páginas da comunicação social.

Contactos
Clube de Canoagem de Águas Bravas de Portugal (CCABP) – Ricardo
Inverno
Email | rinverno.transfer@gmail.com
Tel. | 933 152 564

Local | Eurocircuito de Montalegre
Contactos
Câmara Municipal de Montalegre
Email | gap@cm-montalegre.pt
Tel. | 276 510 200
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Horário
Início | Todos os dias às 08h00
Encerramento | Todos os dias
às 24h00
Local | Arouca
GPS | 40º57’11.21”N;
8º10’38.31”W

Arouca

casa da música | Porto

24 a 30 de abril

Entre as músicas proibidas pelo regime do Terceiro
Reich, contam-se algumas das obras-primas da
História da Música. O Remix Ensemble e a Orquestra
Sinfónica partilham o palco da Sala Suggia com música
de compositores que tiveram de abandonar a Alemanha
e a Áustria. Destaca-se a produção da dupla Kurt Weill/
Bertolt Brecht, ou as inúmeras canções das quais
Ute Lemper se tornou uma embaixadora. A música da
etnia cigana está no centro do novo projeto do Serviço
Educativo, Romani, e Anthony Braxton é figura de
cartaz no Ciclo de Jazz.
Horário
Início | Dias 24 às 21h00
Encerramento | Dia 30 às 21h00
Local | Casa da Música, Porto
GPS | 41,158885; -8,630706
Contactos
Email | info@casadamusica.com
Site | www.casadamusica.com
Tel. | 220 120 220

109 | AGENDA EVENTOS 2015

108 | AGENDA EVENTOS 2015

Música & Revolução
Músicas proibidas

Casino da Póvoa | póvoa de varzim

Foliazinho e “Folia Festival das Artes do
Espetáculo de Lousada”

Clã

24 de abril a 09 de maio

25 de abril

O “Folia”, Festival das Artes do Espetáculo,
apresenta, de 24 de abril a 09 de maio, mais de 20
espetáculos de teatro, cinema, vídeo, música e dança,
complementados com exposições de artes plásticas,
numa organização conjunta da Câmara Municipal e da
Companhia de Teatro Jangada, que confere especial
animação à vila e ao Auditório Municipal.

O grupo de Manuela Azevedo atua no Casino da Póvoa
no Dia da Liberdade.

Horário
Início | Dia 24 às 21h30
Encerramento | Dia 09 às 23h30
Local | Auditório Municipal de Lousada
GPS | N 41º 16’41.99’’; W 8º 16’55.21’’
Contactos
Câmara Municipal de Lousada
Site | www.cm-lousada.pt
Tel. | 255 820 500
Jangada Teatro
Email | geral@jangadateatro.com
Site | www.jangadateatro.com
Tel. | 255 815 697

Horário
Início | Às 22h00
Encerramento | Às 24h00
Local | Edifício Casino da Póvoa
GPS | N41.378677; W8.766142
Contactos
Site | www.casino-povoa.com
Tel. | 252 690 888
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Lousada

Esposende

25 a 26 de abril
O 13º Encontro Luso-galaico de BTT, ao longo dos
últimos anos, tem procurado potenciar e fortalecer a
relação entre homem, natureza e emoções.
Apresenta um programa diversificado e abrangente,
com diversos níveis de dificuldade, através da
realização do Passeio Júnior, Meia Maratona, Maratona
e Maratona Extreme.
Horário
Início | Todos os dias às 08h00
Encerramento | Todos os dias às 19h00
Local | concelho de Esposende e outros
GPS | 41º 31’ 54.32’’ N; 8º 46’ 59.65’’ W
Contactos
Câmara Municipal de Esposende
Email | btt-lusogalaico@cm-esposende.pt
Site | www.cm-esposende.pt/lusogalaico
Tel. | 962 020 399
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13º Encontro
Luso-galaico de BTT

Viana do Castelo

Festa das Cruzes

XVIII Festival SWR
Barroselas Metalfest

25 de abril a 03 de maio

30 de abril a 02 de maio

É a primeira grande romaria do Minho, um misto de
animação, luz, cor e alegria. As Festas de Barcelos
e do seu concelho, dos barcelenses e forasteiros,
são promovidas pela Câmara Municipal de Barcelos.
É inegável que as Festas das Cruzes são, entre as
festas populares minhotas, as mais famosas e mais
conhecidas, sendo por isso uma das romarias mais
importantes acontecimentos da vida de Barcelos.

Festival de Música dedicado ao Heavy Metal, realizado
na freguesia de Barroselas (concelho de Viana do
Castelo), que conta com participação de conceituadas
bandas nacionais e estrangeiras.
Horário
Início | Às 22h00
Local | Avenida de S. Paulo da Cruz - Barroselas
GPS | 41.643.836; -8.686.147

Local | Cidade de Barcelos
Contactos
Cãmara Municipal de Barcelos
Site | www.cm-barcelos.pt
Tel. | 253 809 600

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

Terras de Bouro

Feira das Cantarinhas e
artesanato

II Gerês Trail Adventure

30 de abril a 03 de maio

30 de abril a 03 de maio

De origem medieval, a Feira das Cantarinhas decorre
nos primeiros dias de maio e tem como principal
característica a comercialização de cantarinhas de
barro. A cântara de barro, que outrora serviu no campo
para acompanhar os trabalhadores com água fresca,
é agora utilizada também para adorno das casas
transmontanas. Dizem os mais antigos que estas
trazem sorte a quem as receber. Também nesta feira
aparecem as primeiras cerejas, vendidas em pequenos
ramos, e o renovo (hortaliças de várias qualidades
prontas a serem plantadas). Durante o período em que
a mesma se realiza decorrem em simultâneo ações de
âmbito cultural e recreativo que permitem preservar
uma tradição e relembrar aos visitantes tempos
antigos.

A Vila do Gerês recebe pela segunda vez o Gerês Trail
Adventure, prova de 4 dias com 4 etapas de 130 km.
É possível realizar uma versão com 105 km em 4 dias,
4 etapas (prova sem prémios, para os atletas que
não queiram ou, por qualquer motivo, não consigam
terminar a etapa longa do 3º dia. Estes atletas terão
direito a prémio de finalista).
Limite de inscrições - 200 equipas.
Decorre também o Gerês Trail Aventure® Starter, prova
de 4 dias com 4 etapas e 70 km. Limite de inscrições 200 atletas.

Horário
Início | Dia 30 às 09h00
Encerramento | Dia 03 às 23h00
Local | Principais ruas do centro da cidade
GPS | 41.805975; -6.756674
Contactos
Câmara Municipal de Bragança
Site | www.cm-braganca.pt
Tel. | 273 304 200

Local | Vila do Gerês
GPS | 41°43’41.13”N; 8° 9’43.17”W
Contactos
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Email | geral@cm-terrasdebouro.pt
Site | www.cm-terrasdebouro.pt
Tel. | 254 350 010

117 | AGENDA EVENTOS 2015

116 | AGENDA EVENTOS 2015

Bragança

MAIO
Encontros com a
História do Mosteiro
S. Miguel de Refojos
Maio
Com os Encontros, a Câmara Municipal de Cabeceiras
de Basto pretende valorizar a história local, dando a
conhecer o valioso contributo que o Mosteiro S. Miguel
de Refojos teve para o desenvolvimento do concelho.
Vêm reforçar as atividades socioculturais há muito
consolidadas e cuja concretização é uma afirmação
dos valores culturais e históricos da nossa terra e das
nossas gentes, dando ainda continuidade ao processo
de candidatura do Mosteiro S. Miguel de Refojos a
Património Cultural da Humanidade da UNESCO.
Local | Vila de Refojos
Contactos
Posto de Turismo de Cabeceiras de Basto- Praça da República, nº
203
Email | pturismo@cabeceirasdebasto.pt
Site | www.cabeceirasdebasto.pt
Tel. | 253 669 100; 253 669 070
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Cabeceiras de Basto

Valença

Rally de Portugal 2015

Valença com Maias

Maio

Maio

No que respeita a desportos motorizados, Fafe impôsse desde os anos 70 como um dos locais privilegiados
do desporto automóvel, em especial as provas de
Rali. Por aqui passaram os melhores pilotos desta
especialidade.
Os emocionantes troços da Lameirinha e de Luílhas,
com os dois famosos “saltos” de cortar a respiração
e espetacular descida do Confurco, transformaram
o concelho num ponto de referência fundamental no
contexto das provas motorizadas, elevando Fafe à
categoria de “catedral dos ralis”.

Decoração de montras e espaços públicos com maias,
workshops de flores e sorteios de vales de compras.

Local | Fafe- Lameirinha
Contactos
Câmara Municipal de Fafe
Email | geral@cm-fafe.pt
Site | www.cm-fafe.pt
Tel. | 253 700 400

Local | Ruas e comércios dentro e fora da muralha
Contactos
Câmara Municipal de Valença
Email | municipiodevalença@gmail.com
Site | www.cm-valenca.pt
Tel. | 251 809 500

121 | AGENDA EVENTOS 2015

120 | AGENDA EVENTOS 2015

Fafe

Lamego

IV Festival de Vinho do
Douro Superior

Feira de Santa Cruz

Maio

01 a 03 de maio

O concelho de Vila Nova de Foz Côa assume cada vez
maior importância na produção de vinhos da Região
Demarcada do Douro. A sub-região do Douro Superior
é um local de excelência para a produção de vinhos
brancos, tintos e vinho do Porto e é essa qualidade e
identidade que o Festival de Vinho do Douro Superior
pretende promover. Na I edição estiveram presentes
mais de 200 marcas de vinhos, mais de 50 produtores,
bem como outros produtos regionais, como amêndoas,
azeites, doces, queijos e enchidos. Esta mostra exalta
a identidade, singularidade e caráter dos vinhos desta
sub-região duriense e reforça Foz Côa como a sua
capital natural.

A Feira de Santa Cruz é uma das mais animadas de
Lamego. Tem lugar no dia 3 de maio junto ao Quartel de
Santa Cruz. A Feira é marcada pelas corridas e desfiles
de cavalos, mas é também uma mostra de raças de
gado da região. Os lamecenses fazem deste evento
uma festa onde a competição saudável, o convívio e a
alegria são palavras de ordem.

Horário
Encerramento | Às 23h59
Local | Praça do Município
GPS | 41,073269; -7,148752

Local | Cidade de Lamego
GPS | 41º05´44.15” N; 7º49´06.54” O
Contactos
Câmara Municipal de Lamego
Email | camara@cm-lamego.pt
Tel. | 254 609 609; 254 609 600
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Vila Nova de Foz Côa

Felgueiras

Festa do Alvarinho e do
Fumeiro

Feira de Maio

01 a 03 de maio

01 a 04 de maio

Em Maio decorre mais uma edição da reconhecida
Festa do Alvarinho e do Fumeiro de Melgaço, um
certame organizado pelo Município com o intuito de
afirmar e impulsionar a qualidade dos produtos locais,
ao mesmo tempo que promove o potencial turístico do
concelho.
Nesta vigésima primeira edição, tal como tem vindo
a acontecer nas anteriores, Melgaço garante-lhe três
dias dedicados à prova e degustação dos produtos
locais como o Vinho Alvarinho, o presunto, o chouriço,
a broa e o mel, num ambiente de festa, com muita
animação.

Mostra das potencialidades económicas do concelho,
conta com a parceria de várias entidades locais que
desenvolvem várias iniciativas de índole cultural como
espetáculos, workshops, entre outras.

Horário
Início | Todos os dias às 10h00
Encerramento | Todos os dias às 20h00
Local | Largo do Mercado Municipal
GPS | 42.115.395; -8.261221
Contactos
Email | festadoalvarinho@cm-melgaco.pt
Site | www.festadoalvarinho.pt
Tel. | 251 410 100

Local | Portas da Cidade - Margaride
GPS | 41º21´55,76´´N; 8º12´10,68´´O
Contactos
Câmara Municipal de Felgueiras
Email | geral@cm-felgueiras.pt
Site | www.cm-felgueiras.pt
Tel. | 255 318 140
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Melgaço

Torre de Moncorvo

Festival de Música da
Maia

Mês do Constantino Rei
dos Floristas

01 a 15 de maio

01 a 31 de maio

O Festival de Música da Maia é um certame cultural
organizado pelo pelouro da cultura, há mais de 20 anos
consecutivos. A programação dos eventos musicais e
culturais que integram o Festival apostam na diversidade
de propostas artísticas, na pluralidade das linguagens,
nas formas e nos estilos de expressão musical.
Tem como objetivo captar públicos com interesses e
gostos diversificados, propondo-lhes outras ofertas
artísticas e musicais. Ao longo de duas décadas o mês
de maio, tem sido palco de inúmeras representações
artísticas, no âmbito do Festival de Música que se
estendem do Clássico ao Jazz, do Rock ao Pop, da
Guitarra Portuguesa ao Fado.

Constantino José Marques de Sampaio e Melo ou,
melhor, Constantino, o Rei dos Floristas, como é
geralmente conhecido, nasceu em Torre de Moncorvo
a 18 de agosto de 1802. Célebre artista, imitava as
flores naturais e obteve a sua consagração em Paris,
na Exposição de 1844. Esteve em Lisboa e foram-lhe
consagradas festas particulares, devendo citar-se um
jantar de honra que lhe foi oferecido, por iniciativa do
grande escritor Visconde de Almeida Garrett, e por ele
presidido, a que assistiram os nossos primeiros homens
de letras e artistas daquela época. Foi recebido no
Paço pela Rainha D. Maria II a quem ofereceu algumas
das suas primorosas e belas flores. O nome do grande
Florista ficou registado em Lisboa na denominação
dada a um Jardim Público, O Jardim Constantino, do
novo Bairro da Estefânia e em Torre de Moncorvo na
denominada Rua Constantino Rei dos Floristas.

Horário
Início | Todos os dias às 21h30
Encerramento | Todos os dias às 24h00
Local | Fórum da Maia Rua Eng.º Duarte Pacheco
GPS | 41º14’02.87”N; 8º37’22.13”O
Contactos
Câmara Municipal da Maia
Email | cultura@cm-maia.pt
Site | www.cultura.maiadigital.pt
Tel. | 229 408 643

GPS | 41.175640; -7.052084
Contactos
Loja Interativa de Turismo
Tel. | 279 252 289
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Maia

Fund. bienal cerveira | V. N. Cerveira

02 a 30 de maio
Exposição resultante de um projeto em colaboração
com o público sénior e terceira idade do concelho e
da vizinha Galiza, mais concretamente de Góian e
Tominho. O objetivo deste projeto é aproximar esse
público do museu e da colecção da Bienal, convidandoos a contar e partilhar histórias, memórias, fotografias,
folhetos ou qualquer outra informação que guardem
do percurso da Bienal de Cerveira. Será recontada
a história da Bienal através desses depoimentos e
documentos.
Horário
Início | Dia 02 às 15h00
Encerramento | Dia 30 às 19h00
Local | Av. das Comunidades Portuguesas
GPS | “41º 56’ 47’’ N; 8º 44’ 33’’ W
Contactos
Bienal de Cerveira
Email | geral@bienaldecerveira.pt
Site | www.bienaldecerveira.org
Tel. | 251 794 633
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Recontar a Bienal (ON2)
Exposição Workshop

Viana do Castelo

Romaria de “São Torcato”

XV Encontros de Cinema
de Viana

03 de maio

04 a 10 de maio

É a maior e mais afamada romaria do concelho e também
uma das maiores e mais tradicionais da região. As Festas
em honra de S. Torcato, em Cabaços, Moimenta da Beira,
realizam-se no 4º domingo depois da Páscoa.
No santuário existe uma Igreja e uma Capela, onde é
venerado o Santo. Todos os anos acorrem a ela milhares
de peregrinos pela sua tradição, muito antiga e única; vão
em busca da cura das dores e males de cabeça. É também
conhecido como o Santo dos Animais.
Os devotos de São Torcato fazem as suas preces, pedidos,
agradecimentos, sendo tradição única a de colocar o
chapéu do Santo (chapéu de 3 bicos) na cabeça dos devotos
homens, mulheres e crianças, que se ajoelham junto do
altar da sagrada imagem. Através do chapéu, S. Torcato
concede as suas graças, o povo acredita que o gesto é
‘milagroso’.
Em forma de agradecimento os peregrinos fazem a romaria
à volta da Igreja, Capela e dentro das mesmas.

Os Encontros de Cinema de Viana, organizados pela
Associação AO NORTE e pela Câmara Municipal de Viana
do Castelo, afirmam-se como uma experiência única no
meio cultural da região e do país, ao proporcionar um
espaço comum de partilha, formação e debate em que
confluem estudantes de cinema e das escolas de região,
cineclubistas de Portugal e da Galiza e público em geral,
enriquecido com a participação ativa de profissionais
deste meio artístico. Este espaço de exibição, divulgação
e reflexão aposta numa forte ligação aos mais jovens, à
convocação de um espectro amplo e plural de públicos e
ao estímulo do trabalho criativo sobre a imagem e do seu
poder para representar o que nos rodeia.

Contactos
Câmara Municipal; Posto de Turismo; Biblioteca Municipal
Email | cmmbeira@cm-moimenta.pt; posto-turismo@cm-moimenta.pt;
biblioteca@cm-moimenta.pt
Tel. | 254 520 070; 254 520 103; 254 520 080

Horário
Início | Todos os dias às 09h00
Encerramento | Todos os dias às 23h30
Local | Viana do Castelo. Teatro Municipal Sá de Miranda, Cinema Verde
Viana, Escola Superior de Educação
GPS | 41.695491; -8.828677
Contactos
Câmara Municipal de Viana do Castelo e Associação Ao Norte
Email | ao-norte@nortenet.pt
Site | www.ao-norte.com
Tel. | 258 821 619
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Local | Cabaços
GPS | N41º00´52,3; W
7º34´35,5

Moimenta da Beira

Amares

O Rito da Primavera

Feira Franca de Amares

05 a 17 de maio

08 a 10 de maio

O Rito da Primavera é uma narrativa da programação
que celebra obras de juventude de grandes figuras
da História da Música e dá a conhecer a nova geração
de músicos com carreiras internacionais na música
clássica e no jazz. Os agrupamentos da Casa da
Música passam em revista as encomendas aos Jovens
Compositores em Residência. O programa Rising Stars
leva à Casa da Música o violoncelista Michael Petrov e
o Quarteto de Cordas de Matosinhos. Com o Spring ON!
somos deixados na companhia das novas tendências do
Jazz.

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

Horário
Início | Dias 05 às 21h00
Encerramento | Dia 17 às 18h00
Local | Casa da Música, Porto
GPS | 41,158885; -8,630706
Contactos
Email | info@casadamusica.com
Site | www.casadamusica.com
Tel. | 220 120 220

Horário
Início | Dia 08 às 17h00 | Dia 09 e 10 às 10h00
Encerramento | Dia 08 e 09 às 23h00 | Dia 10 às 19h00
Local | Largo D. Gualdim Pais
GPS | 416307418; -8.351.119.700.000.020
Contactos
Câmara Municipal de Amares
Email | geral@municipioamares.pt
Site | www.cm-amares.pt
Tel. | 253 993 450
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casa da música | Porto

Viana do Castelo

Feira do Azeite e do
Vinho

Festa das Rosas,
em Vila Franca

08 a 10 de maio

08 a 11 de maio

A Feira do Azeite e do Vinho (FAV) surgiu em 2004
sendo herdeira da antiga feira do livro e de etnografia, e
foi crescendo paulatinamente tendo atingido em 2014
uma grande projeção nacional e internacional.
Em 2015 decorrerá a 11ª edição. Ano após ano, vão
surgindo melhorias, adaptações e inovações. Para
além da doçaria conventual, o artesanato, produtos
regionais, a cultura, as atividades desportivas e
recreativas, o cerne da FAV é a comercialização e
promoção do vinho e do azeite.

As Romarias de Viana do Castelo começam no mês
de maio, tradicionalmente, com esta Festa em Vila
Franca. O ponto alto é o desfile dos Cestos Floridos,
confecionados com pétalas de flores naturais,
transportados à cabeça pelas mordomas.

Horário
Início | Todos os dias às 10h00
Encerramento | Todos os dias às 24h00
Local | Vila de Murça
GPS | 41º24`27,01``N; 7º27`13,87``W
Contactos
Câmara Municipal de Murça
Email | gap@cm-murca.pt
Site | www.cm-murca.pt
Tel. | 259 510 120

Horário
Início | Todos os dias às 08h00
Encerramento | Todos os dias às 24h00
Local | Vila Franca do Lima
GPS | 41.682424; -8.738285
Contactos
Junta de Freguesia de Vila Franca
Email | jfvilafranca@gmail.com
Tel. | 258 332 008
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Murça

Matosinhos

08 a 31 de maio
Local | Artérias principais de
Matosinhos
GPS | 41º 10´ 59.1” N; 8º 40´
59.4” W

Momento alto entre as romarias do concelho e do
norte do país, prolonga-se por quase três semanas de
festividades religiosas e atividades lúdicas, culturais e
desportivas. Milhares de lâmpadas iluminam o espaço
da festa e a Igreja do Bom Jesus de Matosinhos, cujos
altares são artisticamente decorados com lindíssimas
flores. No templo, obra de Nasoni, rezam-se sermões
e missas, de festa e solenes, e sai uma grandiosa
procissão ao Senhor do Padrão. Bandas de música
animam as ruas e os tradicionais coretos, expõese artesanato, rememoram-se lendas e tradições,
mostra-se o Inventário do Património Arquitectónico
e Religioso de Matosinhos ou, em jeito de festival,
divulgam-se os receituários gastronómicos de peixes
e de mariscos. Entre o fogo de bonecos, na terça-feira
à tarde e o esplendoroso fogo-de-artifício de sábado
à noite, há matraquilhos, carrosséis e carrinhos de
choque, farturas, sardinhas assadas e caldo verde ou,
forma suprema de ir à festa, comprar louça tradicional
nas barraquinhas da Feira da Louça.
Contactos
Câmara Municipal da Matosinhos
Email | mail@cm-matosinhos.pt
Site | www.cm-matosinhos.pt
Tel. | 229 390 900

137 | AGENDA EVENTOS 2015

136 | AGENDA EVENTOS 2015

Senhor de Matosinhos

casa da música | Porto

Gisela João

O Estado da Nação

09 de maio

12 a 16 de maio

A fadista revelação Gisela João atua para um vasto
auditório de fãs no Casino da Póvoa.

A residência de jovens compositores na Casa da Música
remonta a 2007. Desde então, todos os anos é eleito
um jovem compositor português que ao longo da sua
residência artística escreve três obras a estrear pelos
agrupamentos da Casa. No ano em que se celebra
10º aniversário, a Orquestra Sinfónica e o Remix
Ensemble passam em revista obras de todos estes
compositores naquele que é simultaneamente um
balanço do programa e uma forma de aferir o Estado
da Nação, como soa afinal a música portuguesa da
mais jovem geração de compositores em Portugal.

Horário
Início | Às 22h00
Encerramento | Às 24h00
Local | Edifício Casino da Póvoa
GPS | N41.378677; W8.766142
Contactos
Site | www.casino-povoa.com
Tel. | 252 690 888

Horário
Início | Dia 12 às 19h30
Encerramento | Dia 16 às 18h00
Local | Casa da Música, Porto
GPS | 41,158885; -8,630706
Contactos
Email | info@casadamusica.com
Site | www.casadamusica.com
Tel. | 220 120 220
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Casino da Póvoa | póvoa de varzim

Fafe

ECHO Rising Stars

Feiras Francas

15 a 17 de maio

16 e 17 de maio

A European Concert Hall Organization (ECHO) promove
o festival Rising Stars dando a conhecer as futuras
estrelas das salas de concerto. Em 2015, a selecção
inclui o pianista revelação austríaco Aaron Pilsan, a
soprano franco-nigeriana Omo Bello, o Quarteto de
Cordas de Matosinhos, o Quarteto Ardeo, o Signum
Quartet de Colónia e o duo composto pelo pianista
Ashley Fripp e Michael Petrov, violoncelista detentor do
Prémio Suggia/Casa da Música.

Desde as finais do século XVIII que se sabe da
existência de feiras. A Feira Franca deve-se a uma
provisão de D. João V, que dura um dia e se realiza num
dos primeiros dias de cada mês, mas não sabe qual! As
Feiras Francas, realizadas a 16 e 17 de maio, são ainda
hoje vistas como uma grandiosa “festa” no concelho
de Fafe. O concurso pecuário e a corrida de cavalos
são dois dos números obrigatórios da feira, para
além de exibições de pirotecnia, grupos de folclore,
concertinas, bandas de música e também a presença
de divertimentos, barracas de comes e bebes, tendas
de venda e uma exposição multissectorial. A realização
destas feiras traz à cidade milhares de forasteiros de
todo o Minho, fazendo com que a cidade ganhe mais
cor, mais movimento, mais “destaque” para com os
concelhos vizinhos.

Horário
Início | Dia 15 às 21h00
Encerramento | Dia 17 às 18h00
Local | Casa da Música, Porto
GPS | 41,158885; -8,630706
Contactos
Email | info@casadamusica.com
Site | www.casadamusica.com
Tel. | 220 120 220

Local | Pavilhão Multiusos, Travessa do Parque da Cidade
GPS | 41º27’11.15”N; 8º10’36.01”O
Contactos
Câmara Municipal de Fafe
Email | geral@cm-fafe.pt
Site | www.cm-fafe.pt
Tel. | 253 700 400
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casa da música | Porto

Viana do Castelo

Mercado à Moda Antiga

Festas das Cruzes ou dos
Andores Floridos, em
Alvarães

16 e 17 de maio

16 e 17 de maio

A iniciativa, organizada pela Câmara Municipal de
Oliveira de Azeméis, incluirá um programa de animação
diversificado. Mais de uma centena de expositores
e tasquinhas tradicionais, figurantes, música e boa
disposição farão parte de um evento que reúne usos
e costumes do final do século XIX, início do século
XX. A realização do Mercado à Moda Antiga tem como
objetivo reviver a feira rural que aqui se realizava há
um século, com os produtos, as tradições, os usos e os
costumes característicos da região.

A Festa da Santa Cruz - Andores Floridos de Alvarães
é uma das mais poéticas manifestações de fé, cultura
e arte popular de Viana do Castelo, integrando o
ciclo vianense da flor, um verdadeiro vislumbre de
cor e perfume de flores silvestres. O bordado desta
arte popular move anualmente os alvaranenses à
concretização de onze admiráveis andores revestidos
por pétalas de flores, coladas uma a uma, e 14 cruzes
igualmente bordadas, atribuindo um vislumbre de cor
no centro da vila. Difícil de descrever a policromia das
cores, o engenho e arte dos andores floridos, a majestosa
procissão e a magia contagiante do arraial, tornam
esta festa o espelho dos alvaranenses, contagiando os
milhares de visitantes que engrandecem o ego da vila.

Horário
Início | Todos os dias às 10h00
Encerramento | Dia 16 às 24h00 | Dia 17 às 20h00
Local | Rua Bento Carqueja; Rua António Alegria
GPS | 40º50’20,389’; 08º28’40,086’’W
Contactos
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Email | geral@cm-oaz.pt
Site | www.cm-oaz.pt
Tel. | 256 600 600

Horário
Início | Todos os dias às 08h00
Encerramento | Todos os dias às 24h00
Local | Alvarães - Viana do Castelo
GPS | 41.650379; -8.740036
Contactos
Junta de Freguesia de Alvarães
Email | viladealvaraes@sapo.pt
Tel. | 258 777 483
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Oliveira de Azeméis

Imaginarius
Festival Internacional de
Teatro de Rua de
Santa Maria da Feira
22 e 23 de maio
É um evento de qualidade impar na área das Artes do
Espetáculo, sendo a principal referência do Teatro de
Rua em Portugal. Este festival procura impulsionar o
teatro através da mostra de espetáculos e projetos
de incontornável qualidade nacional e internacional
em espaços abertos e públicos, no centro histórico de
Santa Maria da Feira.
Local | Centro Histórico de Santa Maria da Feira
GPS | N 40º92.648’; W 8º54.822’
Contactos
Email | programacao@imaginarius.pt
Site | www.imaginarius.pt
Tel. | 256 370 802
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Santa Maria da Feira

casa da música | Porto

Feira do Cavalo

102 Anos.
Helena Sá e Costa

22 a 24 de maio

22 a 24 de maio

A Feira do Cavalo tem como objetivo a preservação e
valorização das tradições, usos e costumes do concelho
ligadas à área da agricultura e pecuária, utilizando o
cavalo nas tarefas agrícolas. Pretende ainda promover
um espaço privilegiado para o turismo, o desportivo
e o lazer, assim como potenciar a exposição e vendas
de produtos ligados à área equestre. Proporcionar
aos cabeceirenses e seus visitantes momentos de
animação, concursos hípicos e espetáculos equestres.

A terceira edição do ciclo dedicado à grande pianista
e pedagoga portuense Helena Sá e Costa reveste-se
de especial interesse ao abrir com um concerto de
um dos seus discípulos predilectos, Pedro Burmester,
com a Integral dos Concertos para Piano e Orquestra
de Beethoven. Os alunos de instrumentos de tecla
prestam homenagem ao legado de Helena Sá e Costa
na maratona que transforma a Casa da Música na
Casa do Piano. O final desta celebração é coroado pelo
virtuoso Arcadi Volodos.

Local | Centro Hípico de Cabeceiras de Basto Vinha de Mouros,
Cabeceiras de Basto
Contactos
Posto de Turismo de Cabeceiras de Basto
– Praça da República, nº 203
Email | pturismo@cabeceirasdebasto.pt
Site | www.cabeceirasdebasto.pt
Tel. | 253 669 100; 253 669 070

Horário
Início | Dia 22 às 21h00
Encerramento | Dia 24 às 18h00
Local | Casa da Música, Porto
GPS | 41,158885; -8,630706
Contactos
Email | info@casadamusica.com
Site | www.casadamusica.com
Tel. | 220 120 220
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Cabeceiras de Basto

Casino da Póvoa | póvoa de varzim

Sá de Miranda por terras
de Vila Verde
Feira Quinhentista

Pedro Abrunhosa

22 a 24 de maio

23 de maio

De 22 a 24 de maio, Vila Verde recua à época
quinhentista para homenagear um dos maiores
poetas portugueses – Francisco Sá de Miranda.
Representações teatrais, poesia, exposições, jantar
da corte, música e dança da época e alegres convivas
vestidos à época, iniciam as primeiras atividades.
A Feira Quinhentista no dia 24, com encantadores
de serpentes, falcoeiros, torneio a cavalo e justa de
armas, teatro de rua e de fantoches, jogos populares,
jograis e bobos, leitura de sina, danças palacianas e
cortejo histórico, apresentam-nos magníficos quadros
que nos ajudam a mergulhar na mentalidade e na
sociedade da época.

O conhecido cantor Pedro Abrunhosa atua na sala do
Casino da Póvoa para gáudio dos seus fãs.

Horário
Início | Dia 22 às 20h00
Encerramento | Dia 24 às 20h00
Local | Praça de St. António
Contactos
Câmara Municipal de Vila Verde
Site | www.cm-vilaverde.pt
Tel. | 253 310 500

Horário
Início | Às 22h00
Encerramento | Às 24h00
Local | Edifício Casino da Póvoa
GPS | N41.378677; W8.766142
Contactos
Site | www.casino-povoa.com
Tel. | 252 690 888
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Vila Verde

Armamar

XVII Luso Galaico
Campeonato de Surf,
Bodyboard e Longboard

Fins-de-Semana
Gastronómicos

23 e 24 de maio

29 a 31 de maio

O Campeonato Luso Galaico é uma referência ibérica
dado o seu formato original que promove, através do
desporto, as relações entre o Norte de Portugal e a
Galiza. A 17ª edição do Luso Galaico, Campeonato
de Surf, Bodyboard e Longboard terá lugar, como
habitualmente, na praia da Arda (Afife) em Viana do
Castelo, nos dias 23 e 24 de maio de 2015. O evento
homologado pela Federação Portuguesa de Surf e
Federación Galega de Surf. Uma organização do Surf
Clube de Viana, que conta com o apoio da Câmara
Municipal de Viana do Castelo.

Os restaurantes aderentes de Armamar praticam
descontos nos menus para degustação de iguarias
gastronómicas do Município. As unidades de
alojamento associam-se ao evento com preços
promocionais para quem fizer prova de ter adquirido
refeições nos restaurantes aderentes. Numa terra
rica em matérias-primas de excelência a gastronomia
torna-se o “mostruário” da qualidade dos produtos
agrícolas do Município: o afamado cabritinho; os vinhos
de mesa e o Vinho do Porto, os queijos e enchidos
entram na confeção e acompanhamento à mesa de
inúmeros pratos típicos. A maçã, fruto que se produz
em quantidade e com qualidade reconhecida em
diversos mercados também é muito utilizada nos
pratos principais e nas sobremesas.

Horário
Início | Todos os dias às 09h00
Encerramento | Todos os dias às 18h00
Local | Praia da Arda, Afife
GPS | 41°46’16.04”N; 8°52’22.47”W
Contactos
Surf Clube de Viana
Email | info@surfingviana.com
Site | www.surfingviana.com
Tel. | 962 672 222; 258 826 208

Horário
Início | Dia 29 às 20h00
Encerramento | Dia 31 às 22h00
Local | Armamar
GPS | 41.109.498; 7.692.530
Contactos
Câmara Municipal de Armamar
Email | gci@cm-armamar.pt; turismo@cm-armamar.pt
Tel. | 254 850 800
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Viana do Castelo

Sernancelhe

Festival do Anho
Assado e Feira das
Colectividades

Feira Aquiliniana

29 a 31 de maio

29 a 31 de maio

O Festival do Anho Assado e Feira das Coletividades
decorre, anualmente, no último fim-de-semana de maio
e é dedicado à promoção do património gastronómico,
turístico e cultural do concelho. O evento conta com
a presença de cerca de meia centena de expositores,
que promovem a atividade associativa e a gastronomia
local. Numa tenda de grandes dimensões, preparada
especialmente para o efeito, poderá degustar a
gastronomia e os vinhos verdes. No espaço exterior,
poderá conhecer o trabalho de algumas das instituições
do concelho e o artesanato local. O evento é organizado
pela Câmara Municipal do Marco de Canaveses, em
parceria com a Confraria do Anho Assado com Arroz de
Forno e a Associação das Colectividades do Marco de
Canaveses, contando, também, com o apoio da Dolmen.

Realiza-se no Centro Histórico da Lapa a oitava
edição da Feira Aquiliniana que tem como principal
objetivo apoiar e divulgar o artesanato local bem como
incentivar o desenvolvimento concelhio através da
promoção de atividades e produtos tradicionais.
Os artesãos que participam nesta iniciativa podem
vender ao público os artigos de artesanato em
exposição ou poderão executar trabalhos ao vivo.
Um evento que visa promover e divulgar valores
culturais num ambiente rural e Aquiliniano.

Contactos
Câmara Municipal do Marco de Canaveses
Email | turismo@cm-marco-canaveses.pt
Site | www.cm-marco-canaveses.pt
Tel. | 255 538 800

Horário
Início | Dia 29 às 18h00
Encerramento | Dia 31 às 20h00
Local | Recinto do Santuário de Nossa Senhora da Lapa - Quintela
da Lapa
GPS | 40º52’12.53’’N; 7º34’30.56’’W
Contactos
Município de Sernancelhe
Email | geral@cm-sernancelhe.pt
Site | www.cm-sernancelhe.pt
Tel. | 254 594 140
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Horário
Início | Dia 29 às 19h00
Encerramento | Dia 31 às
23h00
Local | Rua Edgar Cardosol,
Marco de Canaveses
GPS | 41°11’4.03”N; 8°
9’10.36”W

Marco de Canaveses

Resende

Festival Internacional
de Jardins

Festival da Cereja

29 de maio a 31 de outubro

30 e 31 de maio

O Festival Internacional de Jardins de Ponte de
Lima une a criação artística à exposição de 12
jardins efémeros, renovados anualmente. Único na
Península Ibérica, é inovador na ideia, no conceito e no
desenvolvimento, atraindo criadores de todo o Mundo
e contribuindo para uma maior e eficaz sensibilização
para a arte dos jardins e revitalização dos espaços
urbanos. Obteve o prémio de Festival Internacional de
Jardins do Ano de 2013 no âmbito do Prémio Garden
Tourism Awards, integrado no evento internacional
“2013 North American Garden Tourism Conference”,
em Toronto – Canadá. Em 2015 o 11º Festival
Internacional de Jardins vai realizar-se em paralelo
com o Congresso Mundial da International Federation
of Parks and Recreation Administration (IFPRA) e o
9º Congresso Ibero-Americano de Parques e Jardins
Públicos da Associação Espanhola de Parques e
Jardins Públicos.

O Festival da Cereja realiza-se todos os anos no fim
de semana seguinte ao 4.º domingo de maio, numa
iniciativa genuína recheada de atrações culturais e
recreativas que pretende dar a conhecer aquele que
é, sem dúvida, o produto natural mais conhecido e
reputado do concelho. Durante dois dias os produtores
de cereja disponibilizam toneladas de cereja ao melhor
preço e, simultaneamente, diversos grupos de música
popular e tradicional portuguesa animam o espaço.
No domingo à tarde, a partir das 15h00, realiza-se um
cortejo temático, onde cerca de mil figurantes (alunos
e professores do concelho) dão corpo a um desfile com
carros alegóricos onde, como não podia deixar de ser, a
cereja é o tema.

Contactos
Município de Ponte de Lima, Praça da República
Email | festivaldejardinsl@cm-pontedelima.pt
Site | www.festivaldejardins.cm-pontedelima.pt
Tel. | 258 900 400

Horário
Início | Todos os dias às 10h00
Encerramento | Todos os dias às 19h00
Local | Largo da Feira, Resende
GPS | N41.105577; W7.964070
Contactos
Câmara Municipal de Resende
Email | geral@cm-resende.pt
Site | www.cm-resende.pt
Tel. | 254 877 153
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Horário
Início | Às 18h00
Local | Caminho de S. Gonçalo
GPS | 41º45’ 57,161’’ N; 8º 35’
28,676’’ W

Ponte de Lima

Sabrosa

30 e 31 de maio
A Região do Douro e o concelho de Sabrosa são
riquíssimos em gastronomia e vinhos, pelo que
a Associação Sabrosa Douro XXI, responsável
pela promoção turística do concelho selecionou
como ementa tradicional para o Fim de Semana
Gastronómico as Favas com Chouriço e Bolo Borrachão.
Esta atividade irá realizar-se no último fim de semana
de maio devido à execução das passadeiras em flor na
vila.
Horário
Início | Dia 30 às 18h00
Encerramento | Todos os dias às 22h00
Local | Vila de Sabrosa, Rua do Loreto
Contactos
Associação Sabrosa Douro XXI
Tel. | 259 939 575
Município de Sabrosa
Tel. | 259 937 120

157 | AGENDA EVENTOS 2015

156 | AGENDA EVENTOS 2015

Passadeiras em Flor
Fim de Semana Gastronómico

Paredes de Coura

Portugal CUP DHI
Downhill Santa Marinha

Arte em Peças
– LEGO FAN Event
Festa da Truta

30 e 31 de maio

30 de maio a 07 de junho

Desde 2006 que têm decorrido neste concelho provas
de BTT, de Cross Country e de Downhill. A pista de
Downhill de Ribeira de Pena foi considerada como uma
das provas mais espetaculares desta modalidade.
Ribeira de Pena reúne condições ímpares naturais que
se adequam a estas modalidades. Ao promover estas
atividades, o Município continua a manter a aposta
na divulgação e promoção do património natural
do concelho, associando a realização de atividades
desportivas ao ar livre. Ribeira de Pena aposta numa
nova pista, com maior extensão (cerca de 2200
metros) com características técnicas ímpares e vista
por muitos atletas como uma das melhores a nível
nacional e internacional.
Horário
Início | Dia 30 às 08h00
Encerramento | Dia 31 às 18h00
Local | Largo de Santa Marinha
GPS | 41°31’27.24”N; 7°46’58.74”W
Contactos
Câmara Municipal Ribeira de Pena
Email | geral@cm-rpena.pt
Tel. | 259 490 500

Horário
Início | Todos os dias às 10h00
Encerramento | Todos os dias
às 18h00
Local | Avenida Cónego
Bernardo Chouzal
GPS | N41º54´44,12;
W8º33´46,59´´

O Município de Paredes de Coura e a Comunidade
0937, com o apoio da The Lego Company, organizam
anualmente em junho, e pela terceira vez consecutiva,
a exposição Arte em Peças - 0937 LEGO - Fan Event, no
Centro Cultural de Paredes de Coura. Com a participação
de 68 expositores e representantes de sete países, o
evento atrai milhares de visitantes que terão uma vez
mais oportunidade de interagir com os expositores e as
mais diversas temáticas permitindo apreciar a conceção
de criações originais, bem como experimentar e mexer
em alguns modelos. Paralelamente, dias 6 e 7 de junho
decorre a II edição “Festa da Truta”, no Largo Hintze
Ribeiro, entre as 10h00 e as 21h00. Os restaurantes
aderentes darão a conhecer - e a provar - variadíssimas
formas de confecionar o precioso peixe de água doce, que
o escritor Aquilino Ribeiro imortalizou nas páginas da sua
obra literária Casa Grande de Romarigães.
Contactos
C. M. de Paredes de Coura; Centro Cultural de Paredes de Coura
Email | contacto@cm-paredes-coura.pt;
Email | centrocultural@cm-paredes-coura.pt
Site | wwwcm.paredescoura.pt
Tel. | 251 780 100; 251 780 124
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Ribeira de Pena

casa da música | Porto

Melgaço Alvarinho
on Trail

Verão na Casa
Super Bock

31 de maio

31 de maio a 05 de setembro

O Centro de Estágios de Melgaço organiza o 1º Melgaço
Alvarinho on Trail, uma prova composta por três
percursos com diferentes graus de dificuldade:
Ultra-Trail - 50 Km e 2.200 metros de desnível positivo
Trail - 25 Km e 1.200 metros de desnível positivo
Mini-Trail - 13 Km e 300 metros de desnível positivo.

O Verão na Casa começa como é hábito por o Dia
Mundial da Criança com um concerto sinfónico.
A programação é multifacetada e inclui propostas
musicais que passam pela world music, o fado, o jazz, o
pop-rock, além do convite para aproveitar as noites de
verão com música ao vivo na esplanada.
A música sinfónica evoca os planetas e as estrelas
no firmamento, com grandes compositores clássicos
como Haydn e Mozart mas também com o mago do
techno Jeff Mills, convidado especial da Orquestra
Sinfónica.

Horário
Início | Às 08h00
Local | Centro de Estágios de Melgaço
GPS | 4.211.903.424.497.950; -8.270.885.650.878.880
Contactos
Tel. | 966 370 167

Horário
Início | Dia 31 às 18h00
Encerramento | Dia 05 às 21h30
Local | Casa da Música, Porto
GPS | 41,158885; -8,630706
Contactos
Email | info@casadamusica.com
Site | www.casadamusica.com
Tel. | 220 120 220
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Melgaço

JUNHO
Moimenta da Beira

01 a 30 de junho
Festa popular que dispõe de um programa variado
durante o mês de junho, com exposições, música,
concertos, artesanato, entre outras atividades.
Procissão majestosa e sublime em honra ao padroeiro
no dia 24, com andores cobertos de flores e centenas
de figuras bíblicas a fazer o percurso, passo a passo,
da Igreja Matriz às ruas e ruelas da vila e regresso
novamente à matriz, mais de duas horas depois.
Há marchas com mais de 600 figurantes a desfilar
pela estrada mais central da vila, sempre ao ritmo de
bandas de música e fanfarra e uma parada colorida,
animada, viva e representativa dos usos e costumes,
que enche os olhos do povo.
Local | Avenida de S. João, Moimenta da Beira
GPS | 40º58’47.73”; 7º36’47.92”
Contactos
Câmara Municipal; Posto de Turismo; Biblioteca Municipal
Email | cmmbeira@cm-moimenta.pt;
posto-turismo@cm-moimenta.pt; biblioteca@cm-moimenta.pt
Tel. | 254 520 070; 254 520 103; 254 520 080
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Festas de São João

Centro Cultural Vila Flor | Guimarães

Animação de Verão

Festivais Gil Vicente

01de junho a 31 de agosto

04 a 13 de junho

Conjunto de variadíssimas atividades que animam o
verão em Guimarães e tornam a cidade como um local
de passagem obrigatória nos meses mais quentes
do ano. Na edição deste ano está previsto um vasto
e diversificado programa que abrangerá áreas como
a música, teatro, dança, cinema, entre outras que
irão contribuir para reafirmar o papel de Guimarães
enquanto Cidade de Cultura.

O “Festivais Gil Vicente” é o principal festival de teatro
da cidade de Guimarães, e um dos mais importantes e
antigos do país, que se realiza há mais de duas décadas.
Com a continuidade e renovação deste festival,
Guimarães reafirma-se como um cenário privilegiado
para a apresentação da mais recente produção
teatral nacional e internacional. As opções estéticas
e dramatúrgicas são sustentadas no teatro
contemporâneo, tendo como principal objetivo mostrar
novos caminhos, despertar outros sentidos e possibilitar
às companhias, dramaturgos e encenadores uma maior
visibilidade do seu trabalho.

Local | Vários locais
GPS | 414.428.444; -8.292.766.700.000.010
Contactos
Câmara Municipal de Guimarães
Email | geral@cm-guimaraes.pt
Site | www.cm-guimaraes.pt
Tel. | 253 421 200

Horário
Início | Todos os dias às 22h00
Encerramento | Todos os dias às 23h30
Local | Avenida D. Afonso Henriques
GPS | 41,43695; -8,29554
Contactos
Centro Cultural Vila Flor
Email | geral@ccvf.pt
Site | www.ccvf.pt
Tel. | 253 424 700
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Guimarães

Amarante

Festa da Cereja

Festas do Junho

05 a 07 de junho

05 a 07 de junho

A Festa da Cereja, que se realiza há mais de 30 anos, no
mês de junho, já se tornou no maior evento concelhio
e serve de montra, não apenas para o produto rei, que
é a cereja, mas para muitos produtos de excelência
produzidos na área do Município. Como forma de atração
turística exige programas complementares de animação e
entretenimento. Anualmente o programa é pensado para
fidelizar os visitantes e atrair novos turistas mostrandolhes um pouco do muito que podem encontrar em
Alfândega da Fé.
Em média, cerca de mais de uma centena de expositores
locais participam anualmente na feira, abrangendo
diversos setores de atividades: bebidas, mobiliário,
instituições e serviços, artesanato e ramo automóvel.
Horário
Início | Todos os dias às 18h00
Encerramento | Todos os dias às 24h00
Local | Recinto Municipal de Feiras
GPS | 41º20’37.83’’N; 6º57’36.52’’O
Contactos
Câmara Municipal de Alfândega da Fé; CCA; Posto de Turismo
Email | cca.geral@gmail.com
Site | www.cm-alfandegafe.pt
Tel. | 279 468 120; 279 460 020; 279 462 739

Horário
Início | Todos os dias às 09h00
Encerramento | Todos os dias
às 24h00
Local | Ruas da Cidade
GPS | 41.269789; -8.078589

Todos os anos, São Gonçalo atrai milhares de romeiros
de todo o país à cidade para as tradicionais festas em
honra do padroeiro. O evento não possui data fixa e
decorre sempre no primeiro sábado do mês de Junho,
sendo por isso também conhecidas popularmente como
Festas do Junho.
A religião e o profano, a tradição e a cultura popular
andam de “mãos dadas” nestas festas que durante
três dias oferecem um programa variado, destacandose o tradicional despique de bombos com grupos do
concelho – que durante cinco horas animam o Largo de
São Gonçalo – concertos de música com os melhores
artistas nacionais, as cerimónias religiosas, o fogo-deartifício, feira de gado (recentemente reativada) e o
desfile de Marchas Populares que encerram as Festas.
Para além disso, não faltam as atuações dos Grupos
Folclóricos, Bandas Musicais e de muita animação de
rua.
Contactos
Câmara Municipal de Amarante
Email | dcpc@cm-amarante.pt
Site | www.cm-amarante.pt
Tel. | 255 420 262
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Alfândega da Fé

Monção

05 a 07 de junho
Local | Praça Deu-la-Deu e
Souto
GPS | 42.07862795;
-8.48169208

Todos os anos, Monção celebra a Festa do Corpo de
Deus – Festa da “Coca”, importante manifestação
secular do concelho. Na Procissão do Corpo de Deus
participam todas as Cruzes e Pendões das paróquias
que formam o seu arciprestado com as respectivas
irmandades a distinguirem-se pelo colorido das opas.
Depois da Procissão o povo segue para o anfiteatro
do Souto, onde tem lugar o torneio entre as forças
do bem e do mal. O povo dispõe-se em redondel
enquanto o cavaleiro S. Jorge, representando o bem,
e a horrenda figura de um dragão conhecido por Coca,
representando o mal, tomam posições. Com o decorrer
dos minutos, o “combate” provoca a boa disposição na
assistência que premeia com palmas as boas provas.
O torneio demora o tempo que leve ao cansaço dos
participantes activos ou vença a habilidade de S.
Jorge, concretizada na certeza dos golpes desferidos
na “pobre” Coca a quem todos os anos tem de ser
restaurada a língua ou as orelhas.
Contactos
Município de Monção
Email | dec@cm-moncao.pt
Tel. | 251 649 000
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Festa do Corpo de Deus
Festa da Coca

Alfândega da Fé

Festas do Corpo de Deus

Festival 7 Sóis 7 Luas

05 a 07 de junho

05 a 25 de junho

De entre as festas e romarias penafidelenses tem
renome a Festa do Corpo de Deus, celebrada ainda à
moda antiga (desde o séc. XVI), com a presença nas
ruas, já na véspera, da Cavalhada, da Serpe e dos Bailes
dos Ofícios, que com o Estado de S. Jorge e o Boi Bento
tomarão parte na solene Procissão. Desde finais do
século XIX que também na véspera percorre a cidade
o Cortejo do Carneirinho, desfile de animais enfeitados,
um por cada grupo de alunos do ensino básico, que o
oferece festivamente ao seu professor celebrando
o final do ano lectivo, memória do pagamento feito
pelos pais de outros tempos, antes do ensino se tornar
público.

O Festival Sete Sóis Sete Luas é promovido por
uma rede cultural de 33 cidades de 13 países
do Mediterrâneo e do mundo lusófono. Realiza a
sua programação no âmbito da música popular
contemporânea e das artes plásticas, com
a participação de grandes figuras da cultura
mediterrânea e do mundo lusófono. Este ano conta
com a 23ª edição.

Local | Centro da Cidade
GPS | N 41º12´24.610´´; W -8º 17´0.924´´
Contactos
Câmara Municipal de Penafiel
Email | turismo.penafiel@cm-penafiel.pt
Tel. | 255 710 700

Horário
Início | Todos os dias às 21h30
Encerramento | Todos os dias às 24h00
Local | Largo S. Sebastião - Alfândega da Fé
GPS | 41º20’27.32’’ N; 6º57’41.07’’ O
Contactos
Câmara Municipal de Alfândega da Fé; CCA; Posto de Turismo
Email | cca.geral@gmail.com
Site | www.cm-alfandegafe.pt
Tel. | 279 468 120; 279 460 020; 279 462 739
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Penafiel

Fund. bienal cerveira | V. N. Cerveira

Teatralização da
entrega do Foral
Manuelino de Valdevez

A doce e ácida incisão,
Culturgest
Exposição

06 de junho

06 a 27 de junho

Em junho de 1515 o Rei D. Manuel I outorga ao Julgado de
Valdevez a Carta de Foral, afirmando o território como um
dos principais pilares da politica régia no interior norte do
país, salvaguardando a importância das então 44 freguesias
e das populações e recursos que abrangiam, paralelamente,
economias de montanha, vale e amplos recursos fluviais,
afirmando uma terra de elevada referência desde os
primórdios da Idade Média.
No âmbito das comemorações concelhias dos Forais
Manuelinos de Arcos de Valdevez (que em 2014 incluíram
também a localidade de Soajo), a edilidade levará a cabo
uma programação específica para o Foral de Valdevez, a
desenvolver durante o ano de 2015, e que conhecerá uma
forte exposição pública, envolvendo toda a comunidade
concelhia, com a teatralização da chegada da comitiva régia
e entrega do documento, apoiada numa reconstituição de
época que incluirá centenas de figurantes, e que se alargará
a eventos vários de animação, dramatização, música e
atividades gastronómicas e artesanais, prolongadas durante
todo o dia e noite de 6 de junho de 2015.

A exposição efetua um périplo pela atividade da
Gravura – Sociedade Cooperativa de Gravadores
Portugueses, apresentando um conjunto de 128 obras
das mais significativas editadas entre 1956 e a década
de 1980.

Contactos
Casa das Artes | Biblioteca Municipal Tomaz de Figueiredo
Email | casadasartes@cmav.pt
Tel. | 258 520 520

Horário
Início | Dia 06 às 15h00
Encerramento | Dia 27 às 19h00
Local | Av. das Comunidades Portuguesas
GPS | “41º 56’ 47’’ N; 8º 44’ 33’’ W
Contactos
Bienal de Cerveira
Email | geral@bienaldecerveira.pt
Site | www.bienaldecerveira.org
Tel. | 251 794 633
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Horário
Início | Às 09h00
Encerramento | Às 24h00
Local | São Paio Arcos
Valdevez, Praça Municipal
GPS | 41º50’ 47’’ N; 8º 25’ 5’’ W

Arcos de Valdevez

Paredes

Recriação Histórica

Encontr’Artes 2015

10 a 12 de junho

10 a 14 de junho

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. Arouca volta a abrir
as portas para a sua Recriação Histórica, recuando até
um dia do século XVIII, dando a conhecer cenas da
vida monástica das suas freiras. Dada a influência que o
Mosteiro exercia na população, decorre, em simultâneo,
nos espaços anexos ao mesmo, a recriação de atividades
das gentes de Arouca no séc. XIX, com artesãos e
algumas figuras populares e burguesas da época em
situações do quotidiano.
Centenas de figurantes, oriundos das associações do
concelho dão vida a este regresso ao passado.

Atualmente o Encontr’Artes está consolidado como a
maior manifestação cultural desta área geográfica.
O Encontr’Artes vai ao encontro de todos. Onde? Nas
praças e jardins do concelho de Paredes.
Espetáculos e performances teatrais e musicais ao ar
livre, interpretados por artistas locais onde a interação
com o público é fundamental.

Horário
Início | Dia 10 às 21h00
Encerramento | Dia 12 às 20h00
Local | Arouca
GPS | 40.928741º; -8.245883º
Contactos
Município de Arouca
Email | geral@cm-arouca.pt
Tel. | 256 940 220

Local | Casa da Cultura de Paredes
GPS | 41.206.362; 833.014
Contactos
Câmara Municipal de Paredes
Email | fernando.salvador@cm-paredes.pt
Site | www.cm-paredes.pt
Tel. | 255 788 800

175 | AGENDA EVENTOS 2015

174 | AGENDA EVENTOS 2015

Arouca

Casino da Póvoa | póvoa de varzim

Festas Concelhias em
honra de Santo António

Mariza

10 a 14 de junho

13 de junho

De 10 a 14 de junho, Vila Verde será palco de uma
das mais afamadas romarias minhotas – as Festas
Concelhias em honra de Santo António.
Durante cinco dias, inúmeras atividades irão
proporcionar momentos inesquecíveis: as rusgas,
as fogueiras, os cantares ao desafio, as imponentes
sessões de fogo de artifício. Destaque, ainda, para os
festivais de folclore, as marchas, a corrida de cavalos,
os espetáculos musicais, o cortejo etnográfico que
conta com a participação das Juntas, das Associações
numa mostra da autenticidade da cultura e das
tradições do concelho. O 6º Festival da Febra e o
Espaço Jovem são outros pólos de atração para quem
visita Vila Verde.

A fadista Mariza canta e encanta na sala nobre do
Casino da Póvoa.

Horário
Início | Dia 10 às 19h00
Encerramento | Dia 14 às 24h00
Local | Principais artérias da sede do concelho
Contactos
Câmara Municipal de Vila Verde
Site | www.cm-vilaverde.pt

Horário
Início | Às 22h00
Encerramento | Às 24h00
Local | Edifício Casino da Póvoa
GPS | N41.378677; W8.766142
Contactos
Site | www.casino-povoa.com
Tel. | 252 690 888

177 | AGENDA EVENTOS 2015

176 | AGENDA EVENTOS 2015

Vila Verde

Festas em Honra de
Santo António
festas concelhias
13 de junho
As festividades em honra de Santo António decorrem
durante vários dias, com principal destaque para o dia
de Santo António, 13 de junho. Solenidades religiosas,
marchas populares, folclore, música filarmónica,
música popular e tradicional portuguesa e atividades
desportivas, entre outras, constituem habitualmente
as principais propostas do programa.
Local | Praça do Comercio, Ferreiros AMR
GPS | 41.627.825.799.102; 8.364.620.661.438
Contactos
Câmara Municipal de Amares
Email | geral@municipioamares.pt
Site | www.cm-amares.pt
Tel. | 253 993 450
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Amares

Paredes de Coura

XIX Encontro
Internacional de
Estátuas Vivas

Feira Mostra de
Produtos Regionais do
Alto Minho

13 e 14 de junho

13 e 14 de junho

O Encontro Internacional de Estátuas Vivas, constituiu
um dos pontos altos de animação de rua da cidade
visando incentivar e divulgar a criação artística nas
artes performativas.
Considerado por muitos como um dos melhores
festivais do género no mundo, este encontro é um
modo privilegiado de aproximação da arte ao quotidiano
onde os “homens estátua” não param de surpreender o
público com um grande rigor técnico e uma rara beleza
plástica das suas criações artísticas. A abertura do
Encontro de Estátuas Vivas 2015 acontece na noite
de sábado com o Lu(g)ar de Estátuas que reunirá num
ambiente mágico, 18 “estátuas” premiadas pelos júris
nas anteriores edições do Encontro. O encontro conta
ainda com a presença habitual do recordista mundial
da imobilidade, António Gomes dos Santos, como júri
convidado do evento. O XIX Encontro de Estátuas
Vivas continuará a atrair pessoas de todo o país,
conquistando a presença do público pela originalidade
das estátuas e pela própria tradição do encontro, que
surgiu pela primeira vez em 1997, em Espinho.

No coração do Alto Minho, em Paredes de Coura, em
junho, ouvir-se-á ao longe a arruada dos bombos que
anunciará a abertura da XXI Feira Mostra de Produtos
Regionais do Alto Minho.
Os courenses, conhecidos por sua autenticidade e
apego à terra, recebê-lo-ão com concertinas, folclore e
jogos tradicionais.
Na Feira Mostra encontrará atividades artesanais e
produtos agro-industriais. A magia de formas, cores,
cheiros e sabores de hoje, levá-lo-ão a uma verdadeira
viagem às origens que ninguém vai resistir.

Contactos
Site | www.espinho.pt

Horário
Início | Todos os dias às 17h00
Encerramento | Todos os dias às 18h00
Local | Largo Hintze Ribeiro
GPS | N41º54’41.13’’; W8º33’36.83’’
Contactos
Email | mostracoura@gmail.com
Site | www.paredescoura.pt
Tel. | 251 780 100
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Horário
Início | Dia 13 às 21h30
Encerramento | Dia 14 às 18h00
Local | Praça Dr. José Oliveira
Salvador (Largo da Câmara)
GPS | 41º00’31,75’’N;
8º38’21,83’’W

Espinho

Terras de Bouro

8º Passeio de BTT do
Concelho de Boticas

III Gerês Granfondo
Cycling Road

14 de junho

14 de junho

Passeio de BTT de carácter recreativo, sem qualquer
vertente competitiva, que procura promover as
potencialidades e condições do concelho de Boticas
para a prática de desportos de natureza, com
particular enfoque nos seus trilhos de montanha e
paisagens de rara beleza. Conta com a participação
de mais de 300 pessoas e é já uma referência desta
prática desportiva e de lazer na região.

A Vila do Gerês, coração do Parque Nacional da
Peneda-Gerês, volta a ser ponto de partida e chegada
do III Gerês Granfondo Cycling Road, prova de
ciclismo de estrada que terá como limite 2000
inscrições. Esta próxima edição terá um novo percurso,
mas continuará a levar os participantes a percorrer as
bonitas estradas de cinco concelhos do verde Minho –
Terras de Bouro, Amares, Vila Verde, Ponte da Barca,
Arcos de Valdevez – passando por alguns dos pontos
turísticos mais emblemáticos e inesquecíveis da região,
bem como uma incursão pela vizinha Galiza, mais
concretamente na zona de Lobios.

Horário
Início | Às 09h00
Encerramento | Às 16h00
Local | Partida e chegada no Pavilhão Multiusos de Boticas
Contactos
Câmara Municipal de Boticas
Email | municipio@cm-boticas.pt
Site | www.cm-boticas.pt
Tel. | 276 410 200

Local | Vila do Gerês
GPS | 41°43’41.13”N; 8° 9’43.17”W
Contactos
Câmara Municipal de Terras de Bouro
Email | geral@cm-terrasdebouro.pt
Site | www.cm-terrasdebouro.pt
Tel. | 254 350 010
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Boticas

Vila do Conde

São João de Braga

Festas de São João

14 a 24 de junho

17 a 24 de junho

O S. João é a maior festa concelhia. As primeiras
referências remontam ao ano de 1489, ignorando-se,
já nessa época, quando terá ocorrido a primeira das
festividades. A programação é rica e variada com
muita música popular, ranchos folclóricos, iluminações
artísticas, sessões de fogo de artifício e uma série
de manifestações culturais, desportivas e de âmbito
religioso. É festejada com os martelinhos, alho porro, o
cheiro dos manjericos, saltos à fogueira e arraiais com
os seus tradicionais bailaricos.
Festa popular e religiosa que conta com a presença
indispensável de bandas de música, grupos de Gigantes
ou Cabeçudos, de bombos e “Zés Pereiras”, teatro,
jogos tradicionais, concertos e a grande festa da noite
de 23 de junho.

O programa celebra o padroeiro São João, cuja
imagem se venera na quinhentista Igreja Matriz.
Nele se misturam o culto religioso com atos de índole
profana, numa festa com profundas raízes na tradição
popular e com ligações multiseculares ao Convento
de Santa Clara. A programação tem como pontos
altos a Procissão, a tradicional ida à praia e a grande
noite de São João, com a participação dos ranchos das
rendilheiras do Monte e da Praça, a que se junta uma
deslumbrante sessão de fogo de artifício.

Local | Centro Histórico, Avenida da Liberdade, Parque São João da
Ponte.
GPS | 41.549ºN; -8.426ºW
Contactos
Câmara Municipal de Braga
Site | www.saojoao.pt
Tel. | 253 203 150

Local | Vários locais da cidade
Contactos
Município de Vila do Conde
Email | geral@cm-viladoconde.pt
Site | www.cm-viladoconde.pt
Tel. | 252 248 400
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Braga

Viana do Castelo

Feira Medieval de Viana
do Castelo

EXPOCIDADES
Mostra de Turismo das
cidades do Eixo Atlântico

18 a 21 de junho

19 a 21 de junho

A Feira Medieval de Viana do Castelo, realizada nas
ruas do seu centro histórico, pretende ser um espaço
de animação e convívio, criado com o objetivo de dar
a conhecer ao público residente e visitante, hábitos e
costumes característicos da Idade Média. O objetivo
principal é que a Feira retrate acontecimentos ou
tradições de caráter local ou regional, fundamentados
em documentação ou outros elementos da história
local. Estarão presentes artesãos, mercadores,
regatões e artífices, vindos dos mais diversos lugares,
que irão transformar o casco histórico da cidade de
Viana do Castelo, num espaço privilegiado de encontro,
negócio, lazer e de comes e bebes.

A Expocidades - Mostra de Turismo das cidades do
Eixo Atlântico, realiza-se entre os dias 19 e 21 de
junho 2015, no Centro Cultural de Viana do Castelo. É
uma feira de promoção turística e gastronómica, um
espaço de divulgação, mas também de participação,
que incluirá a realização de diversas atividades ligadas
ao turismo e à riqueza cultural e gastronómica da euro
região Galiza-Norte de Portugal. A edição de 2015,
é promovida e organizada pelo Eixo Atlântico e pela
Câmara Municipal de Viana do Castelo.

Local | Cidade de Viana do Castelo
GPS | 41.693657; -8.828289
Contactos
VianaFestas e Câmara Municipal de Viana do Castelo
Email | vianafestas@vianafestas.com
Site | www.vianafestas.com
Tel. | 258 809 394

Local | Centro Cultural de Viana do Castelo (Praça Marques Júnior
- Viana do Castelo)
GPS | 41.690627; -8.828643
Contactos
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
Site | www.cm-viana-castelo.pt
Tel. | 258 809 300
Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular (Av. Inferior à Ponte D. Luís
I, 55, 4050-074 Porto)
Email | adm.pec.pt@eixoatlantico.com
Site | www.eixoatlantico.com
Tel. | 22 201 99 37/8
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Viana do Castelo

Baião

Festas de S. João

Recriação Histórica de
Baião – 2015

19 a 29 de junho

20 e 21 dejunho

Festa bairrista que reúne todas as freguesias, cimo e
fundo de vila na Marcha Luminosa, que se realiza na
noite de 23 de junho. A 24 de junho (feriado municipal)
celebra-se o dia de S. João Batista, com Missa solene
e sermão, seguida de Procissão acompanhada de
banda de música, que percorre as principais ruas da
vila, adornada com os andores dos padroeiros de todas
as freguesias do concelho. Integram também as
crianças trajadas de figuras bíblicas. Em todos os dias
da festa, a população e visitantes podem usufruir das
“tasquinhas” com petiscos e vinhos da região, onde não
falta a sardinha assada. Decorre ainda uma Feira de
Artesanato. À noite, há atuação de grupos de baile até
altas horas da madrugada.
Horário
Início | Todos os dias às 18h00
Encerramento | Todos os dias às 24h00
Local | Tabuaço
GPS | 41116898; -7565643
Contactos
Câmara Municipal de Tabuaço
Site | www.cm-tabuaco.pt
Tel. | 254 780 000

Horário
Início | Dia 20 às 11h00
Encerramento | Dia 21 às
19h00
Local | Campelo
GPS | 4194199; -82505

Baião realizará a 3ª Recriação Histórica que terá este ano
como tema a dicotomia entre “A Cidade” e “As Serras”
tão celebremente ilustrada pela pena do romancista
Eça de Queiroz. Esta clivagem é uma característica da
nossa civilização pelo que servirá de elo à recriação que
continuará a ter lugar em diferentes espaços e épocas
como Romanização, a Idade Média e o Século XIX.
Ao circular pela principal artéria da vila, o visitante tanto
poderá assistir a um duelo entre os soldados imperiais
e os indígenas, como ao julgamento e execução junto
do Pelourinho por quem tentava fugir aos impostos,
surpreender-se com uma bateria de fogo durante as
Invasões Francesas, participar na revolta das Mulheres
do Douro e cruzar-se com as personagens do romance
“A Cidade e as Serras” e, quiçá, até com o próprio Eça
de Queiroz. Este programa de dramaturgia, assente no
desenvolvimento de um trabalho com a comunidade local,
é acompanhado de animação musical, teatral e dança,
juntamente com tasquinhas e mercados e culmina com um
cortejo histórico.
Contactos
Câmara Municipal de Baião
Email | geral@cm-baiao.pt
Site | www.cm-baiao.pt
Tel. | 255 540 500
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Tabuaço

Armamar

Festas de S. João

Festa de São João

20 a 24 de junho

20 a 24 de junho

As Festas do concelho de Cinfães, em honra de São
João, são um dos marcos incontornáveis da vida do
Município e que contam com a visita de um número
cada vez maior de foliões. De 20 a 24 de junho, são
milhares as pessoas que festejam o arraial do santo
popular em Cinfães.
O Município apresenta um programa de animação
variado e arrojado, e com a vila vestida a rigor, as ruas
cheias de cores e aromas, é mais que muita a alegria e
boa disposição.

As Festas de São João de Armamar mobilizam o
Município e trazem ânimo à vila. Revivem-se as
tradições e reencontram-se costumes antigos. As
marchas populares são o ponto alto da festa que se
prolonga pela noite ao ritmo de música. No dia 24 têm
lugar as cerimónias religiosas, com a Missa Solene de
manhã e a Procissão ao final da tarde que incorpora
representação religiosa de todas as freguesias do
Município.

Horário
Início | Todos os dias às 14h00
Encerramento | Todos os dias às 24h00
Local | Largo da Feira
GPS | 41,071905; -8.086.987
Contactos
Câmara Municipal de Cinfães
Email | turismo@cm-cinfaes.pt; geral@cm-cinfaes.pt
Site | www.cm-cinfaes.pt
Tel. | 255 560 560

Horário
Início | Dia 20 às 21h00
Encerramento | Dia 24 às 24h00
Local | Armamar
GPS | 41.109.498; 7.692.530
Contactos
Câmara Municipal de Armamar
Email | gci@cm-armamar.pt; turismo@cm-armamar.pt
Tel. | 254 850 800
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Cinfães

Vila Nova de Gaia

Funzone

São Pedro da Afurada

20 a 28 de junho

22 a 29 de junho

O espaço público da praça será invadido por concertos,
atividades desportivas e radicais durante a Funzone
2015.

Afurada é uma vila piscatória cujo santo padroeiro é
o São Pedro. Gente de grande devoção, os pescadores
prestam a devida homenagem ao santo, com toda a
pompa e circunstância, onde para além das cerimónias
religiosas não falta a tradicional sardinha assada com
a típica Broa de Avintes e o fogo de artifício. Esta festa
atinge o seu auge, com a saída da Procissão, cujos
andores transportam imagens de santos e santas de
tamanho natural seguidos pelos seus fiéis devidamente
trajados com as tradicionais vestes das gentes da
pesca. À passagem defronte ao Rio Douro, procede-se
à bênção dos barcos acompanhados pelo toque das
sirenes e morteiros.

Local | Praça da Cidade - Oliveira de Azeméis
GPS | 40º50’07,465’’N; 08º28’47,189’’W
Contactos
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Email | geral@cm-oaz.pt
Site | www.cm-oaz.pt
Tel. | 256 600 600

Horário
Início | Todos os dias às 17h00
Encerramento | Todos os dias às 02h00
Local | Afurada
GPS | 41º08’38.40”; 8º38’43.07”
Contactos
Freguesia de São Pedro da Afurada, Centro Cívico Rev. Padre
Joaquim de Araújo, s/n - Vila Nova de Gaia
Email | afurada@santamarinhaeafurada.pt
Tel. | 227 724 117
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Oliveira de Azeméis

São João da Pesqueira

Festas de São João

Festa de S. João

23 e 24 de junho

23 e 24 de junho

Por Terras de Paiva mantém-se a tradição de festejar
os Santos Populares, sendo o São João o que merece
mais destaque, justificando o Feriado Municipal no dia
24 de junho. Como não podia deixar de ser, as coloridas
e animadas Marchas marcam a noite do dia 23, cuja
animação continua madrugada fora, com uma bonita
sessão de fogo de artifício à meia noite e a atuação de
grupos de referência do panorama musical português.
No dia 24 (Feriado Municipal), sobressai a tradicional
sardinhada que é oferecida à população pelo Município,
acompanhada pelo Vinho Verde de Paiva.

Com o objetivo de reviver as tradições das festas S.
Joaninas no concelho, em homenagem ao padroeiro da
vila, o Município de S. João da Pesqueira (em parceria
com instituições locais) organiza várias atividades,
nomeadamente, Concurso de Marchas Populares, Feira
Etnográfica, tasquinhas, onde se pode degustar as
sardinhas assadas típicas nestas festividades e muita e
variada animação.

Horário
Início | Dia 23 às 10h00
Encerramento | Dia 24 às 24h00
Local | Largo do Conde, Sobrado - Castelo de Paiva
GPS | 41.040.845; -8.271.861
Contactos
Câmara Municipal de Castelo de Paiva
Email | geral@cm-castelo-paiva.pt
Site | www.cm-castelo-paiva.pt
Tel. | 255 689 500

Horário
Início | Todos os dias às 15h00
Encerramento | Todos os dias às 24h00
Local | Anfiteatro de S. João da Pesqueira
GPS | 41º08´50,37”N; 7º24´20,74”O
Contactos
Anfiteatro de S. João da Pesqueira
Tel. | 254 489 999
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Castelo de Paiva

Valongo

24 de junho
Anualmente, no dia de S. João, revive-se uma tradição
invulgar. São as Bugiadas e Mouriscadas, que desde
bem cedo até ao final da tarde, maravilham os
visitantes, com rituais, danças, guizalhada, humor,
colorido e alegria. Entre os Bugios e Mourisqueiros
desenrola-se uma batalha e são várias as centenas
de figurantes que se envolvem na manifestação que é
candidata a Património Imaterial da Humanidade.
Para além dos rituais do dia de S. João, os festejos em
honra do santo acontecem durante vários dias com
muita diversão, noitadas e espetáculos, sempre com
muito fogo de artifício.
Horário
Início | Às 08h00
Encerramento | Às 22h00
Local | Largo do Passal, Sobrado
GPS | 41º12’ 35,02” N; 8º 27’ 41,67” O
Contactos
Junta de Freguesia de Campo e Sobrado
Site | www.jfcampoesobrado.pt
Tel. | 224 111 223 (Sbd); 224 111 234 Paróquia de Sobrado
(Santo André)
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Bugiada e Mouriscada

Ponte de Lima

Festa do Mar e da
Sardinha

Feira do Cavalo de Ponte
de Lima

24 a 28 de junho

25 a 28 de junho

A Festa do Mar e da Sardinha promove no mesmo espaço
uma oferta de produtos e serviços ligados ao mar,
privilegiando o envolvimento da comunidade piscatória e
entidades ligadas ao setor pesqueiro.
O enfoque principal vai para a Mostra Gastronómica, onde
os apreciadores de produtos do mar poderão apreciar as
delícias dos seus sabores, em especial a sardinha.
A complementar, estarão atividades de valorização da
cultura marítima, como a exposição e mostra de produtos
e serviços do mar, as artes plásticas, o artesanato entre
outras atividades de contacto mais direto com a natureza.

Certame premiado pelo Turismo de Portugal, é um dos
eventos equestres de referência internacional, pelo
nível de qualidade, do rigor das provas e dos concursos
que apresenta. Nesta feira estão presentes as maiores
coudelarias de Portugal e os expositores que, em
ambiente festivo e de alta competição, elevam Ponte
de Lima ao mais alto patamar.

Horário
Início | Dia 24 às 18h00 | Dias 25 a 28 às 10h00
Encerramento | Todos os dias às 24h00
Local | Campo do Castelo, Vila Praia de Âncora
GPS | 41°53’15.35”N; 8°47’21.73”W
Contactos
Município de Caminha, Largo Calouste Gulbenkian
Email | turismo@cm-caminha.pt
Site | www.caminhaturismo.pt
Tel. | 258 710 300

Local | Estrada da Veiga nº 869 - Ponte de Lima
GPS | 41º46’ 19,621’’ N; 8º 34’ 58,495’’ W
Contactos
Município de Ponte de Lima, Praça da República
Email | feiradocavalo@cm-pontedelima.pt
Site | www.feiradocavalo.pt
Tel. | 258 900 400
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Caminha

Felgueiras

Festas de S. Pedro

Festas do Concelho
S. Pedro

25 de junho a 06 de julho

26 a 28 de junho

As Festas de S. Pedro correspondem a uma semana
de espetacular animação, em que a Póvoa de Varzim
sai para a rua. A cidade vibra ao som das rusgas
de cada um dos bairros que iluminam as ruas e
preenchem as almas de poveiros e visitantes de forma
sempre inesquecível. Ruas enfeitadas, tronos, roupas
brilhantes das tricanas, músicas populares, fogueiras,
sardinhas e a alegria dos poveiros transformam a
cidade. Milhares de pessoas divertem-se nas ruas,
na noite do dia 28, até ao amanhecer e outras tantas
espalham-se ao longo do percurso para verem passar a
Procissão, no dia 29 e assistirem, nessa mesma noite,
ao espetáculo das rusgas, um momento único de cor e
beleza.

Para além das festividades religiosas e do programa
de animação associado, destaca-se as Marchas de
S. Pedro e o Cortejo das Flores no qual participam
milhares de pessoas com trajes típicos e açafates de
flores, que transportam deste o centro da cidade até
ao Santuário de Santa Quitéria ao som de música e
canções que louvam os santos de eleição.

Local | Ruas da cidade
Contactos
Câmara Municipal da Póvoa de Varzim
Site | www.cm-pvarzim.pt
Tel. | 252 298 500

Local | Monte de Santa Quitéria - Margaride - Felgueiras
GPS | 41º22´35,60´´N; 8º11´50,27´´O
Contactos
Câmara Municipal de Felgueiras
Email | geral@cm-felgueiras.pt
Site | www.cm-felgueiras.pt
Tel. | 255 318 140

201 | AGENDA EVENTOS 2015

200 | AGENDA EVENTOS 2015

Póvoa de Varzim

Sernancelhe

Mercado Romano

SERnancelhe+Cultura

26 a 28 de junho

26 a 28 de junho

O Mercado Romano resgata episódios da história local
e recria cenas do que seria o quotidiano da vida romana,
em Tongobriga, há 1900. O mercado oferece diversas
atividades do período da antiga cidade romana, além de
uma área onde pode adquirir e experimentar algumas
iguarias gastronómicas do concelho e da região. Existe,
ainda a oportunidade de participar em ateliers de
restauro e de arqueologia experimental, de realizar
trabalhos na pedra e de visitar as ruínas de Tongobriga.
Realiza-se no último fim de semana de junho, no Fórum
de Tongobriga e conta com a participação de várias
entidades, associações, artesãos e escolas do concelho.

Realiza-se segunda edição de SERnancelhe+Cultura,
um evento que pretende revitalizar e dinamizar o
centro histórico de Sernancelhe além de exaltar
variadas manifestações literárias, desportivas,
culturais e artísticas, contemplando espetáculos como
concertos de música, teatro, exposições, palestras,
multimédia e tasquinhas. Esta diversidade de oferta
pretende cativar públicos com diferentes sensibilidades
e gostos, ao mesmo tempo que estimula o comércio
local e dá vida ao centro histórico da vila.

Horário
Início | Dia 26 às 19h00
Encerramento | Dia 28 às 23h00
Local | Rua António Correio Vasconcelos, Marco de Canaveses
GPS | 41º 09’ 43.9” N; 8º 08’ 46.8” W
Contactos
Freguesia do Marco
Email | turismo@cm-marco-canaveses.pt
Tel. | 255 522 790

Horário
Início | Dia 26 às 18h00
Encerramento | Dia 28 às 20h00
Local | Centro histórico de Sernancelhe, Praça da República
GPS | 40º54’1.03’’N; 7º29’38.40’’W
Contactos
Município de Sernancelhe
Email | geral@cm-sernancelhe.pt
Site | www.cm-sernancelhe.pt
Tel. | 254 594 140
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Braga

Feira de S. Pedro

Feira do Livro

27 de junho a 04 de julho

27 junho a 12 julho

Organizada pela Associação Comercial Industrial e
Serviços de Macedo de Cavaleiros, a Feira de S. Pedro
é um certame que funciona como fator de valorização
económica das pequenas e médias empresas.
Artesãos de todo o país, que têm ali a oportunidade
de mostrar aquilo que melhor fazem, promovendo os
seus produtos num ambiente onde afluem inúmeros
visitantes. A noite é abrilhantada por espetáculos
musicais de grande qualidade.

Decorrerá num espaço e ambiente de centralidade
urbana e assume-se, tal como no passado, como uma
grande manifestação cultural de afirmação de uma
região cosmopolita e de língua portuguesa.

Horário
Início | Dia 27 às 18h00
Encerramento | Dia 04 às 24h00
Local | Parque Municipal de Exposições, Rua de S. Pedro - Macedo
de Cavaleiros
GPS | 41°32’10.22”N; 6°57’51.18”W
Contactos
Câmara Municipal de Macedo de Cavaleiros
Email | turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
Site | www.cm-macedodecavaleiros.pt | www.feiraspedro.com
(ACISMC)
Tel. | 278 420 420 | 278 421 799 (ACISMC)

Local | Avenida Central e Avenida da Liberdade
GPS | 41.549º N; -8.426ºW
Contactos
Câmara Municipal de Braga
Email | cultura@cm-braga.pt
Tel. | 253 203 150
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Turismo do Porto e
Norte de Portugal
Portugal
www.portoenorte.pt
TPNP©2015

Rua dos Bancos, Apartado 36
5100-099 Lamego
Tel.: +351 254 615 770
Fax: +351 254 614 014
touring@portoenorte.pt

Delegação do Touring Cultural &
Paisagístico e do Patrimónios
Largo da Oliveira
4800-438 Guimarães
Tel: +351 253 414 185

