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EVENTOS
JULHO a
DEZEMBRO 16’
PORTO E NORTE
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AGENDA de
EVENTOS
JULHO a
DEZEMBRO 16’
PORTO E NORTE

JULHO
AGOSTO
SETEMBRO
OUTUBRO
NOVEMBRO
DEZEMBRO

4
66

116
154
172
188
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MATOSINHOS

EDP
BEACH
PARTY

J
U

L
H

O

1 e 2 de JULHO

A “Beach Party”, dedicada à música 
eletrónica é já uma referência 
nacional. É considerado o quinto 
melhor festival de Portugal. Com 
um cenário único, com o mar como 
pano de fundo, milhares de pessoas 
transformam a praia numa autêntica 
pista de dança, ao som dos maiores 
hits de alguns dos melhores dj’s 
da atualidade que lideram os tops 
mundiais, que contribuem para 
tornar esta uma experiência única, 
com um ambiente de pura energia
e animação inesgotável.

horário | 18h00-6h00
local | Praia do Aterro, Matosinhos
GPS | 41.207798 -8.715935

contacto
Câmara Municipal de Matosinhos
tel. | 229 390 900
email | mail@cm-matosinhos.pt
site | www.cm-matosinhos.pt

CASTELO DE PAIVA

FEIRA DO
VINHO VERDE,
LAVRADOR, 
GASTRONOMIA
E ARTESANATO

1 a 3 JULHO

No primeiro fim de semana de 
julho, Castelo de Paiva promove 
um certame de referência a nível 
nacional e que começa já a transpor 
fronteiras: a Feira do Vinho Verde, do 
Lavrador, Gastronomia e Artesanato. 
Realizado no emblemático Largo do 
Conde, o evento reúne os principais 
produtores e engarrafadores de 
vinho verde, artesãos e restaurantes 
do município. Durante três dias 
milhares de pessoas podem provar 
e/ou adquirir o premiado vinho 
verde de Castelo de Paiva, saborear 
petiscos típicos e os pratos da 
nossa gastronomia. Um programa 
recreativo dedicado ao folclore 
anima este evento.

horário | 10h00-24h00
local | Largo do Conde – Sobrado
GPS | 41.040845 -8.271861

contacto
Câmara Municipal de Castelo de Paiva
tel. | 255 689 500
email | geral@cm-castelo-paiva.pt
site | www.cm-castelo-paiva.pt
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MONÇÃO

FEIRA DO
ALVARINHO

1 a 3 de JULHO

Este produto endógeno que 
enobrece a nossa comunidade 
merece ser homenageado. Resulta 
do trabalho de quem o produz, 
de quem o poda e de quem o 
colhe. Os monçanenses cientes 
da sua importância económica e 
identificativa, promovem-no todos 
os anos no primeiro fim de semana 
de julho na Feira do Alvarinho. 
A Feira do Alvarinho de Monção 
engloba diversas demonstrações 
gastronómicas, onde aquele produto 
da sub-região de Monção e Melgaço 
interage com a gastronomia local

e ainda um conjunto diversificado de 
atividades musicais, culturais, sociais 
e desportivas, bem como provas de 
Alvarinho comentadas.

horário | dia 1: 10h00 até dia 3: 20h00
local | Campo da Feira
GPS | 42.076008 -8.477307

contacto
Câmara Municipal de Monção
tel. | 251 649 000   
email | dec@cm-moncao.pt
site | www.cm-moncao.pt

PENEDONO

FEIRA MEDIEVAL 
DE PENEDONO

1 a 3 de JULHO

Penedono acolhe durante o primeiro 
fim de semana de julho de cada ano 
aquele que cada vez mais se afirma 
como momento cultural e lúdico de 
excelência, a Feira Medieval. Nesta 
altura a vila transforma-se.
As tabernas e as albergarias 
enchem-se de visitantes. As ruas 
animam-se com os pregões das 
vendedeiras, o som das ferramentas 
de laboriosos artesãos e os sonoros 
anúncios dos arautos.
Ao cair da noite e a fechar a festa, 
há grande entusiasmo com o já 
tradicional assalto ao castelo...

horário | dia 1: 18h00-24h00;
dia 2: 11h00-1h00; dia 3: 11h00-22h00
local | Avenida Adriano de Almeida
e Praça 25 de Abril
GPS | 40.989509 -7.3938587

contacto 
Loja Interativa de Turismo de Penedono 
tel. | 254 508 174
email | turismo@cm-penedono.pt
site | www.cm-penedono.pt
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BRAGA

MIMARTE
FESTIVAL DE 
TEATRO DE BRAGA

1 a 9 de JULHO

O Mimarte que, em 2016, cumpre 
a sua 18.ª edição, manterá o seu 
modelo original, que é o de colocar 
particular ênfase no teatro realizado 
na rua, numa relação de grande 
proximidade com o público, quer 
com o que já fidelizou, mas também 
com os novos espetadores que vai 
captando ano, após ano. Acontecerá 
na primeira quinzena de julho, com a 
participação de companhias locais e 
nacionais, em espaços de referência: 
Rossio da Sé, Theatro Circo e Museu 
de Arqueologia D. Diogo de Sousa.

horário | 21h45
local | Centro Histórico
GPS | 41.549 -8.426

contacto
Câmara Municipal de Braga
tel. | 253 203 152  
email | cultura@cm-braga.pt  
site | www.cm-braga.pt

BRAGA

FEIRA DO LIVRO

1 a 17 de JULHO

A Feira do Livro de Braga, organizada 
pela Invest Braga com o apoio do 
Município, proporciona, não só 
uma grande reunião entre editores, 
livreiros e alfarrabistas nacionais 
e estrangeiros, como um grande 
fórum onde não faltarão colóquios 
com homens de letras, oficinas 
diversas, concertos e recitais de 
poesia. 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 | consultar programa específico
local | Avenida Central
e Avenida da Liberdade
GPS | 41.549 -8.426

contacto
Câmara Municipal de Braga
tel. | 253 203 152  
email | cultura@cm-braga.pt  
site | www.cm-braga.pt
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AMARANTE

PALCOS
DE VERÃO

1 de JULHO a 27 de AGOSTO
(todas as sextas e sábados)

Palcos de Verão é o programa 
de animação cultural de verão. 
Aproveitando os melhores cenários 
noturnos que a cidade tem para 
oferecer, como o Largo de S. 
Gonçalo, o Claustro da Câmara ou o 
Parque do Ribeirinho, este programa 
proporciona momentos únicos 
aos milhares de visitantes que se 
deslocam a Amarante de junho a 
agosto. A aposta programática recai, 
sobretudo, na área da música e em 
artistas de renome nacional, mas 
contempla igualmente cinema ao ar 
livre, dança, teatro e muita animação 

de rua. Os espetáculos têm início
às 22h00 e são de acesso livre
e gratuito.

horário | 22h00
local | Largo de S. Gonçalo,
Parque do Ribeirinho e Largo do Arquinho
GPS | 41.269789 -8.078589

contacto 
Câmara Municipal de Amarante
tel. | 255 420 262
email | geral@cm-amarante.pt
site | www.cm-amarante.pt
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TROFA

EXPOTROFA

2 a 10 de JULHO

A Feira da ExpoTrofa realiza-se 
anualmente na primeira semana 
integral do mês de julho. Trata-
se de uma feira que tem como 
objetivos primordiais divulgar o 
tecido económico e empresarial 
do concelho, bem como promover 
o artesanato local e dinamizar o 
movimento associativo. Conta com 
a participação de cerca de 200 
expositores e de 10 tasquinhas e 
restaurantes dinamizados pelas 
associações do concelho que 
durante os nove dias de feira 
mostram o que de melhor se faz na 
Trofa. A animação diária presente 

na ExpoTrofa abrange várias áreas, 
desde a música popular portuguesa 
(ranchos folclóricos), às bandas 
filarmónicas, à animação de rua, ao 
teatro, às atividades desportivas, 
entre outros espetáculos.

horário | 17h00-24h00
local | Rua Cesário Verde  
GPS | 41.337695 -8.548575

contacto
Câmara Municipal da Trofa
tel. | 252 409 290
email | turismo@mun-trofa.pt
site | www.mun-trofa.pt

MAIA

XX FEIRA
DE ARTESANATO 
DA MAIA

2 a 11 de JULHO

Ao longo de dez dias, a Maia será 
o ponto de encontro para duzentos 
artesãos vindos de diversas regiões 
de Portugal, os quais trazem consigo 
a arte e tradições da sua terra 
mãe, algumas seculares e outras 
plenas de contemporaneidade, 
tentando convencer o público a 
provar e a comprar os seus produtos, 
contribuindo fortemente para
a animação da cidade.

horário | 2ª a 5ª: 18h00-24h00;
6ª: 18h00-1h00; sábados: 15h00-1h00; 
domingos e feriado municipal: 
15h00-24h00
local | Parque Central da Maia
(junto à estação de metro Fórum Maia)
GPS | 41°14’3.43”N 8°37’30.78”W

contacto
Câmara Municipal da Maia
tel. | 229 444 732
email | turismo@cm-maia.pt
site | www.visitmaia.pt



15
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
16

’

14
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
16

’

VILA REAL
Teatro de Vila Real

CONCERTOS
DE VERÃO

2 de JULHO a 20 de AGOSTO

Concertos de diferentes géneros 
musicais, com artistas nacionais
e estrangeiros.

horário | 22h00
local | Teatro Municipal de Vila Real, 
Alameda de Grasse
GPS | 41.298888 -7.734343

contacto 
Teatro Municipal de Vila Real
tel. | 259 320 000
email | geral@teatrodevilareal.com; 
producao@teatrodevilareal.com
site | www.teatrodevilareal.com

VILA NOVA DE CERVEIRA

O CROCHET
SAI À RUA…
EM CERVEIRA

2 de JULHO a 30 de SETEMBRO

O Crochet Sai à Rua… em Cerveira, 
visa a promoção e divulgação da vila 
das artes, através da arte secular 
do crochet, numa simbiose entre o 
passado e o presente. De 2 de julho 
a 30 de setembro, o centro histórico 
da vila vai ser a grande montra das 
obras elaboradas pelas mãos das 
mulheres cerveirenses, que querem 
desta forma levar além-fronteiras 
a beleza ímpar da vila de Cerveira, 
adornada de peças originais de 
crochet onde predominam a arte
e a cor.  

horário | 9h00-21h00
local | Centro Histórico
GPS | 41.940197 -8.743987

contacto 
Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira
tel. | 251 708 020    
email | geral@cm-vncerveira.pt   
site | www.cm-vncerveira.pt 
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VALE DE CAMBRA

FEIRA DE
ATIVIDADES 
ECONÓMICAS E 
GASTRONOMIA

7 a 10 de JULHO

A Feira de Atividades Económicas 
e Gastronomia é um evento que 
anualmente acolhe um grande 
número de visitantes e do qual 
a população valecambrense não 
prescinde. Este evento apresenta 
como objetivos promover a 
atividade económica do concelho; 
potenciar o turismo em Vale de 
Cambra; promover os produtos 
regionais, gastronomia, artesanato 
e vinhos e apresentar espetáculos 
diversificados que permitam 
sustentar uma alteração no acesso 
dos cidadãos à cultura, estimulando 
a diversidade e encontrando um 

equilíbrio para a multiplicidade 
de gostos, atraindo assim o maior 
número de visitantes à região através 
das atividades proporcionadas. 
Neste campo de intervenção, 
procuramos conjugar uma 
programação variada recorrendo a 
grupos de raiz municipal e a grupos 
de fora, estimulando a diversidade 
e encontrando harmonia na 
multiplicidade de gostos.

horário | 10h00-24h00
local | Parque da Cidade Dr. Eduardo Coelho
GPS | 40.5047652 -8.2359316

contacto
Câmara Municipal de Vale de Cambra
tel. | 256 420 510
email | geral@cm-valedecambra.pt
site | www.valedecambra.pt

PAÇOS DE FERREIRA

SEBASTIANAS

7 a 12 de JULHO

Sebastianas são as festas da 
cidade de Freamunde, celebradas 
em honra de São Sebastião. É uma 
festa anual que decorre sempre no 
segundo fim de semana de julho. 
Com mais de 115 anos de história, a 
festa foi crescendo de importância 
e dimensão. Inicialmente as festas 
de São Sebastião eram somente 
religiosas, com o decorrer dos anos 
foram evoluindo para as Sebastianas 
atuais. São agora misto de festa 
sagrada e profana, com uma parte 
cultural e de animação muito mais 
marcada, sem nunca perder a 
raiz popular. Ao longo dos últimos 

anos, tem vindo a obter uma maior 
participação de público, sendo uma 
atração turística com mais de 120 
mil visitantes. 

horário | 21h00-6h00
local | Centro da cidade de Freamunde
GPS | 41.288822 -8.340667

contacto 
Posto de Turismo de Paços de Ferreira
tel. | 300 400 014
email | cit@cm-pacosdeferreira.pt
site | www.cm-pacosdeferreira.pt
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PÓVOA DE VARZIM

38.º FESTIVAL 
INTERNACIONAL 
DE MÚSICA
DA PÓVOA
DE VARZIM

7 a 30 de JULHO

Ao longo destas trinta e sete edições 
passaram pela Póvoa de Varzim as 
mais importantes formações de 
música clássica, com a presença 
de ilustres solistas e agrupamentos 
internacionais, abarcando um 
largo espectro histórico, da Idade 
Média ao século XXI. Este é um dos 
festivais de música de verão mais 
prestigiados do país.

horário | 21h30 (concertos)
local | Auditório Municipal, Igreja São José; 
Igreja Matriz, Igreja Românica São Pedro 
de Rates, Casino da Póvoa
e Cine-Teatro Garrett
GPS | 41°22’51,900’’N 8°45’24,867’’W

contacto
Escola de Música da Póvoa de Varzim 
tel. | 252 614 145
email | festivalmusica@cm-pvarzim.pt

SANTA MARTA
DE PENAGUIÃO

CAMINHADA
NOTURNA

8 a 9 de JULHO

Uma caminhada com o objetivo de 
proporcionar aos caminheiros e 
amantes da natureza, um momento 
diferente percorrendo o antigo 
caminho até à “Romaria mais Alta 
de Portugal”, à Senhora da Serra, 
no Marão. Com a participação anual 
de centenas de caminheiros, 600 na 
última edição, este evento ocorre 
no segundo domingo após o São 
Pedro e junta as populações dos 
concelhos que sobem as encostas da 
Serra do Marão: Vila Real, Amarante, 
Baião, Mesão Frio, Santa Marta e 
Régua. No cimo da serra, a paisagem 
transforma-se, sendo o ponto alto da 
festa o momento do nascer do sol.

horário | 18h00 até ao nascer do sol
local | Inicio da Caminhada no Santuário 
de Nossa Senhora do Viso, Fontes
GPS | 41.230032251124 -7.8324580192566

contacto
Câmara Municipal
de Santa Marta de Penaguião
tel. | 254 810 130
email | geral@cm-smpenaguiao.pt
site | www.cm-smpenaguiao.pt
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FAFE

FESTAS
DO CONCELHO

8 a 10 de JULHO

As festas da cidade realizam-se, 
anualmente, em honra de Nossa 
Senhora de Antime e Nossa Senhora 
das Dores, no segundo fim de 
semana de julho, sendo as maiores 
festas do concelho. 

horário | consultar programa especifico
local | Praça 25 de Abril, Fafe
GPS | 41°27’5.330”N 8°10’15.568”W

contacto 
Ecomuseu
tel. | 253 700 400
email | geral@cm-fafe.pt
site | www.cm-fafe.pt

21
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
16

’



22
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
16

’

23
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
16

’

MOGADOURO

FESTIVAL TERRA
TRANSMONTANA
DE MOGADOURO

8 a 10 de JULHO

O “Terra Transmontana” é um 
festival que junta a ancestralidade 
e a contemporaneidade 
transmontanas na sua expressão 
cultural, decorrendo durante 
três dias no Castelo da vila de 
Mogadouro. Trata-se de um evento 
que proporciona a vivência e a 
experiência do património cultural 
do Nordeste Transmontano, viajando 
pela tradição transmontana. Com 
uma forte componente lúdica, 
proporciona o contacto com a 
natureza, com as ritualidades, 

a música folk, a gastronomia, 
as artes e ofícios e as demais 
expressividades poético-culturais 
que caracterizam esta região. 

horário | 15h00-3h00
local | Castelo de Mogadouro
GPS | 41°20’16.46”N 6°43’13.27”W

contacto 
Câmara Municipal do Mogadouro
tel. | 279 340 100   
site | www.mogadouro.pt

MURÇA

FESTAS DA
VILA DE MURÇA 
EM HONRA DE 
NOSSA SENHORA 
DOS AFLITOS
E SÃO DOMINGOS
8 a 10 de JULHO

É a maior romaria do concelho de 
Murça, em honra de Nossa Senhora 
dos Aflitos e São Domingos. A 
majestosa procissão de dezenas 
de andores levados em ombros até 
ao altivo morro de São Domingos, 
é o momento alto das celebrações. 
Durante dois dias acorre a Murça 
gente de toda a região que entre o 
religioso, o tradicional e o pagão, 
celebram a memória deste povo com 
oito séculos de história e tradição.

horário | 0h00-24h00
local | Freguesia de Murça
GPS | 41°40’81”N -7°45’37”W

contacto 
Câmara Municipal de Murça
tel. | 250 510 120
site | www.cm-murca.pt
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TABUAÇO

FEIRA DE
PRODUTOS 
TRADICIONAIS

8 a 10 de JULHO

É um evento de realização anual, que 
tem como objetivo a divulgação dos 
produtos tradicionais da terra, tais 
como o artesanato, gastronomia, 
entre outros, não faltando animação 
com grupos musicais e jogos 
tradicionais.

horário | 14h00-23h00
local | Rua Eng. João Carlos Sobral Meireles, 
Sendim
GPS | 41°02’23.96”N 7°32’22.43”W

contacto 
Junta de freguesia de Sendim    
tel. | 254 536 264  
email | mail@jf-sendim.pt
site | www.jf-sendim.pt

SANTO TIRSO

FESTAS DE
SÃO BENTO

8 a 11 de JULHO

É a mais importante romaria do 
concelho. Convivem, em perfeita 
harmonia, as emoções que o 
caráter sagrado inspira e a folia 
que o profano sugere e suscita. 
Devotos de São Bento caminham em 
peregrinação até à Igreja Matriz e 
aí depositam, por “imposição de um 
desígnio sagrado”, os “produtos da 
salvação”: ovos, sal e cravos. No Dia 
de São Bento (dia 11 e dia grande, 
com direito a feriado municipal), são 
celebradas várias missas solenes.

O cartaz de concertos e animação 
reúne atrativos capazes de promover 
e incentivar a deslocação de 
milhares de residentes e tantos 
outros estimados vizinhos.

horário | consultar programa específico 
local | Praças e Parques da Cidade    
GPS | 41°20’30.8”N 8°28’25.1”W

contacto
Loja Interativa de Turismo de Santo Tirso
tel. | 252 830 411 / 252 833 428    
email | turismo@cm-stirso.pt
festasdesaobento@cm-stirso.pt
site | www.cm-stirso.pt 
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MARCO DE CANAVESES

FESTAS
DO MARCO

8 a 17 de JULHO

As Festas do Marco são o principal 
evento cultural do concelho e 
decorrem, anualmente, no mês 
de julho conjugando um conjunto 
de atividades de cariz cultural, 
religioso, enogastronómico e 
social. Durante dez dias, a câmara 
municipal promove um conjunto de 
atividades de animação que criam 
oportunidades de lazer e diversão, 
numa perspetiva intergeracional e 
para todos os gostos. A promoção 
e divulgação das potencialidades 
do concelho, assente nas raízes 
locais com a realização das Feiras 
de Artesanato e Gastronomia, da 

Feira Social e da Feira dos Vinhos, 
tem sido uma aposta contínua, 
valorizando, desta forma, o 
património, as paisagens naturais, 
a hospitalidade e a simpatia dos 
marcoenses.

horário | 2ª a 6ª: 20h00-24h00;
sábados e domingos: 16h00-24h00
local | Jardim Municipal,
Av. Dr. Francisco Sá Carneiro
GPS | 41°11’06.10”N 8°08’52.63”W

contacto
Câmara Municipal
do Marco de Canaveses
tel. | 255 538 800
email | turismo@cm-marco-canaveses.pt 
site | www.cm-marco-canaveses.pt

VIANA DO CASTELO

OLÁ VIANA
ANIMAÇÃO DE
ESPLANADAS 
COM MÚSICA
AO VIVO

8 a 31 de JULHO

Animação com música ao vivo, que 
decorre nos meses de julho e agosto, 
nas esplanadas da cidade de Viana. 
Estas enchem-se de som e cor, 
animando as zonas de comércio
e lazer. Consultar programa em:
www.cm-viana-castelo.pt

horário | 22h00
local | Cidade de Viana do Castelo
GPS | 41.692895 -8.828655

contacto 
Câmara Municipal de Viana do Castelo 
tel. | 258 809 300
email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
site | www.cm-viana-castelo.pt
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FELGUEIRAS

“HÁ FESTA
NA ALDEIA” 

9 a 11 de JULHO 

É um projeto pioneiro de 
desenvolvimento do território, 
criando um novo foco de 
atratividades em espaços rurais 
com características próprias. 
Propõe o envolvimento ativo da 
população, através de uma comissão 
de representantes, coletividades, 
junta de freguesia e município, 
estimulando os usos e costumes, as 
tradições culturais e a gastronomia. 
O evento anual, com um cartaz 
diversificado, ambiciona conquistar 
novos visitantes numa lógica de 
assegurar a revigoração das terras
e das gentes.

horário | 10h00
local | Burgo (Pombeiro) 
GPS | 41°23’30.09”N 8°13’46.97”W

contacto
Loja Interativa de Turismo de Felgueiras
tel. | 255 925 468
email | lojadeturismo@cm-felgueiras.pt 
site | www.hafestanaaldeia.pt

VILA DO CONDE

24º FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE CINEMA
CURTAS VILA
DO CONDE
9 a 17 de JULHO

O “Curtas Vila do Conde” - Festival 
Internacional de Cinema é hoje 
um dos principais acontecimentos 
culturais e cinematográficos do 
país. Desde 1993 que o festival 
tem consolidado a sua posição 
como divulgador das mais 
recentes tendências no cinema 
contemporâneo. Pretende-se 
que o “Curtas” continue a ser um 
espaço de descoberta de novas 
linguagens e expressões artísticas, 
mantendo a diversidade de géneros 
e de abordagens que o caracteriza, 
mostrando o cinema em todos os 
seus aspetos.

local | Teatro Municipal, 
Avenida Dr. João Canavarro
GPS | 41.35267845156 -8.7455811730164

contacto 
Curtas Metragens, CRL
tel. | 252 638 027/252 646 516
email | info@curtas.pt
site | www.festival.curtas.pt
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VIZELA

FESTA DE
SÃO BENTO
DAS PERAS

10 a 12 de JULHO

A Festa em honra de São Bento 
das Pêras, ou “São Bentinho”, como 
carinhosamente é conhecido, realiza-
se a 11 de julho, acontecendo a 
grande peregrinação no domingo 
a seguir. Na véspera, a imagem do 
Santo desce, num ano, para a Igreja 
de São Miguel e noutro para Tagilde, 
saindo das mesmas no domingo 
em peregrinação até ao alto da 
montanha, associando-se milhares 
de peregrinos que, a pé, rezam e 
cantam ou simplesmente vão em 
silêncio, levando cravos vermelhos 
ou brancos na boca. É também 
frequente verem-se mães com

os seus filhos ao colo, agradecendo 
assim a São Bento as graças 
concedidas. No final da caminhada 
celebra-se uma missa campal. Nas 
noites de sexta e sábado, há alguma 
animação musical, proporcionando o 
convívio de muitas famílias, fazendo-
se os tradicionais piqueniques
e jogos tradicionais.

horário | todo o dia
local | Rua Monte de S. Bento, Vizela
GPS | 41.230574 -8.171681

contacto
Confraria São Bento da Porta Aberta
tel. | 965 756 214
email | confrariasbento1@sapo.pt
site | http://saobento-vizela.blogspot.pt

MIRANDA DO DOURO

SEMANA
DA CULTURA

10 a 17 de JULHO

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. O 
principal objetivo passa por contribuir 
para a divulgação, promoção e venda de 
produtos regionais e locais, assim como 
fomentar o convívio e a animação no 
Largo do Castelo em Miranda do Douro.

horário | 21h00
local | Largo D. João III, Miranda do Douro
GPS | 41.49430269 -6.2740919

contacto 
Câmara Municipal de Miranda do Douro
tel. | 273 430 020
email | geral@cm-mdouro.pt
site | www.cm-mirandadodouro.pt
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CAMINHA

FESTA DO MAR
E DA SARDINHA

12 a 15 de JULHO

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 
e ao mar.
O enfoque principal vai para a mostra 
gastronómica, onde os apreciadores 
de produtos do mar poderão apreciar 
as delícias dos sabores do mar, em 
especial a sardinha. 
A complementar, estarão atividades 
de valorização da cultura marítima, 
como as exposições e mostra de 

produtos e serviços do mar, as artes 
plásticas, o artesanato entre outras 
atividades de contacto mais direto 
com a natureza.

horário | 11h00-24h00
local | Principais ruas do
Centro Histórico da vila de Caminha
GPS | 41°53’15.35”N 8°47’21.73”W

contacto 
Câmara Municipal de Caminha
tel. | 258 710 300
email | cultura@cm-caminha.pt
site | www.caminhaturismo.pt

VILA NOVA DE GAIA

MARÉS VIVAS 
2016

14 a 16 de JULHO

A finalidade do Festival Marés 
Vivas é proporcionar experiências, 
fornecendo a estrutura, o ambiente, 
a animação e a música – cumprindo 
deste modo a promessa que o nome
Marés Vivas traz consigo. A edição 
do Festival Marés Vivas 2016 
concretizará estas premissas!

horário | 17h00-2h00
local | Canidelo, Vila Nova de Gaia
GPS | 41°08’19.37”N 8°39’24.48”W

contacto
PEV entertainment
tel. | 229 389 978  
email | info@peventertainment.pt
maria.valente@peventertainment.pt
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BRAGA

CASTRO
GALAICO
FESTIVAL
DE NOGUEIRÓ

14 a 17 de JULHO

O Castro Galaico Festival de 
Nogueiró - Música e Tradição, único 
nos seus propósitos e objetivos, vai-
se impondo no panorama nacional, 
contando com uma interessante 
recriação castreja, nomeadamente a 
criação de um povoado dos Brácaros. 
Trata-se de festival de música, 
assente na tradição popular, ligado 
às nossas raízes galaicas. Animação, 
boa música, comes e bebes, num 
local mágico, com umas vistas 
fantásticas sobre Brácara Augusta 
são a fórmula deste festival.

horário | consultar programa específico 
local | Monte de Nossa Senhora
da Consolação, Nogueiró
GPS | 41.549851 -8.386275

contacto 
União de Freguesias de Nogueiró e Tenões
tel. | 253 676 783
email | geral@ufnogueiro-tenoes.pt
site | www.ufnogueiro-tenoes.pt

TROFA

BE LIVE

14 a 17 de JULHO

Com a intenção de dinamizar a faixa 
etária mais jovem do concelho, a 
câmara municipal leva a cabo a 
iniciativa BE LIVE 2016, como um 
evento inovador que encerra em si 
o conceito de fruição de todas as 
potencialidades que a Trofa tem para 
oferecer. Numa proposta que traz à 
Trofa grandes nomes do panorama 
musical atual, mas que se propõe, 
sobretudo, cativar os jovens para que 
aproveitem a sua terra e todas as 
suas iniciativas.
O BE LIVE vai ainda contar com a 
presença de vários bares, bem como 
com um programa vasto e variado 

de iniciativas ligadas ao Orçamento 
Participativo Jovem, ao voluntariado 
jovem, ao associativismo e de forma 
geral aos grupos e coletividades 
do concelho, com música, teatro, 
animação de rua, danças urbanas, 
ballet, desportos radicais, entre 
muitas outras propostas.
Serão quatro dias de verão, repletos 
de aventura, diversão, ao som 
de boa música e de experiências 
inesquecíveis neste BE LIVE que 
lança o repto à juventude –
Ser, Viver - Acreditar Trofa 2016.

horário | 18h00-3h00
local | Rua Cesário Verde  
GPS | 41.337695 -8.548575

contacto 
Câmara Municipal da Trofa
tel. | 252 409 290
email | ddj@mun-trofa.pt
site | www.mun-trofa.pt
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PESO DA RÉGUA

JORNADAS
MEDIEVAIS
DO DOURO

15 a 17 de JULHO

As Jornadas Medievais do Douro 
retratam a passagem do rei D. 
Sancho I por Canelas e a doação 
que este terá feito a Bonamis e a 
Acompaniado, dois jograis a quem 
terá encomendado um arremedilho. 
O documento comprovativo desta 
doação é o testemunho mais antigo 
que se conhece de manifestações 
teatrais na Idade Média em 
Portugal. Nesta grande festa 
medieval encontram-se feirantes, 
malabaristas, bailarinas, jograis, 
nobres e até mesmo as vítimas da 
peste numa recriação histórica que 
inclui grande animação, jogos, teatro, 
dança, música, além da gastronomia 
e promoção dos produtos locais.

horário | todo o dia
local | Largo 27 de Maio, Rua do Terreiro 
e Jardim do Terreiro, início das ruas
de São Vitorino, Rua do Condado
e Rua da Cadeia - Canelas
GPS | 41.1653207 -7.7287322

contacto 
Câmara Municipal do Peso da Régua
tel. | 254 320 230
email | cmregua@cmpr.pt 
site | www.cm-pesoregua.pt

PAREDES

FESTAS
DA CIDADE
DE PAREDES

15 a 18 de JULHO

À semelhança de anos anteriores, 
as festividades em honra do Divino 
Salvador contam com um vasto 
programa religioso e cultural. Este 
evento atrai milhares de visitantes a 
Paredes e promete dar um colorido 
diferente a toda a cidade no terceiro 
fim de semana do mês de julho.

horário | durante a tarde e às 22h00
local | Parque da Cidade de Paredes - 
(São José)
GPS | 41.209123 -8.325001

contacto 
Câmara Municipal de Paredes
tel. | 255 788 800
email | fernando.salvador@cm-paredes.pt
site | www.cm-paredes.pt
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VIANA DO CASTELO

36ª FEIRA DO
LIVRO DE  VIANA
DO CASTELO

16 a 31 de JULHO

A Feira do Livro de Viana do Castelo 
realiza-se mais uma vez no Jardim 
Público de Viana do Castelo, entre os 
dias 16 e 31 de julho. Do programa, 
para além da presença dos diversos 
editores distribuídos por cerca de 
setenta stands que proporcionarão 
ao público vianense o contacto com 
as mais recentes edições. Destaque 
para a animação infantil (Tenda da 
Pequenada) e espetáculos musicais 
(Anfiteatro da Marina), para o 
lançamento de livros (sessões às 
18h00) e a realização de diversos 
painéis temáticos, na Sala Couto 
Viana da Biblioteca Municipal de 

Viana do Castelo, pelas 22h00 
e ainda, sessões de autógrafos 
no stand Ponto de Encontro. A 
organização do evento está a cargo 
da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo e do Centro Cultural do Alto 
Minho. Consultar programa em
www.cm-viana-castelo.pt

horário | 17h00-24h00
local | Jardim Público, Viana do Castelo
GPS | 41.69335 -8.82482

contacto
Câmara Municipal de Viana do Castelo 
tel. | 258 809 300
email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
site | www.cm-viana-castelo.pt

CAMINHA

FEIRA MEDIEVAL

20 a 24 de JULHO

O cartaz de animação de verão 
de Caminha já não dispensa a 
realização da Feira Medieval, como 
seu cartão de visita. O centro 
histórico da vila, com as suas 
peculiares caraterísticas medievais 
é o local de eleição onde decorrem 
todas as atividades desta feira. 
Entre na máquina do tempo, onde 
os sabores medievais, os trajes, a 
música, a dança, os espetáculos 
equestres, os desportos, enfim, 
as práticas da época medieval em 
geral o fazem reviver esses tempos. 
Em 2016, a Feira Medieval de 
Caminha vai decorrer durante cinco 

dias, concentrando qualidade e as 
melhores surpresas, sendo um dos 
maiores eventos culturais do Alto 
Minho, de caráter gratuito.

horário | 11h00-24h00
local | Principais ruas do Centro Histórico 
da vila de Caminha
GPS | 41°52’35.54”N 8°50’11.55”W

contacto 
Câmara Municipal de Caminha
tel. | 258 710 300
email | cultura@cm-caminha.pt
site | www.caminhaturismo.pt
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CINFÃES

EXPO
MONTEMURO

20 a 24 de JULHO

Criada pelo potencial destas terras, 
a Expo Montemuro é uma mostra 
de tudo o que de bom se faz pelas 
zonas desta serra. Com uma oferta 
variada nos campos da gastronomia 
e vinhos, artesanato, turismo e 
indústria local, de 20 a 24 de julho, 
o Montemuro desce à vila para 
mostrar todo o potencial que tem. 
De organização e responsabilidade 
do município, a Expo Montemuro 
conquista também pela variedade 
musical e cultural, com um cartaz 
repleto dos melhores artistas 
nacionais e locais.

horário | 17h00
local | Largo da Feira, Cinfães
GPS | 41.073699 -8.090451

contacto 
Loja Interativa de Turismo de Cinfães
tel. | 255 560 560
email | turismo@cm-cinfaes.pt
geral@cm-cinfaes.pt
site | www.cm-cinfaes.pt

BARCELOS

MILHÕES
EM FESTA

21 a 24 de JULHO

O festival Milhões de Festa é 
um evento que vem enfatizar a 
capacidade criativa do território 
barcelense. Barcelos regista desde 
a década de 90 e com especial 
ênfase nos últimos anos um forte 
movimento musical e cultural e a 
um dos maiores polos nacionais 
de produção de sonoridades 
alternativas. Este festival constitui 
um incentivo à economia local e à 
excelente produção musical pela 
qual Barcelos é cada vez mais 
conhecido. Barcelos é um concelho 
com uma das populações mais 
jovens do país, sendo também

uma das cidades com mais história 
do país. A cidade e o concelho têm 
sido berço de diversas bandas e o 
Milhões de Festa tem-se constituído 
como palco para que muitas 
destas bandas possam mostrar o 
seu trabalho. O Portugal Festival 
Awards, organismo que distingue 
anualmente os melhores festivais 
de música, premiou pelo segundo 
ano consecutivo o Milhões de Festa 
na categoria de “Melhor Pequeno 
Festival”. Na mesma categoria,
em 2011 venceu, a nível europeu,
o “Festival Awards Europe”.

horário | 16h00-6h00
local | Frente Ribeirinha, Barcelos 
GPS | 41.529436 –8.618534

contacto 
Câmara Municipal de Barcelos
tel. | 253 809 600
email | geral.cm-barcelos.pt
site | www.cm-barcelos.pt



42
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
16

’

horário | 21h45-17h00
local | Avenida Central
GPS | 41.549 -8.426

contacto 
Câmara Municipal de Braga
tel. | 253 203 152  
email | cultura@cm-braga.pt  
site | www.cm-braga.pt

BRAGA

FESTIVAL
INTERNACIONAL 
DE FOLCLORE

21 a 24 de JULHO

O Festival Internacional de Folclore 
de Braga é uma das iniciativas 
culturais mais relevantes do 
Município de Braga, figurando entre 
as que registam maior afluência de 
público e um interesse crescente da 
população. Realizar-se-á na última 
quinzena de julho e continuará a ser 
um grande encontro de culturas de 
vários povos do mundo. Trata-se de 
uma oportunidade única para grupos 
portugueses e estrangeiros exibirem 
os seus costumes e a beleza da sua 
etnografia.
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TORRE DE MONCORVO

CARVIÇAIS 
ROCK

22 e 23 de JULHO

O Carviçais Rock regressou a esta 
aldeia transmontana, situada no 
Douro Superior. Este Festival irá 
ser realizado este ano pela décima 
terceira vez, numa parceria da Junta 
de Freguesia de Carviçais com o 
Clube Académico de Carviçais e 
a Câmara Municipal de Torre de 
Moncorvo. Com o sucesso da última 
edição a organização promete que 
o festival terá este ano um cartaz 
reforçado e novas condições para
os campistas junto ao recinto.

horário | todo o dia
local | Carviçais, Torre de Moncorvo
GPS | 41.183057 -6.878155

contacto 
Loja Interativa de Turismo
de Torre de Moncorvo
tel. | 279 252 289
email | turismo@torredemoncorvo.pt      
site | www.torredemoncorvo.pt

AROUCA

RECRIAÇÃO 
HISTÓRICA

22 a 24 de JULHO

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 no exterior 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, 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. 
Venha fazer parte da história de 
Arouca.

horário | dia 22: 21h00-24h00;
dia 23: 15h30-24h00;
dia 24: 14h30-20h00
local | Arouca
GPS | 40.928741 -8.245883

contacto
Câmara Municipal de Arouca
tel. | 256 940 220
email | geral@cm-arouca.pt
site | www.cm-arouca.pt
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ESPOSENDE

GALAICOFOLIA

22 a 24 de JULHO

A Galaicofolia é um evento cultural, 
de lazer e entretenimento promovido 
pela câmara municipal com o 
objetivo principal de afirmação, 
promoção e divulgação turística do 
concelho, através do património. 
Animação, concertos, gastronomia 
de época, recriações históricas, 
mercado romano, espaço infantil e 
muitas outras ações transportam-
nos ao tempo dos nossos 
antepassados de há mais de 2.000 
anos. Evento pensado para todos 
os públicos, apresenta espaços 
diferenciados e atividades variadas 
que farão a delícia de todos.

horário | 11h30-2h00
local | Castro de S. Lourenço, Vila Chã
GPS | 41°33’23.26”N 8°45’40.44”W

contacto 
Câmara Municipal de Esposende
tel. | 253 960 100
site | www.galaicofolia.com

MIRANDELA

JET SKI

22 a 24 de JULHO

A cidade de Mirandela tem sido há 
mais de uma década o palco do 
Campeonato Nacional, Campeonato 
Europeu e Taça do Mundo de Jet 
Ski. Este evento acolhe anualmente 
mais de 250 participantes de 25 a 
30 países, que em muito contribuem 
para a promoção e divulgação de 
Mirandela além-fronteiras. Esta 
prática desportiva assume particular 
importância para o concelho pela 
capacidade de atrair pessoas, sendo 
a região de rara beleza que oferece 
importantes recursos ambientais e 
patrimoniais e se afirma como um 
destino turístico de eleição.

horário | todo o dia
local | Mirandela
GPS | 41.485310 -7.181758

contacto
Câmara Municipal de Mirandela
tel. | 278 200 200
site | www.cm-mirandela.pt
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CELORICO DE BASTO

FESTAS DO
CONCELHO

23 a 25 de JULHO

O certame que mais envolve a 
população local. Associações, juntas 
de freguesia e outras entidades 
juntam-se para tornar as festas 
do concelho num evento único 
e apelativo. Caracteriza-se pela 
animação que proporciona, com 
atuações de bandas, apresentação 
de peças de teatro, musicais, 
despiques de bombos, atuações de 
ranchos folclóricos e muito mais. O 
ponto de destaque é, definitivamente, 
o cortejo etnográfico que envolve a 
população do concelho. São milhares 

de pessoas a assistir e centenas a 
participar, num cortejo repleto de 
animação, sátira, tradições, usos
e costumes.

horário | 10h00
local | Praça Albino Alves Pereira
GPS | 41.388080 -8.000083

contacto 
Câmara Municipal de Celorico de Basto
tel. | 255 320 300
email | geral@mun-celoricodebasto.pt
site | www.cm-celoricodebasto.pt

VILA NOVA DE CERVEIRA

NOITES DE FADO

23 a 30 de JULHO

O fado é o género musical mais 
peculiar da música portuguesa e 
que mais evoca o espírito português. 
Com o propósito de difundir grandes 
nomes e promover novas vozes do 
fado, realiza-se o evento Noites 
de Fado, ao ar livre, no auditório 
municipal. É um espetáculo que se 
traduz num encontro de gerações 
e para gerações, apreciadoras 
deste género musical tão singelo e 
sublime.

horário | 22h00
local | Auditório Municipal,
Rua Costa Brava
GPS | 41°56’22”N 8°44’43”W

contacto
Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira
tel. | 251 708 020    
email | geral@cm-vncerveira.pt   
site | www.cm-vncerveira.pt   
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VILA DO CONDE

39ª FEIRA
NACIONAL DE 
ARTESANATO

23 de JULHO a 7 de AGOSTO

Todos os anos, 400 mil pessoas 
visitam a Feira Nacional de 
Artesanato. Um recorde de afluência 
que, ao longo das últimas quatro 
décadas, transforma o certame no 
mais visitado do nosso país. Porquê? 
Pela qualidade das artes tradicionais 
aqui representadas, mas também 
pelos eventos paralelos e animação 
diária.
De todos os cantos do país, de norte 
a sul, incluindo Açores e Madeira, 
centenas de artesãos escolhem a 
Feira Nacional de Artesanato como 
destino de eleição para exporem
as suas artes.

E, se é certo que os mais de 200 
artesãos, muitos dos quais a 
trabalhar ao vivo, são os cabeças de 
cartaz do evento, não menos verdade 
é que os olhos também comem e 
as palavras não enchem barriga! 
Por isso, não perca as Jornadas 
Gastronómicas, com o melhor da 
cozinha tradicional portuguesa, 
percorrendo todo o país sem sair 
do recinto. Tudo bons motivos para 
que, no pico do verão, milhares de 
pessoas escolham Vila do Conde e a 
Feira Nacional de Artesanato como 
visita obrigatória.

horário | 2ª a 5ª: 17h00-24h00;
6ª e sábado: 15h00-0h30;
domingo: 15h00-24h00
local | Jardim Júlio Graça
GPS | 41.351614019164 -8.7482802333435

contacto 
Associação para a Defesa do Artesanato 
e Património de Vila do Conde
tel. | 252 627 700
email | secretariadofeiras@adapvc.pt
site | www.fna.vconde.org

MONDIM DE BASTO

NOITE DE
ROMEIROS
DE SANTIAGO

24 de JULHO

A noite de 24 de julho, noite dos 
Romeiros de Santiago, que a câmara 
municipal instituiu na tentativa 
de recuperar a ancestral romaria, 
revela-se, hoje, como o principal 
cartaz das festas do concelho de 
Mondim de Basto. Lindas moçoilas 
de lenço, de arrecadas de ouro e 
de gigas da merenda à cabeça, 
homens de colete, correntes de 
cavalinho e chapéu de três bicos com 
a estampa de Santiago. Esturdias, 
tocatas e ranchadas. Partilham-se 
os merendeiros na rua com petiscos 
genuínos, vinho verde de Basto
e há bailarico até altas horas
da madrugada.

horário | 21h30-4h00
local | Núcleo histórico, Jardim Municipal
GPS | 41°24’40.17’’N 7°57’12.02’’W

contacto
Câmara Municipal de Mondim de Basto
tel. | 255 389 300 
email | geral@cm-mondimdebasto.pt
site | www.municipio.mondimdebasto.pt
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AMARANTE

XVI T’AMARANTO
FESTIVAL
DE TEATRO
DE AMARANTE

24 a 30 de JULHO

O T’Amaranto – Festival de Teatro de 
Amarante realiza-se desde 2000, no 
âmbito do programa de criação de 
públicos, promoção e valorização do 
teatro desenvolvido pelo Município 
de Amarante. Com cinco espetáculos 
programados, a temática do festival 
recai no teatro cómico, abrangendo 
áreas como a comédia, stand-up 
comedy, teatro de improviso e teatro 
de rua, sendo vocacionado para 
todos os tipos de público. Nesta 
16.ª edição, para além das habituais 
apresentações teatrais haverá um 
programa diverso e multifacetado. 
O festival realiza-se na segunda 

quinzena de julho, no Claustro da 
Câmara. Um espaço interior e não 
convencional de teatro, mas que em 
julho se torna pequeno face ao muito 
público que assiste ao festival. Numa 
perspetiva de descentralização 
cultural, esta é uma oportunidade 
única de assistir a espetáculos de 
companhias reconhecidas do mundo 
teatral e de forma gratuita.

horário | 22h00
local | Claustro da Câmara, Alameda 
Teixeira de Pascoaes
GPS | 41.269789 -8.078589

contacto 
Câmara Municipal de Amarante
tel. | 255 420 262
email | geral@cm-amarante.pt
site | www.cm-amarante.pt

PAREDES DE COURA

MUNDO AO
CONTRÁRIO

25 a 31 de JULHO

Destinado a toda a família e com 
entrada livre, o evento reúne artistas 
nacionais e internacionais num 
programa que inclui espetáculos, 
animação de rua, instalações, 
oficinas e residências artísticas. O 
mundo lógico, supostamente real 
e determinista é aqui sacrificado 
em nome de um mundo onde a 
imaginação, a criatividade e a 
brincadeira imperam. Um leque de 
excelência de artistas do fantástico 
e promotores de sonhos, trazem ao 
público a oportunidade de sorrir e 
até integrar o espetáculo, seja como 
músicos ou artistas de circo, no 
trapézio, monociclo ou corda.

horário | 10h00-24h00 
local | Largo Hintze Ribeiro,
Largo Visconde de Mozelos
e Largo 5 de Outubro
GPS | 41°54’41.13”N 8°33’46,59”W 
41°54’47.20”N 8°33’37.88”W

contacto
Câmara Municipal de Paredes de Coura
tel. | 251 780 100
email | contacto@cm-paredes-coura.pt
site | www.paredescoura.pt
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MIRANDELA

FESTAS DA
CIDADE E DE 
NOSSA SENHORA 
DO AMPARO

25 de JULHO a 7 de AGOSTO

As festas da cidade de Mirandela 
em honra da Nossa Senhora do 
Amparo realizam-se anualmente 
entre o dia 25 de julho e o primeiro 
fim de semana de agosto. É uma 
festa de caráter religioso e popular 
que concentra na cidade milhares 
de pessoas. A animação passa por 
variados espetáculos musicais, uma 
marcha luminosa, entre outros. 
Destacam-se a Procissão em honra 
de Nossa Senhora do Amparo, o fogo 
de artifício e a noite dos bombos.

horário | todo o dia
local | Mirandela
GPS | 41.485310 -7.181758

contacto
Câmara Municipal de Mirandela
tel. | 278 200 200
site | www.cm-mirandela.pt

SANTA MARIA DA FEIRA

VIAGEM
MEDIEVAL
EM TERRA DE 
SANTA MARIA

27 de JULHO a 7 de AGOSTO

Passaporte para uma viagem única 
pelas vivências da Idade Média, a 
Viagem Medieval em Terra de Santa 
Maria proporciona uma completa 
aula de história viva, onde os 
visitantes também podem ser atores 
nos grandes momentos de animação 
e recreação. Cruzando história, 
património, animação e gastronomia, 
este evento oferece produtos 
turísticos inovadores, como o 
Bilhete Experiência, que proporciona 
experiências exclusivas a quem quer 
viver o evento de forma mais intensa 
e sensorial. Realizado em pleno 
verão, o maior evento de recriação 

medieval da Europa, estendendo-
se por doze dias consecutivos, no 
centro histórico de Santa Maria
da Feira.

horário | 12h00-1h00
local | Centro histórico
de Santa Maria da Feira
GPS | 40°92’64.8’’N 8°54’82.2’’W

contacto
Feira Viva Cultura e Desporto E.M.
tel. | 256 330 900  
email | info@viagemmedieval.com  
site | www.viagemmedieval.com
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BRAGA

ROMARIA DE 
SANTA MARTA 
DA FALPERRA

29 de JULHO

Esta é uma das mais famosas 
romarias minhotas, com o seu 
programa tradicional, religioso
e profano.

horário | todo o dia 
local | Santa Marta da Falperra 
GPS | 41.520857 8.389179

contacto
Confraria Santa Maria
Madalena da Falperra
tel. | 253 683 330

PONTE DA BARCA

FESTIVAL
FOLK CELTA

29 de JULHO 

Este ano atingimos a IX edição do 
Festival Folk Celta, que anualmente 
tem trazido ao concelho barquense 
artistas nacionais e estrangeiros de 
elevada qualidade, num cruzamento 
de sonoridades musicais folk e 
celtas. O Festival decorrerá na 
Praça Terras da Nóbrega nas 
margens do rio Vade, num magnífico 
cenário. O festival é uma das 
apostas da autarquia, procurando 
assim a atração de um público 
diversificado e a divulgação do 
património tradicional e cultural do 
concelho, que tem fortes ligações 
à cultura celta. Paralelamente aos 

espetáculos musicais decorrerá, 
junto ao espaço dos espetáculos, 
uma “Feral Alternativa”, onde o 
público poderá usufruir de yoga, 
reiki, massagens terapêuticas, 
compra de produtos alternativos, 
danças orientais e danças do 
mundo, acupunctura, entre muitas 
outras atividades. Passaram já pelo 
Festival Folk Celta de Ponte da Barca 
nomes como Uxia, Susana Seivane, 
Berrogueto, Toques do Caramulo, 
Galandum Galundaina, Luar na 
Lubre, Brigada Victor Jara, Xarnege, 
Mu, Gaiteiros de Lisboa, Pé na Terra, 
Judith Mateo, Cristina Pato, entre 
muitos outros.

horário | 21h30
local | Praça Terras da Nóbrega
GPS | 41°48’28.59”N 8°25’18.14”W

contacto 
Câmara Municipal de Ponte da Barca
tel. | 258 480 180
email | geral@cmpb.pt
site | www.cmpb.pt
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BAIÃO

FESTIVAL DO 
ANHO ASSADO
E DO ARROZ
DE FORNO

29 a 31 de JULHO

Resultante do cruzamento entre 
o carneiro e a ovelha, o anho é um 
dos elementos mais distintivos da 
gastronomia regional. Acompanhado 
pelo saboroso arroz de forno, o 
anho - prato principal, mas não 
único neste evento - é servido com 
os vinhos verdes de transição da 
sub-região de Baião. Podemos ainda 
apreciar a broa de milho, doces 
regionais, o biscoito da Teixeira, os 
licores e as compotas de Baião ou o 
sumo de laranja da Pala. Animação 
musical durante o evento (ranchos 
folclóricos, atuações musicais por 
parte de bandas de musica e grupos 

de musica 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.

horário | dia 29: 18h00-24h00;
dias 30 e 31: 10h00-24h00 
local | Feira do Tijelinho, Baião
GPS | 41.92556 -8.21963

contacto 
Câmara Municipal de Baião
tel. | 255 540 500
email | geral@cm-baiao.pt 
site | www.cm-baiao.pt

SANTA MARTA
DE PENAGUIÃO

SEMANA
CULTURAL

29 de JULHO a 3 de AGOSTO

A Semana Cultural é hoje, e 
sem dúvida, o ponto mais alto 
da cultura em Santa Marta de 
Penaguião. Tornou-se um momento 
indispensável ao bom viver da nossa 
comunidade e ao de todos que nos 
visitam. Afirmar Santa Marta de 
Penaguião no distrito, na Região 
Demarcada do Douro e no panorama 
nacional, foi o desafio lançado. 
A Santa Marta de Penaguião 
pertence a padroeira da Região 
Demarcada do Douro, a mais antiga 
do mundo, - Santa Marta - e, por 
isso, elevamos a feriado municipal o 
seu dia, por forma a erguer também 

o nosso ex-libris, o nosso produto 
por excelência: o vinho. Com uma 
semana recheada de iniciativas 
e atividades, desde o desporto, à 
gastronomia, cantares, folclore, 
piromusical, concursos, feira de 
artesanato, a Semana Cultural de 
Santa Marta de Penaguião espera 
por si.

horário | 19h00-24h00
local | Alameda 13 de Janeiro,
Santa Marta de Penaguião
GPS | 41.210817 -7.78793

contacto 
Câmara Municipal
de Santa Marta de Penaguião
tel. | 254 810 130
email | geral@cm-smpenaguiao.pt
site | www.cm-smpenaguiao.pt
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BARCELOS

MOSTRA DE
ARTESANATO
E CERÂMICA
DE BARCELOS

29 de JULHO a 15 de AGOSTO

A Mostra de Artesanato e Cerâmica 
é o maior evento anual da arte 
popular realizado em Barcelos, 
onde se reúnem praticamente 
todos os artesãos e artes locais, 
que se realiza, no Parque da 
cidade. É uma das mais antigas 
mostras de artesanato de Portugal 
e seguramente aquela que melhor 
espelha a autenticidade e riqueza 
da arte popular portuguesa. E 
unanimemente considerada como o 
expoente máximo da autenticidade 
das artes e ofícios tradicionais de 
Portugal e uma referência para todos

aqueles que valorizam e procuram 
experiências de contacto com o 
autêntico e os produtos culturais
de identidade e excelência.

horário| 2ª a 6ª: 18h00-24h00;
sábado e domingo: 16h00-24h00
local | Parque da Cidade, Barcelos 
GPS | 41°31’58.15”N 8°36’55.26”W

contacto 
Câmara Municipal de Barcelos
tel. | 253 809 600
email | geral.cm-barcelos.pt
site | www.cm-barcelos.pt

MOGADOURO

RED
BURROS
FLY-IN

30 de JULHO

A Câmara Municipal de Mogadouro 
realiza no último dia de semana de 
julho, o Festival Aéreo “RedBurros 
Fly-in”, uma iniciativa destinada a 
pilotos, aficionados pelo voo à vela 
e ao público em geral. O evento, 
cujo nome é inspirado na tradicional 
festa asinina que se realiza na 
aldeia de Azinhoso, onde se localiza 
o aeródromo, reúne em terras 
transmontanas alguns dos melhores 
pilotos e planadores nacionais que 
durante um dia cruzarão os céus 
de Mogadouro para verdadeiros 
espetáculos acrobáticos.

horário | 14h00-18h00
local | Aeródromo Municipal
de Mogadouro - Eira, Azinhoso
GPS | 41°23’852”N 06°40’966”W

contacto 
Câmara Municipal do Mogadouro
tel. | 279 340 100
email | aerodromo@mogadouro.pt
site | www.mogadouro.pt/turismo-
mogadouro/aerodromo-mogadouro
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MURÇA

FEIRA DO GADO 
DAS TERRAS DE 
MONTANHA

30 e 31 de JULHO

É um reviver de tradições e 
costumes locais. Nesta feira, 
integrada nas Festividades em 
honra de Santa Isabel, pretende-
se valorizar as raças autóctones e 
dinamizar o setor agropecuário e 
a economia. Esta iniciativa é, sem 
dúvida, um atrativo importante desta 
vila de Murça, uma das mais antigas 
vilas de Portugal.

horário | 7h00-17h00
local | Santuário de Santa Isabel, 
Freguesia de Jou 
GPS | 41°40’81”N -7°45’37”W

contacto 
Câmara Municipal de Murça
tel. | 250 510 120
site | www.cm-murca.pt

SERNANCELHE

XII FESTIVAL 
DA AMIZADE 
E FEIRA DAS 
ATIVIDADES 
ECONÓMICAS DE 
SERNANCELHE
30 de JULHO a 7 de AGOSTO

A pensar nos nossos emigrantes 
que nessa altura do ano sempre nos 
visitam, a autarquia vai levar a cabo 
o 12º Festival da Amizade que irá 
decorrer no Largo da Feira e Central 
de Camionagem de Sernancelhe. 
Em simultâneo com o Festival da 
Amizade, irá decorrer no mesmo 
espaço, a feira das atividades 
económicas denominada “Sementes 
da Terra”, que vai já na décima 
primeira edição. 

horário | dia 30: 19h00-2h00;
restantes dias: 18h00-2h00
local | Central de Camionagem,
Largo da Feira       
GPS | 40°53’48.01”N 7°29’24.48”W

contacto 
Câmara Municipal de Sernancelhe
tel. | 254 598 300
email | geral@cm-sernancelhe.pt
site | www.cm-sernancelhe.pt
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MESÃO FRIO

FEIRA
DO PETISCO,
DO VINHO E
DOS PRODUTOS
REGIONAIS

31 de JULHO a 2 de AGOSTO

Mesão Frio promove em julho, na 
Avenida Conselheiro José Maria 
Alpoim, uma feira dedicada ao 
petisco, vinho e produtos regionais. 
Em tempos em que o apelo ao 
consumo de produtos portugueses 
aumenta a cada dia, a Porta do 
Douro dedica o fim de semana à 
temática, promovendo os petiscos, 
o vinho e os produtos regionais de 
Mesão Frio e da Região Demarcada 
do Douro.

horário | 18h00-24h00
local | Avenida Conselheiro
José Maria Alpoim, 432
GPS | 41.1587214 -7.8918529

contacto 
Posto de Turismo de Mesão Frio
tel. | 254 890 100/933 901 018
email | turismo@cm-mesaofrio.pt
site | www.cm-mesaofrio.pt

BRAGA

TARDES
DE DOMINGO

31 de JULHO a 4 de SETEMBRO

O programa de animação folclórica 
“Tardes de Domingo” decorre no 
palco da Avenida e contempla a 
atuação de grupos folclóricos
do concelho.

horário | 17h00
local | Avenida Central
GPS | 41.549 -8.426

contacto
Câmara Municipal de Braga
tel. | 253 203 152    
email | cultura@cm-braga.pt
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PESO DA RÉGUA

BODO
AOS POBRES

1 de AGOSTO

A tradição do Bodo aos Podres teve 
origem num ano em que uma grande 
trovoada se abateu na região, tendo 
provavelmente destruído a colheita 
do ano, uma vez que as famílias 
retiravam, quase em exclusivo, o seu 
sustento dos socalcos. Diante das 
dificuldades das gentes de Poiares, 
os senhores da terra terão mandado 
preparar um bodo para lhes saciar 
a fome. Atualmente consiste na 
confeção de 130 quilos de arroz 
com 300 quilos de carne de vitela 
cozinhado em quarenta potes de 
ferro, numa grande fogueira. Integra 
o programa oficial das festas de 
Poiares, em honra de Nossa Senhora 
da Graça, Santa Bárbara e São Miguel.

horário | todo o dia
local | Largo da Feira de Poiares
GPS | 41.17748 -7.72623

contacto 
Câmara Municipal do Peso da Régua
tel. | 254 320 230
email | cmregua@cmpr.pt 
site | www.cm-pesoregua.pt

PESO DA RÉGUA

FESTA
EM HONRA DE
NOSSA SENHORA 
DO SOCORRO
FESTA DO DOURO

1 a 16 de AGOSTO

É em agosto que se realizam as 
Festas em honra de Nossa Senhora 
do Socorro - Festa do Douro. 
Tendo início com o Festival das 
Francesinhas na primeira semana de 
agosto, que no mesmo certame junta 
a gastronomia e música, a Festa do 
Socorro tem os seus pontos altos na 
noite do 14 de agosto na parte alta 
da cidade, onde milhares de pessoas 
se juntaram em folia, na Procissão 
do Triunfo que se distingue como o 
ponto mais alto das festas e o Arraial 
do Rio que ombreia com o que de 
melhor se faz no país.

horário | todo o dia
local | Peso da Régua
GPS | 41.16227854 -7.79186048

contacto 
Câmara Municipal do Peso da Régua
tel. | 254 320 230
email | cmregua@cmpr.pt 
site | www.cm-pesoregua.pt
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MELGAÇO

FILMES DO HOMEM
FESTIVAL
INTERNACIONAL
DE DOCUMENTÁRIO 
DE MELGAÇO

2 a 7 de AGOSTO

Filmes do Homem - Festival 
Internacional de Documentário de 
Melgaço, organizado pela Câmara 
Municipal de Melgaço e pela 
Associação AO NORTE, pretende 
promover e divulgar o cinema 
etnográfico e social, refletir com os 
filmes sobre identidade, memória 
e fronteira e contribuir para um 
arquivo audiovisual sobre a região.
Filmes do Homem é marcado por 
três eixos principais: programação 
a partir de uma mostra competitiva 
de documentários candidatos 
ao prémio Jean Loup Passek, 
selecionados em função de um tema 

anual e com filmes convidados; 
realização de um seminário, Fora de 
Campo, organizado a partir do tema 
escolhido para o festival e produção, 
em cada edição do festival, de 
documentários sobre a região.

horário | 10h00-22h00
local | Largo Hermenegildo Solheiro
GPS | 42.112829 -8.259209

contacto
Câmara Municipal de Melgaço
tel. | 962 834 852
email | docs@filmesdohomem.pt
site | www.filmesdohomem.pt

SABROSA

SABROSA
SUMMER FEST

3 a 31 de AGOSTO

Trata-se de um evento que pretende 
promover a iniciativa cultural local, 
dando à população a oportunidade 
de estar em contato com diversos 
projetos de cariz musical, 
proporcionando-lhe agradáveis 
serões e um vasto enriquecimento 
a diversos níveis, em espaços ricos 
com condições na sede de concelho. 
O Sabrosa Summer Fest 2016 irá 
ao encontro destas pretensões, 
garantindo a todos bem-estar e 
conforto, condições cada vez mais 
reclamadas pelo público e que, 
felizmente, em Sabrosa sobejam. 
Espera-se com este evento 

contribuir para o enriquecimento 
intelectual da população sabrosense, 
possibilitando-lhe uma noite 
na companhia dos familiares, 
amigos e conhecidos, podendo 
ainda este evento tornar-se um 
excelente exemplo da preocupação 
do município com a cultura, 
nomeadamente para a melhoria ou 
reforço da imagem positiva que os 
emigrantes possam ter da sua terra 
natal. 
Este realizar-se-á ao longo do mês 
de agosto, com um espetáculo 
semanal, às quartas-feiras, não 
correndo assim o risco de coincidir 
com as tradicionais festas das 
freguesias ao fim de semana. 

horário | 21h00-23h00
local | Rua do Loreto, Sabrosa
GPS | 41.26536014543488 -7.575639188289642

contacto 
Câmara Municipal de Sabrosa
tel. | 259 939 575
email | comunicacao@cm-sabrosa.pt
site | www.cm-sabrosa.pt
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VIANA DO CASTELO

XI NEO - POP 
ELETRONIC
MUSIC FESTIVAL

4 a 6 de AGOSTO

De 4 a 6 de agosto, Viana do Castelo 
volta a receber o maior festival de 
música eletrónica a ter lugar no 
nosso país. Ao longo de onze anos 
muitos foram os grandes nomes e 
promissores talentos que passaram 
pelo NEOPOP. Não é fácil continuar a 
surpreender um público conhecedor 
e exigente, mas, ano após ano, 
superam-se as expectativas, 
elevando sempre a fasquia. Esta 
edição não será diferente, contando 
com a presença de um forte 
contingente internacional onde 
figuram alguns dos mais relevantes 
artistas da atual música de dança.

horário | 22h00
local | Praça de Viana (traseiras
do Castelo de Santiago da Barra)
GPS | 41.687992 -8.838857

contacto
Câmara Municipal de Viana do Castelo 
tel. | 258 809 300
email | press@neopopfestival.com
site | www.neopopfestival.com
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MONDIM DE BASTO

FEIRA DA TERRA

4 a 7 de AGOSTO

A Feira da Terra é um acontecimento 
marcante de Basto. Tem como 
principal objetivo a promoção e 
divulgação dos produtos agrícolas, 
artesanais, patrimoniais e naturais 
do concelho, com uma forte 
expressão também na gastronomia 
e vinhos. Local privilegiado para 
o convívio recebe, anualmente, 
milhares de pessoas que aproveitam 
para experimentar os sabores 
da terra ao som dos cantares 
tradicionais. A Feira tem, por norma, 
a duração de quatro dias, sendo o 
horário noturno o de maior afluência 

de visitantes. Realiza-se sempre nos 
inícios do mês de agosto. A autarquia 
é a entidade organizadora.

horário | dias 4 e 7: 19h00-1h00;
dias 5 e 6: 19h00-2h00
local | Largo da Feira
GPS | 41°24’43.78’’N 7°57’03.79’’W

contacto 
Câmara Municipal de Mondim de Basto
tel. | 255 389 300 
email | geral@cm-mondimdebasto.pt
site | www.cm-mondimdebasto.pt

RIBEIRA DE PENA

FEIRA DO LINHO

4 a 7 de AGOSTO

Cerca de uma centena de artesãos 
participam na Feira do Linho de 
Ribeira de Pena, onde, entre sexta-
feira e domingo, se promove o 
artesanato do linho da região. Para 
além da exposição e venda de 
peças que têm como matéria-prima 
principal o linho, o certame conta 
com a presença de artesãos locais 
e de outras regiões do país, com 
outras formas de artesanato.
No recinto da feira, milhares de 
visitantes e apreciadores do linho 
podem ver e adquirir os melhores 
panos e peças saídos dos teares 
antigos e das arcas centenárias do 

concelho. Nos stands são exibidas 
as mantas, os lençóis, peças de 
vestuário, rendas, bordados, lenços 
ou colchas.
Mas não só de linho se faz esta festa. 
Na feira haverá ainda mel, compotas, 
vinhos verdes, vestuário tradicional 
e fumeiro. A primeira edição da 
Feira do Linho surgiu em Ribeira de 
Pena no ano 1999, como forma de 
promover e revitalizar uma atividade 
de grandes tradições entre as 
populações do concelho, para tornar 
conhecidas as produções artesanais 
locais e promover as potencialidades 
turísticas do concelho e a 
gastronomia local.

horário | 14h00-24h00
local | Praça do Município
GPS | 41°31’10.98”N 7°47’36.75”W

contacto
Câmara Municipal de Ribeira de Pena
tel. | 259 490 500
email | geral@cm-rpena.pt
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ESPINHO

FESTIVAL
OITO24

4 de AGOSTO a 4 de SETEMBRO

Um convite à criação artística,
ao envolvimento e à participação.
O festival organizado pela Câmara 
Municipal de Espinho acontece 
nos principais espaços públicos e 
estabelecimentos comerciais que 
são emblemáticos na cidade.
O conceito do Festival alicerça-se 
na cartografia única da cidade de 
Espinho, convidando artistas, público 
e criadores a desenvolverem projetos 
artísticos que resultem na criação 
de novas narrativas que partem da 
biografia do território. É um festival 
que promove o encontro entre 
criadores, artistas e públicos onde 

todos são convocados a participar 
nos processos de criação artística.
O Oito24 relaciona o tempo em que o 
festival acontece e o espaço onde se 
realiza. Para 2016, a programação do 
festival dará uma atenção especial 
ao circo contemporâneo e no teatro 
de rua na ligação com as diferentes 
áreas artísticas.

horário | 9h00-24h00
local | Ruas da cidade
(maioritariamente entre as ruas 8 e 24)
GPS | 41°00’31.75’’N 8°38’21.83’’W

contacto
Câmara Municipal de Espinho
tel. | 227 335 800
site | www.oito24.pt

CASTELO DE PAIVA

FESTIVAL
GERAÇÕES

5 a 7 de AGOSTO

O Festival Gerações engloba a 
Festa da Francesinha, a Festa da 
Juventude e a Festa do Emigrante. 
São três dias repletos de festa, 
música dança, magia e cor, atraindo, 
desta forma, toda a população com 
especial destaque para a juventude 
e para os emigrantes que, neste 
período do ano, não deixam de 
passar uns dias com a família
e a sua gente na terra natal.

horário | 10h00-24h00
local | Largo do Conde, Sobrado
GPS | 41.040845 -8.271861

contacto
Câmara Municipal de Castelo de Paiva
tel. | 255 689 500
email | geral@cm-castelo-paiva.pt
site | www.cm-castelo-paiva.pt



77
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
16

’

76
   

A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
16

’

CHAVES

SABORES
DE CHAVES
FEIRA DO PASTEL
E FLAVIAE FEST

5 a 7 de AGOSTO

Nos dias 5, 6 e 7 de agosto, no 
Jardim Público da cidade realiza-
se a edição “Sabores de Chaves 
- Feira do Pastel”. A iniciativa 
conta com expositores dedicados 
exclusivamente ao pastel de 
Chaves e expositores de produtos 
gastronómicos locais, artesanato e 
pequenas tasquinhas. Em paralelo, 
decorre o Festival de Música 
Tradicional Folk de Chaves — Flaviae 
Fest, com atuações de grupos de 
renome internacional, promovendo 
a divulgação da nossa música 
tradicional e a mostra de novos 
projetos de música.

horário | consultar programa específico 
local | Jardim Público 
GPS | 41.736211 -7.465420

contacto 
Câmara Municipal de Chaves
tel. | 276 340 500
email | municipio@chaves.pt
site | www.chaves.pt

TERRAS DE BOURO

FESTAS
CONCELHIAS
EM HONRA
DE S. BRÁS

5 a 8 de AGOSTO

O município de Terras de Bouro 
promove, como é tradição, de 5 a 8 de 
agosto, mais uma edição das Festas 
concelhias em honra de S. Brás. 
De destacar as arruadas e a 
tradicional animação de rua, os 
desfiles dos grupos folclóricos que 
participaram no Festival Folclórico 
Concelhio, as “rodas” compostas por 
grupos de concertinas que animaram 
as ruas, as bandas filarmónicas, os 
cantores de música popular, a corrida 
de cavalos de passo travado e a feira 
franca, além dos jogos de futsal da 
fase final do torneio concelhio,

as importantes cerimónias religiosas 
e do fogo de artificio, todas 
completam um animado e variado 
programa festivo.

horário | 10h00-24h00
local | Praça do Município
GPS | 41°43’8.72”N 8°9’43.17”W

contacto 
Câmara Municipal de Terras do Bouro
tel. | 254 350 010
email | geral@cm-terrasdebouro.pt 
site | www.cm-terrasdebouro.pt
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FESTAS DA
CIDADE E DO
CONCELHO
DE VIZELA

5 a 14 de AGOSTO

Realizam-se em agosto. Estas festas 
começaram de forma simples, em 
1953. Em 1956, implementaram-
se com mais força, criando uma 
tradição marcante em Vizela, 
trazendo à cidade inúmeros 
visitantes. Estas festas, de cariz 
cultural evidente, são a manifestação 
da carolice e da boa disposição do 
povo vizelense que através da sua 
disponibilidade, fazem destas festas 
a maior atração turística de Vizela. 
O cortejo “Vizela dos Tempos Idos”, 
é hoje considerado a atração mais 
importante de todo o calendário 
festivo, realiza-se na noite do 

último dia das festas e retrata a 
época áurea das termas. Este reúne 
centenas de figurantes, majoretes, 
escolas de samba, bandas de música 
e vários carros alegóricos, que são 
vistos por milhares de curiosos. 
Mas não é só este magnifico cortejo 
que justifica a vinda a Vizela. Todos 
os dias existem atividades e muita 
animação transmitida pelos locais e 
por quem a eles se quiser juntar. 

horário | todo o dia
local | Centro da cidade 
GPS | 41.226180 -8.184970

contacto 
Comissão de Festas de Vizela
tel. | 968 288 489
email | cfvizela@gmail.com
site| www.festasdevizela.com

VIANA DO CASTELO

FEIRA DE
ARTESANATO 
TRADICIONAL E
CONTEMPORÂNEO
E MANUALIDADES

6 a 21 de AGOSTO

A Feira de Artesanato Tradicional 
e Contemporâneo e Manualidades 
decorre habitualmente no mês de 
agosto e está integrada no programa 
da Romaria de Nossa Senhora 
d’Agonia. Para além da exposição 
e venda de objetos artesanais de 
diversas regiões do país, muitos 
artesãos apresentam trabalho ao 
vivo, mostrando um pouco do melhor 
que o Alto Minho tem para oferecer. 

horário | 16h00
local | Jardim da Marginal,
Viana do Castelo
GPS | 41.694129 -8.823763

contacto 
VianaFestas  
tel. | 258 809 394
email | vianafestas@vianafestas.com
site | www.vianafestas.com
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ESPINHO

CONCERTOS
NA ALAMEDA

6 de AGOSTO a 4 de SETEMBRO

O verão de todas as músicas chega 
em agosto, enchendo a alameda 
8 com muita música e animação. 
Concertos na Alameda é um 
evento de referência na área da 
música que conta com um forte 
presença dos mais conceituados 
artistas do panorama nacional, 
atraindo diferentes faixas etárias e 
multifacetados públicos. Durante 
os fins de semana de agosto e 
setembro, a Alameda 8 será uma 
vez mais palco de um cartaz musical 
variado e extenso. Pretextos não 
faltam para um verão em grande
em Espinho.

horário | 22h00
local | Alameda 8
GPS | 41°00’30.71’’N 8°38’41.91’’W

contacto 
Câmara Municipal de Espinho
tel. | 227 335 800
site | www.espinho.pt

ARCOS DE VALDEVEZ

FESTAS DA
NOSSA SENHORA
DA LAPA

7 a 14 de AGOSTO

O segundo fim de semana de agosto 
acolherá as festas concelhias e de 
Nossa Senhora da Lapa e com elas, 
a alegria, cor e tradição que as estas 
nos proporcionam. O reencontrar 
de amigos, os inúmeros eventos são 
tudo motivos para vir às festas de 
Arcos de Valdevez.
O folclore, os cantares ao desafio, 
as rusgas populares, os grupos 
de bombos, os bailes populares, o 
concurso agrícola
e pecuário, o cortejo etnográfico, 
as bandas de música, a festa do rio 
com barcos alegóricos, o festival 
da Ínsua do Vez, as sessões de fogo 
de artifício e a solene procissão em 

honra a Nossa Senhora da Lapa, 
são motivos fortes para marcarem 
presença nas nossas festas.
A vila fervilha de dinamismo, com 
pessoas apressadas entrando e 
saindo das lojas, restaurantes 
e cafés, conferindo ao universo 
arcuense uma azáfama típica de 
verão. As aldeias adquirem outra 
vida, com o regresso de muitos 
emigrantes, satisfazendo saudades 
da terra e dos amigos. Arcos de 
Valdevez com o Torneio de Valdevez 
de 1148 ficou ligado ao nascimento 
de Portugal, tendo a religiosidade 
marcado desde o início estas
Terras de Santa Maria.
Venham a Arcos de Valdevez, 
apreciar a nossa paisagem, degustar 
a nossa gastronomia, saborear 
os nossos vinhos, os “Charutos 
de Ovos”, o Bolo de Mel e os 
“Rebuçados dos Arcos”, sentir o 
nosso acolhimento e divertir-se
nas nossas festas.

horário | dias 7 a 11: 22h00-6h00;
dias 12 a 14: 15h00-6h00
local | Avenida Recontro do Valdevez, 
Campo do Trasladário
GPS | 41°50’45.20”N 8°25’08.79”W

contacto 
Folia 
tel. | 258 523 167
site | www.foliaarcosdevaldevez.blogspot.pt
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OLIVEIRA DE AZEMÉIS

FESTAS
EM HONRA A
NOSSA SENHORA
DE LA SALETTE

7 a 15 de AGOSTO

As Festas em Honra a Nossa 
Senhora de La Salette são as festas 
do município e dão origem ao feriado 
municipal, figurado na segunda-
feira a seguir ao segundo domingo 
de agosto. As festas têm início 
no primeiro domingo de agosto e 
finalizam no dia do feriado municipal. 
De salientar o aspeto central 
marcado nesta festividade pela 
religião e pelo culto a Nossa Senhora 
de La Salette, com os pontos altos 
das cerimónias e das procissões 
que atraem dezenas de milhares de 
peregrinos, bem como a componente 
lúdica da festa popular que enche o 
parque de luz e movimento.

horário | todo o dia
local | Parque de La Salette,
Oliveira de Azeméis
GPS | 40°50’38.17”N 8°27’58.04”W

contacto 
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Gabinete de Programação
e Gestão de Eventos
tel. | 256 600 600
email | eventos.azemeis@cm-oaz.pt
site | www.cm-oaz.pt

VIMIOSO

DIA DO MUNICÍPIO 
FESTAS DO
CONCELHO

10 de AGOSTO

Feira Anual de São Lourenço, 
Concurso de Gado Bovino, Luta 
de Touros e um vasto programa 
cultural.

horário | 10h00
local | Vimioso
GPS | 41°34’59.97”N 6°31’50. 92”W

contacto 
Câmara Municipal de Vimioso
tel. | 273 518 120
site | www.cm-vimioso.pt
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TERRAS DE BOURO

ROMARIA DE
SÃO BENTO DA 
PORTA ABERTA

10 a 15 de AGOSTO

É uma romaria típica da cultura 
popular e tradicional do nosso povo, 
com uma dimensão religiosa no 
cumprimento de promessas ao São 
Bento, missa com sermão solene e 
majestosa procissão com andores 
de flores naturais e figurantes. Como 
diversões, há bandas de música e 
vários grupos de concertinas. Nas 
noites de 12 e 13 decorre o famoso 
fogo de artifício.

horário | 10h00-24h00
local | Rua 1 São Bento nº 91/97,
Rio Caldo
GPS | 41°41’23.2”N 8°12’14.2”W

contacto 
Câmara Municipal de Terras do Bouro
tel. | 254 350 010
email | geral@sbento.pt
site | www.sbento.pt  

ALIJÓ

BIENAL DA
GRAVURA 2016

10 de AGOSTO a 31 de OUTUBRO

Evento cultural organizado 
bienalmente pelo Núcleo de Gravura 
de Alijó. Trata-se de uma exposição 
de gravura de artistas nacionais 
e estrangeiros. A esta exposição, 
juntam-se algumas atividades 
culturais, nomeadamente teatro, 
concertos, etc. As exposições 
posicionam-se em diversos locais 
públicos: Auditório, Piscinas, 
Biblioteca e Núcleo Museológico
de Favaios.

horário | horário de expediente das 
respetivas entidades onde se realizam
as exposições
local | Vila de Alijó
GPS | 41.28167 -7.449932

contacto 
Núcleo de Gravuras de Alijó
tel. | 939 532 249 (Prof. Nuno Canelas)
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BRAGANÇA

FESTA DA 
HISTÓRIA

11 a 14 de AGOSTO

De 11 a 14 de agosto a cidade de 
Bragança recua à época medieval 
e convida para uma viagem à 
história! A zona histórica da cidade 
veste-se de cor e animação onde o 
medieval dá lugar a uma nova forma 
de ver a vida. São dias de festa, 
demonstração de antigos ofícios e 
espetáculos em torno de costumes, 
vestuários mágicos, damas, 
cavaleiros, malabaristas, trovadores, 
essências no ar, magia e fogo.

horário | 11h00-24h00
local | Castelo de Bragança,
Rua Combatentes da Grande Guerra,
Rua Abílio Beça e Praça da Sé
GPS | 41.803854 - 6.748932

contacto
Câmara Municipal de Bragança
tel. | 273 304 200
site | www.cm-braganca.pt
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VIANA DO CASTELO

FESTIVAL
DE FOLCLORE
INTERNACIONAL 
ALTO MINHO

11 a 14 de AGOSTO

Este Festival é símbolo de 
entendimento e confraternização 
entre os povos. Reconhecido pelo 
CIOFF Internacional, desde 2006, 
este festival tem acolhido grupos 
de diferentes países do mundo 
e percorrido um caminho de 
consolidação que tem permitido 
ganhar credibilidade, colocando 
Viana do Castelo no percurso 
dos mais importantes festivais 
internacionais de folclore da Europa.

horário | 21h00
local | Praça da República,
Viana do Castelo
GPS | 41.692895 -8.828655

contacto
VianaFestas
tel. | 258 809 394
email | vianafestas@vianafestas.com
site | www.vianafestas.com

CELORICO DE BASTO

FEIRA DO
ARTESANATO
E GASTRONOMIA 
E MOSTRA DE 
VINHOS

11 a 15 de AGOSTO

O Mercado Municipal de Celorico é 
o palco de uma das feiras que mais 
gente acolhe. Por ser em agosto 
é altura ideal para o reencontro 
entre familiares e amigos, muitos 
residentes no estrangeiro. A Feira de 
Artesanato e Gastronomia, de visita 
obrigatória, cumpre em 2016 a sua 
19ª edição. Para além do convívio 
que proporciona, este evento permite 
degustar a melhor gastronomia, 
beber o melhor vinho verde, saborear 
os doces conventuais e maravilhar-
se com verdadeiras obras de arte 
produzidas pelos artesãos presentes. 

O certame dispõe de animação 
permanente e infantil ao longo
dos quatro dias.

horário | 16h00 abertura
local | Mercado Municipal
GPS | 41.391790 -7.999573

contacto 
Câmara Municipal de Celorico de Basto
tel. | 255 320 300
email | geral@mun-celoricodebasto.pt
site | www.cm-celoricodebasto.pt
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MACEDO DE CAVALEIROS

CAMPEONATO
NACIONAL
DE VOLEIBOL
DE PRAIA

12 a 14 de AGOSTO

Os holofotes do Voleibol de Praia 
europeu centraram-se em Macedo 
de Cavaleiros. Vinte e cinco países 
e cento e trinta e quatro atletas. 
O melhor da modalidade joga-se 
no torneio WEVZA e Campeonato 
Nacional, numa das Sete Maravilhas 
(Praias de Portugal), o paraíso a 
nordeste: a Albufeira do Azibo.

horário | inicio: 9h00
local | Paisagem Protegida Albufeira
do Azibo, Praia da Ribeira 
GPS | 41°35’10.6”N 6°54’21.7”W

contacto
Câmara Municipal
de Macedo de Cavaleiros
tel. | 278 420 420
email | turismo@cm-macedodecavaleiros.pt
site | www.cm-macedodecavaleiros.pt

VILA POUCA DE AGUIAR

FEIRA
DO MEL E DO
ARTESANATO

12 a 14 de AGOSTO

Realizado na idílica vila termal de 
Pedras Salgadas, este certame 
distingue a produção de mel e 
artesanato e conta com a presença 
de um grande número de apicultores 
e artesãos regionais. Visitado por 
pessoas de todo o concelho e 
turistas, é incontornável na agenda 
cultural do verão transmontano. 
Inclui espetáculos de música popular 
portuguesa; concursos de mel 
(qualidade e rótulos); de doçaria 
confecionada com mel e de peças 
de artesanato. Todos momentos 
bastante concorridos e animados.

horário | 14h00-23h00
local | Parque Termal de Pedras 
Salgadas, Bornes de Aguiar
GPS | 41.549682 -7.605490

contacto 
Câmara Municipal
de Vila Pouca de Aguiar
tel. | 259 419 100
email | turismo@cm-vpaguiar.pt
site | www.cm-vpaguiar.pt
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VALE DE CAMBRA

ROMARIA À
NOSSA SENHORA
DA SAÚDE

13 a 15 de AGOSTO

O Santuário de Nossa Senhora 
da Saúde da Serra, situado em 
Gestoso, no alto de Castelões, é um 
dos mais importantes santuários 
de devoção mariana do distrito de 
Aveiro. Espaço sagrado visível pelos 
pescadores e mareantes, que a Ela 
recorriam para se orientarem no 
mar e em momentos de aflição, não 
admira que a devoção à Senhora 
da Saúde da Serra se encontre 
bastante difundida no litoral. Ponto 
de encontro das gentes do litoral 
com os povos serranos, de muitos 
romeiros que dos mais variados 
sítios aqui vinham cumprir as suas 

promessas, a fama desta romaria 
é atestada nas muitas músicas do 
folclore regional que a invocam. Dos 
três dias de festejos – 13, 14 e 15 de 
agosto - onde se mistura o sagrado 
e o profano, os primeiros dois são, 
por tradição, dirigidos aos romeiros 
de longe, sendo o dia 15 destinado 
maioritariamente à participação das 
gentes de Cambra e redondezas.

horário | 10h00-24h00
local | Gestoso, S. Pedro de Castelões
GPS | 40.482811 -8.2259946

contacto 
Câmara Municipal de Vale de Cambra
tel. | 256 420 510
email | geral@cm-valedecambra.pt
site | www.valedecambra.pt

VILA FLOR

ROMARIA DE
NOSSA SENHORA
DA ASSUNÇÃO

13 a 15 de AGOSTO

É o maior e o mais importante 
santuário mariano de Trás-os-
Montes onde se realiza, todos os 
anos, a maior romaria da região, 
cujo expoente máximo ocorre dia 
15 de agosto, com a procissão. 
Acompanhada por bandas de música, 
várias centenas de peregrinos e 
milhares de visitantes, o andor 
de Nossa Senhora da Assunção, 
carregado por cerca de 50 pessoas 
e acompanhado por figuras bíblicas, 
vai desde a aldeia de Vilas Boas até 
ao santuário, numa distância de dois 
kms. Para além do carácter religioso, 
tem lugar neste santuário -

que também é miradouro - concertos 
musicais, fanfarras e arruadas e 
os tradicionais postos de venda de 
bebidas e petiscos.

horário | todo o dia
local | Santuário Nossa Senhora
da Assunção, Lugar do Cabeço 
GPS | 41°20’55.26”N 7°10’51.96”W

contacto
Santuário Nossa Senhora da Assunção 
tel. | 278 512 595
email | geral@santuario-assuncao.pt
site | www.santuario-assuncao.pt
Organização de Festas
tel. | 916 993 621 / 919 980 949
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VILA NOVA DE CERVEIRA

CERVEIRA
ACÚSTICA

13 a 27 de AGOSTO

Num registo mais intimista e de 
maior proximidade, o Cerveira 
Acústica assenta na apresentação 
de um ciclo de concertos 
intimistas, trazendo ao palco do 
Auditório Municipal os melhores 
nomes da música portuguesa. 
Este ciclo pretende criar um 
conceito diferenciador de cultura 
e turismo, durante a época alta de 
programação, permitindo afirmar 
ainda mais a vila das artes.

horário | 22h00
local | Auditório Municipal,
Rua Costa Brava
GPS | 41°56’22”N 8°44’43”W

contacto 
Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira
tel. | 251 708 020    
email | geral@cm-vncerveira.pt   
site | www.cm-vncerveira.pt

VILA NOVA DE CERVEIRA

BIA
ARTES E OFÍCIOS 
TRADICIONAIS

14 de AGOSTO

A BIA - Artes e Ofícios é um projeto 
que se realiza durante o mês de 
agosto e pretende valorizar as artes 
e ofícios num contexto alargado, 
onde se sincronizam esforços para 
apresentar o que há de melhor a 
nível local, regional, nacional e 
internacional.
Este evento, que privilegia o 
artesanato, funciona como um 
espaço de troca de experiências com 
o intuito de promover a interligação 
entre o artesão e o público, onde o 
trabalho ao vivo é uma constante. 
Em complementaridade ao espaço 
de mostra e venda, há a animação, 

etnografia e degustação de produtos 
tradicionais. No decorrer do evento 
é possível frequentar diferentes 
workshops sobre os metais, o têxtil, 
a cerâmica e a madeira. Vila Nova 
de Cerveira tem-se tornado, assim, 
palco do “saber fazer”, privilegiando 
as manifestações de arte popular
e tradicional.

horário | 11h00-24h00
local | Fórum Cultural de Cerveira,
Av. das Comunidades Portuguesas
GPS | 41°56’46”N 8°44’33”W

contacto 
Câmara Municipal
de Vila Nova de Cerveira
tel. | 251 708 020    
email | geral@cm-vncerveira.pt   
site | www.cm-vncerveira.pt 
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ESPOSENDE

FESTIVAL
SONS DE VERÃO

16 a 21 de AGOSTO

O Festival Sons de Verão acontece 
no mês de agosto, em plena época 
balnear. O seu formato é composto 
por concertos musicais com grandes 
nomes da música portuguesa, 
integrando Esposende no circuito dos 
festivais de verão. Assim, o Festival 
Sons de Verão, evento cultural 
cujo propósito é, essencialmente, 
a promoção de Esposende e a 
divulgação da música portuguesa, 
oferece uma programação variada 
de modo a atingir os mais diversos 
tipos de público e das mais diversas 
classes etárias.

horário | 22h00
local | Largo dos Bombeiros, Esposende
GPS | 41°32’1.11”N 8°46’45.57”W

contacto
Câmara Municipal de Esposende
tel. | 253 960 100
site | www.cm-esposende.pt

PAREDES DE COURA

FESTIVAL
DE MÚSICA
DE PAREDES
DE COURA

17 a 20 de AGOSTO

O Festival de Paredes de Coura foi 
considerado pela revista Rolling 
Stone o quinto melhor festival de 
verão da Europa. A organização 
assume que é um festival para 
melómanos, com um editorial 
fundado na qualidade musical 
e na contratação de bandas 
consagradas, sem esquecer as 
bandas emergentes. Os Coldplay 
fizeram a sua estreia em Portugal 
no longínquo ano de 2000, 
quando não passavam de ilustres 
desconhecidos. Conhecido pelo 
seu anfiteatro natural, o Festival 
de Paredes de Coura oferece uma 

bela paisagem, tanto aos músicos 
como aos espectadores, que não 
deixa ninguém indiferente e faz jurar 
um regresso. É um festival único, 
com milhares de fiéis espalhados 
por toda a Europa. Venceu a edição 
2014 do Portugal Festival Awards 
na categoria do “Melhor Festival Não 
Urbano”. A edição de 2015 esgotou
o número de bilhetes à venda.

horário | 22h00-4h00 
local | Praia Fluvial de Tabuão
GPS | 41º55’07.53”N 8º34’09.84”W

contacto 
Ritmos 
tel. | 251 781 096
site | www.paredesdecoura.com
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VILA DO CONDE

ESPETÁCULO DE 
TEATRO MUSICAL 
UM PORTO PARA
O MUNDO

18 a 21 de AGOSTO

O espetáculo “Um Porto para o 
Mundo”, maior espetáculo de rua 
do país, produzido pela Câmara 
Municipal de Vila do Conde 
em parceria com a Companhia 
Lafontana - Formas Animadas, 
pretende manter viva a memória 
e identidade vilacondense, nos 
temas ligados à construção naval de 
madeira, navegação e pesca.
Conta com a participação de 
centenas de atores e cantores 
voluntários, que sob a direção do 
encenador brasileiro Amauri Alves, 
responsável pelo maior espetáculo 
de teatro do mundo realizado em 

areia de praia (inscrito no Guinness 
Book), encarnam orgulhosamente a 
vivência evocativa do período mais 
importante e marcante da memória 
histórica coletiva da cidade de Vila 
do Conde.

horário | 22h00
local | Cais da Alfândega
GPS | 41.352624 -8.743682

contacto 
Câmara Municipal de Vila do Conde
tel. | 252 617 506 / 931 100 035
email | umportoparaomundo@cm-viladoconde.pt
site | www.cm-viladoconde.pt

CHAVES

CHAVES ROMANA 
FESTA DOS POVOS:
MERCADO
GALAICO
ROMANO

19 a 21 de AGOSTO

Entre os dias 19 e 21 de agosto, a 
cidade de Chaves recua 2000 anos 
até à época romana, realizando a 
“Festa dos Povos”, que transforma 
centenas de figurantes em 
gladiadores, legionários, senadores 
ou escravos. Durante três dias, a 
Aquae Flaviae viaja até ao império de 
Tito Flávio Vespasiano.
A Festa dos Povos inclui recriações 
históricas, o mercado galaico 
romano, espetáculos e cortejos, 
envolvendo cerca de 100 mercadores 
e centenas de figurantes.

horário | dia 19: 19h00-24h00;
dias 20 e 21: 15h00-24h00
local | Alameda de Trajano
GPS | 41.737043 -7.469433

contacto 
Câmara Municipal de Chaves
tel. | 276 340 500
email | municipio@chaves.pt
site | www.chaves.pt



10
0 

  A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
16

’

10
1 

  A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
16

’

VIANA DO CASTELO

ROMARIA DE 
NOSSA SENHORA
D’AGONIA

19 a 21 de AGOSTO

De 19 a 21 de agosto realizar-se-á a 
incomparável e magnífica Romaria 
de Nossa Senhora d’Agonia, onde a 
tradição atinge o seu maior expoente. 
Do programa destaca-se o Desfile 
da Mordomia, a Procissão Solene, o 
Cortejo Etnográfico, a Festa do Traje, 
o Desfile “Vamos para a Serenata”, 
as exibições de grupos folclóricos, 
os tapetes floridos nas ruas da 
Ribeira e as majestosas sessões de 
fogo de artifício. Dia 20 de agosto, 
feriado municipal, realiza-se a solene 
Celebração Eucarística, seguida da 
Procissão ao Mar.

A organização está a cargo da 
VianaFestas e conta com o apoio 
da Câmara Municipal de Viana do 
Castelo. Consultar programa em 
www.vianafestas.com

horário | 8h00
local | Cidade de Viana do Castelo
GPS | 41.69326 -8.82842

contacto 
VianaFestas  
tel. | 258 809 394
email | vianafestas@vianafestas.com
site | www.vianafestas.com

BAIÃO

FESTAS
CONCELHIAS
E DE SÃO
BARTOLOMEU

19 a 24 de AGOSTO

As Festas concelhias e de São 
Bartolomeu marcam o ponto alto 
da animação de verão na sede do 
concelho de Baião, com destaque 
para a Procissão em honra de 
São Bartolomeu que se realiza 
anualmente no dia 24 de agosto, 
feriado municipal. O programa das 
festas é sempre variado e assente 
nas tradições do concelho de Baião, 
com a feira do gado, que anualmente 
junta centenas de espécimes da raça 
arouquesa, o espetáculo tauromático 
e a feira de artesanato, para além 
da festa religiosa do dia 24 de 
agosto. A animação fica a cargo de 

grupos de bombos do concelho que 
percorrem as principais artérias 
da vila, destacando-se ainda os 
passeios de charrete e um conjunto 
de espetáculos musicais realizados 
por músicos do concelho de Baião e 
por um artista convidado de projeção 
nacional.

horário | 9h00-24h00 
local | Campelo, Baião
GPS | 41.94199 -8.2505

contacto
Câmara Municipal de Baião
tel. | 255 540 500
email | geral@cm-baiao.pt 
site | www.cm-baiao.pt
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PONTE DA BARCA

ROMARIA
DE SÃO
BARTOLOMEU

19 a 24 de AGOSTO

Por muitos considerada como 
a mais genuína romaria do Alto 
Minho, o São Bartolomeu constitui 
um dos maiores cartões de visita 
de Ponte da Barca. Durante seis 
dias, a vila corporiza de forma 
intensa as tradições, usos e 
costumes mais genuínos desta 
região. A gastronomia, o folclore, os 
cantares ao desafio, as tasquinhas, 
o artesanato, a Feira do Linho 
entre muitas outras atividades 
ganham espaço e dimensão durante 
a romaria. Mas o grande cartaz 
das festas acontece dia 23 com o 

desfile e atuação das rusgas pelas 
ruas da vila, onde os grupos se 
tornam os protagonistas da noite 
dedicada às danças e cantares 
populares, arrastando multidões... 
Com as concertinas, os bombos, os 
cavaquinhos e outros instrumentos 
tradicionais, as rusgas juntam-
se, desfilam, formam rodas de 
tocadores, dançando e cantando
à desgarrada até ao raiar do sol.

horário | consultar programa específico 
local | Praça da República
GPS | 41°48’27.33”N 8°25’0.65”W

contacto 
Câmara Municipal de Ponte da Barca
tel. | 258 480 180
email | geral@cmpb.pt
site | www.cmpb.pt

PENAFIEL

AGRIVAL

19 a 29 de AGOSTO

A maior feira agrícola do norte e 
centro do país, a Agrival, com trinta 
e seis anos de existência junta num 
único espaço com cerca de 25 000 
m2, expositores que vão desde a 
produção agrícola à gastronomia, 
sem esquecer as maquinarias, gado, 
artesanato, moda, serviços e novas 
tecnologias. Durante dez dias, toda 
a região do Vale do Sousa está 
em destaque, com cada dia a ser 
dedicado a um concelho diferente, 
o que faz da Agrival uma grande 
montra do melhor que a região tem 
para oferecer. Em média passam pela 
Agrival mais de 180 mil pessoas.

horário | fins de semana
e dia 24: 10h00-24h00;
2ª a 6ª: 15h00-24h00
local | Pavilhão de Feiras e Exposições,
R. D. António Ferreira Gomes   
GPS | 41°12’16.58”N 8°16’16.95”W

contacto 
AGRIVAL
tel. | 255 213 611
email | agrivalpenafiel@gmail.com
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VIANA DO CASTELO

II REGATA
INTERNACIONAL
DE REMO DE 
NOSSA SENHORA
D´AGONIA 

20 de AGOSTO

O Viana Remadores do Lima com o 
patrocínio do Viana Festas e apoio 
da câmara municipal recuperou 
a regata, disputada em moldes 
distintos da anterior, cujo objetivo 
principal passou a ser, não a 
competição, mas a divulgação da 
modalidade do remo aos vianenses, 
sendo disputada durante as Festas 
da Nossa Senhora D´Agonia na 
frente ribeirinha frente ao jardim 
público. Em disputa está o Troféu 
Nossa Senhora D´Agonia (Promoção/
Formação/ Competição) que só é 
entregue em definitivo ao clube 
que o conquiste em três anos 
consecutivos ou cinco alternados. 

horário | 9h00
local | Argaçosa, Meadela,
Viana do Castelo
GPS | 41.6969167 -8.811

contacto 
Viana Remadores do Lima
tel. | 258 842 374
email | geral@vianaremadoresdolima.pt
site | www.vianaremadoresdolima.pt

VILA FLOR

TERRAFLOR
FEIRA DE
PRODUTOS
E SABORES

21 a 24 de AGOSTO

A TerraFlor constitui uma iniciativa 
de divulgação e promoção das 
potencialidades do concelho, 
destacando as qualidades, os 
atributos e as características 
inegáveis dos seus produtos, 
propiciadas pela generosidade da 
natureza e pela arte de bem-fazer 
azeite, vinho, cogumelos, enchidos, 
queijo, mel, compotas, fruta e 
pão, são alguns dos “produtos 
chave”. Do certame fazem parte 
o artesanato, atividades culturais, 
jornadas temáticas, concursos 
alusivos ao gado e à caça, concertos 

musicais e espaços de convívio 
onde a gastronomia também marca 
presença.

horário | todo o dia
local | Avenida Marechal Carmona,
Vila Flor
GPS | 41°18’30.86”N 7°09’15.68”W

contacto 
Câmara Municipal de Vila Flor
tel. | 278 510 100
email | geral@cm-vilaflor.pt 
site | www.cm-vilaflor.pt
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MIRANDA DO DOURO

FAMIDOURO
FEIRA DE
ARTESANATO E 
MULTIATIVIDADES

12 a 21 de AGOSTO

A Famidouro é uma Feira de 
Artesanato e Multiatividades do 
concelho de Miranda do Douro, 
na qual vários artesãos e outras 
empresas de todo o país expõem os 
seus produtos durante vários dias. 
Ao longo do evento, os turistas e 
visitantes, podem ir ao encontro 
de várias “mostras” da cultura 
mirandesa (pauliteiros, gaiteiros 
tradicionais, etc.).  

horário | 14h00-24h00
local | Largo D. João III, Miranda do Douro
GPS | 41.49697464 -6.27277493

contacto
Câmara Municipal de Miranda do Douro
tel. | 273 430 020
email | geral@cm-mdouro.pt
site | www.cm-mirandadodouro.pt

BRAGA

TERRA
FESTIVAL
DE MÚSICA 
TRADICIONAL

25 a 28 de AGOSTO

A música tradicional reproduz 
repertórios da tradição e a sua 
correspondente identificação 
artística com o sentimento popular. 
Os grupos do concelho de Braga que 
se dedicam à recolha, preservação 
e divulgação da cultura musical 
tradicional terão no Festival de 
Música Tradicional a oportunidade 
de mostrar o seu trabalho a todos os 
bracarenses. O cartaz será reforçado 
por dois grupos de renome nacional 
e realiza-se no último fim de semana 
de agosto, encerrando o ciclo de 
atividade de verão.

horário | 21h30
local | Centro histórico
GPS | 41.549 -8.426

contacto 
Câmara Municipal de Braga
tel. | 253 203 152    
email | cultura@cm-braga.pt  
site | www.cm-braga.pt
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LAMEGO

FESTAS DE
NOSSA SENHORA
DOS REMÉDIOS

25 de AGOSTO a 9 de SETEMBRO

As Festas de Nossa Senhora dos 
Remédios, conhecidas como a 
Romaria de Portugal, são as mais 
importantes do concelho. Desde a 
última quinta-feira de agosto até 
ao dia 8 de setembro, milhares de 
forasteiros vêm agradecer a Nossa 
Senhora dos Remédios a resposta 
às suas preces. Outros vêm apenas 
conhecer essa grande celebração 
onde os rituais religiosos e a diversão 
se misturam e fazem a grande festa.

horário | consultar programa específico
local | Cidade de Lamego
GPS | 41°05’30.62”N 7°48’58.93”W

contacto 
Câmara Municipal de Lamego
tel. | 254 609 600
email | camara@cm-lamego.pt
site | www.cm-lamego.pt
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CARRAZEDA DE ANSIÃES

XXI FEIRA DA 
MAÇÃ, DO VINHO 
E DO AZEITE

26 a 28 de AGOSTO

A Feira da Maçã do Vinho e do Azeite, 
realizada anualmente no último 
fim de semana de agosto, é o mais 
importante certame do concelho de 
Carrazeda de Ansiães. Trata-se de 
uma feira que tem como principal 
objetivo a promoção, divulgação 
e venda dos produtos regionais, 
com particular destaque para o 
vinho, a maçã e o azeite. Durante 
três dias poderá também assistir a 
uma mostra de artesanato regional 
e nacional bem como provar a 
gastronomia tradicional desta 
região nas tasquinhas da feira ou 
nos restaurantes locais. Realizada, 

na Praça do Município e do CITICA, 
esta feira conta também com um 
vasto número de atividades culturais 
como exposições, palestras e um 
cortejo etnográfico que percorre 
as principais ruas e praças da vila. 
A animação musical está sempre 
presente com espetáculos musicais 
e de rua, bandas filarmónicas e 
ranchos folclóricos. O domingo à 
tarde é o ponto alto das festas, com 
a realização da grandiosa procissão, 
onde participam todas as paróquias 
do concelho com o andor da sua 
padroeira.

horário | 10h00-24h00
local | CITICA, Praça do CITICA
GPS | 41°14’30.19’’N 7°18’19.71’’W

contacto
Câmara Municipal
de Carrazeda de Ansiães
tel. | 278 610 030
email | geral@cmca.pt
site | www.cmca.pt

CINFÃES

DOURO
GREEN FEST

26 a 28 de AGOSTO

O Douro Green Fest é uma nova 
aposta na criatividade da animação 
regional. Juntando o potencial do 
rio ao verde das paisagens e sem 
esquecer as culturas e tradições que 
nos movem, o festival prepara-se 
para ser o novo rosto da animação 
jovem, de 26 a 28 de agosto. 
Variedade de atividades é o que não 
falta, para um dos melhores fins
de semana do ano.

horário | 18h00
local | Parque de Sampaio e Mourilhe, 
Albufeira de Carrapatelo
GPS | 41.086016 -8.122603

contacto
Loja Interativa de Turismo de Cinfães
tel. | 255 560 560
email | turismo@cm-cinfaes.pt
geral@cm-cinfaes.pt
site | www.cm-cinfaes.pt
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VILA NOVA DE GAIA

XXIX FESTA 
DA BROA DE 
AVINTES

26 de AGOSTO a 4 de SETEMBRO

Nos primeiros dias do mês de 
setembro, a vila de Avintes 
transforma-se na capital da 
gastronomia regional, tendo a sua 
famosa broa como protagonista. São 
quatro dias de animação que levam 
até à conhecida vila das padeiras 
um elevado número de forasteiros 
e frequentadores dos improvisados 
restaurantes, tipo tasquinhas 
alargadas. Este certame, já na sua 
29ª edição, tem aumentado de ano 
para ano, tendo o seu prestígio já 
chegado a várias partes do mundo, 
o que contribui para o aumento do 
número de visitantes estrangeiros.

horário | 19h00-2h00
local | Avintes, Vila Nova de Gaia
GPS | 41°06’45.6”N 8°33’26.0”W

contacto 
Junta de Freguesia de Avintes
tel. | 227 871 115
email | geral@avintes.net 
site | www.avintes.net

VALPAÇOS

FEIRA FRANCA
FESTAS DA
CIDADE E DO 
CONCELHO
DE VALPAÇOS

27 de AGOSTO a 4 de SETEMBRO

As Festas de Valpaços, em honra 
de Nossa Senhora da Saúde, são 
sinónimo de animação diversificada 
durante a semana que antecede 
o primeiro domingo de setembro. 
Entre os muitos espetáculos 
musicais e desportivos, o ponto 
alto das festividades é a majestosa 
procissão no sábado, que inicia na 
Igreja Matriz, passa nas principais 
artérias da cidade e termina no 
Santuário de Nossa Senhora da 
Saúde. Na antecedência da romaria, 
decorre a Feira Franca que coloca 
em destaque os produtos da terra, 
tasquinhas e artesanato. Conviver 

em boa companhia e saborear o que 
de melhor a nível gastronómico o 
concelho tem para oferecer é o mote 
para vários dias de animação com 
ranchos folclóricos, bandas musicais, 
grupos de fado, entre muitas outras 
atividades.

horário | 19h00-24h00 
local | Santuário de Nossa Senhora
da Saúde; Paços do Concelho; Largo da Feira
GPS | 41.613433 -7.300445

contacto 
Câmara Municipal de Valpaços
tel. | 278 710 130
email | municipio@valpacos.pt
site | www.valpacos.pt
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PAREDES

ALMOÇO
NA RELVA

28 de AGOSTO

“Faça um piquenique em família e 
junte-se à festa!”. É o mote deste 
evento, que se realiza em agosto, e 
que pretende levar a cultura a todos 
os cidadãos, reconhecendo-a como 
transversal a toda a sociedade e 
proporcionando uma tarde diferente.
Traga o almoço e venha fazer um 
piquenique com a família e deixe-se 
surpreender com animações, teatro, 
música, pintura, fotografia e outras 
expressões culturais.

horário | durante todo o dia
local | Parque da Cidade de Paredes
- (S. José)
GPS | 41.209123 -8.325001

contacto 
Câmara Municipal de Paredes
tel. | 255 788 800
email | fernando.salvador@cm-paredes.pt
site | www.cm-paredes.pt

VIANA DO CASTELO

XXV FESTIVAL
JAZZ NA PRAÇA 
DA ERVA

30 de AGOSTO a 4 de SETEMBRO

O Festival Jazz na Praça da Erva 
decorrerá em Viana do Castelo, 
no belíssimo espaço intimista da 
Praça da Erva, estendendo-se 
presentemente a outro palco, o 
Teatro Sá de Miranda. Já na sua 
25ª edição, este festival mantém 
um lugar de prestígio no panorama 
do jazz nacional e peninsular. Pelos 
seus palcos já passaram os mais 
importantes músicos de Jazz, 
mas também novos projetos. Para 
além dos concertos, decorrem 
paralelamente outras atividades: 
exposições, colóquios, workshops
e jam sessions.

A organização do festival é da 
Câmara Municipal de Viana do 
Castelo, estando a produção musical 
a cargo de Eventos David Martins. 
Consultar programa em
www.cm-viana-castelo.pt

horário | 22h00
local | Praça da Erva, Viana do Castelo
GPS | 41.69251 -8.82832

contacto
Câmara Municipal de Viana do Castelo 
tel. | 258 809 300
email | cmviana@cm-viana-castelo.pt
site | www.cm-viana-castelo.pt
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PÓVOA DE LANHOSO

ROMARIA
DOS BIFES E
DOS MELÕES

1 de SETEMBRO

Da semana que o antecede até ao 
primeiro domingo de setembro 
de cada ano, acontece, em Porto 
d’Ave, uma das maiores romarias 
da região minhota. Conhecida pelos 
bifes e pelos melões, esta romaria 
é também a de Nossa Senhora de 
Porto d’Ave, no seu cariz religioso, 
sediada no monumental santuário 
mariano barroco existente.

horário | 10h00
local | R. do Santuário, Porto d’Ave - Taíde
GPS | 41°34’29”N 8°16’4”W

contacto
Paróquia de Taíde
tel. | 253 639 706
site | www.mun-planhoso.pt

VILA NOVA DE FOZ CÔA

VI FESTIVAL
DA JUVENTUDE

1 de SETEMBRO

O Festival da Juventude pretende 
oferecer aos jovens três dias de 
atividades em diversas áreas como 
a música, o desporto, a cultura, a 
cidadania, o empreendedorismo, 
o emprego, a saúde e a educação. 
Para tal, serão desenvolvidos um 
conjunto de atividades, como teatro, 
dança, concertos, workshops, 
torneios, palestras, entre outras. O 
Festival da Juventude pretende ser 
um espaço de jovens e para jovens e 
para as diversas associações juvenis 
nacionais procederem a uma mostra 
da sua intervenção na comunidade.

horário | 17h00-5h00
local | EN 222, Vila Nova de Foz Côa
GPS | 41.073269 -7.148752

contacto 
Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa
tel. | 279 760 400
email | correio@cm-fozcoa.pt
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GUIMARÃES

MANTA

2 e 3 de SETEMBRO

O Manta é um evento cultural 
de verão realizado no jardim do 
Centro Cultural Vila Flor (CCVF), 
em Guimarães, que consiste na 
apresentação e celebração das 
tendências pop/rock emergentes 
de carácter autoral, através de 
concertos ao ar livre com entrada 
gratuita. Os concertos acontecem 
no magnífico jardim do CCVF, um 
local que se transforma no centro do 
mundo, a partir da entrega generosa 
dos artistas em palco e da sua 
calorosa relação com o público.

Essa proximidade em habitat natural 
faz do Manta um acontecimento 
cultural muito particular e, sem 
dúvida, imperdível.

horário | 22h00
local | Centro Cultural Vila Flor,
Avenida D. Afonso Henriques, 701
GPS | 41.43695 -8.29554

contacto 
Centro Cultural Vila Flor 
tel. | 253 424 700
email | geral@ccvf.pt
site | www.ccvf.pt

VILA NOVA
DE FAMALICÃO

FEIRA DE
ARTESANATO
E GASTRONOMIA

2 a 11 de SETEMBRO

O artesanato e a gastronomia têm 
em Vila Nova de Famalicão raízes 
históricas e culturais muito fortes 
e de muitos séculos. A preservação 
e valorização deste património 
histórico representa uma aposta 
de futuro e é por isso que, todos 
os anos, no início de setembro, o 
país se faz representar na Feira de 
Artesanato e Gastronomia de Vila 
Nova de Famalicão. São vários dias 
repletos de festa e animação, onde 
se recordam e valorizam tradições e 
artes ancestrais e onde se revelam 
novas artes e sabores. Com a 
presença habitual de cerca de uma 

centena de expositores presentes, 
o certame oferece aos visitantes 
a oportunidade de assistirem ao 
vivo ao trabalho dos artesãos, que 
vão elaborando as suas peças nas 
mais diversas artes, da cestaria 
à tamancaria, serralharia, barro, 
tecelagem, ourivesaria, marcenaria, 
entre muitas outras. A eles juntam-
se as tasquinhas regionais. Tudo 
num ambiente animado pela 
presença de grupos folclóricos, 
cantares ao desafio e muita música 
tradicional portuguesa.

horário | 18h00-24h00
local | Centro da cidade   
GPS | 41.24’16.83”N 8.31’00.05”W

contacto 
Câmara Municipal
de Vila Nova de Famalicão
tel. | 252 320 900      
email | camaramunicipal@vilanovadefamalicao.org
site | www.vilanovadefamalicao.org
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TABUAÇO

FESTA
DAS
VINDIMAS

3 e 4 de SETEMBRO

Festa anual, que se realiza na 
Aldeia Vinhateira de Barcos, onde 
se promovem os produtos locais e 
regionais, tais como o artesanato, 
os deliciosos vinhos da região 
e os maravilhosos azeites do 
concelho. O convívio e a animação 
estão assegurados com a atuação 
dos grupos tradicionais (ranchos 
folclóricos e grupos musicais do 
concelho). Realiza-se, ainda, a 
caminhada vinhateira e os famosos 
passeios equestres pelas quintas e 
vinhas do Douro. Ao fim da tarde é 
recriada a típica lagarada.

horário | 9h00-20h00
local | Largo da Colegiada, Barcos
GPS | 41°07’21.66”N 7°36’03.94”W

contacto
Câmara Municipal de Tabuaço 
tel. | 254 780 000 
email | cm-tabuaco@cm-tabuaco.pt 
site | www.cm-tabuaco.pt
Junta de Freguesia de Barcos 
tel. | 254 781 613
email | freguesiadebarcos@gmail.com

GONDOMAR

NOITE BRANCA 
DE GONDOMAR

3 de SETEMBRO

Evento que celebra as diversas 
expressões e manifestações 
artísticas e culturais, como a música, 
a dança, o teatro, as performances, 
a animação circense, o artesanato, 
entre outras, que visa o envolvimento 
da comunidade e conta com a 
participação direta e ativa do 
movimento associativo
e do comércio local.

horário | 19h00-3h00
local | Principais artérias do concelho
GPS | 41.1363749 -8.53115469

contacto
Câmara Municipal de Gondomar
tel. | 224 635 758
email | juventude@cm-gondomar.pt
site | www.cm-gondomar.pt
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VILA POUCA DE AGUIAR

FESTIVAL DO 
OURO ROMANO

3 e 4 de SETEMBRO

Vila Pouca de Aguiar recua dezoito 
séculos no tempo para o Festival 
do Ouro Romano. As recriações 
históricas e animação temática 
permanentes incluem banquetes, 
mercado de produtos da época, 
música, jogos de gladiadores, circo 
romano, falcoaria, além, claro, 
das visitas guiadas ao Complexo 
Mineiro do Ouro Romano e ao Centro 
Interpretativo de Tresminas.
Foi declarado como evento
de Interesse Turístico.

horário | 10h00-23h00
local | Centro Interpretativo Tresminas
GPS | 41.500769 -7.642592

contacto
Câmara Municipal
de Vila Pouca de Aguiar
tel. | 259 419 100
email | turismo@cm-vpaguiar.pt
site | www.cm-vpaguiar.pt

PONTE DE LIMA

FEIRAS NOVAS

7 a 12 de SETEMBRO

As Feiras Novas são uma marca, 
uma referência nacional, atraindo 
milhares de estúrdios e visitantes 
oriundos dos mais diversos lugares. 
É o povo com a sua alegria e 
espontaneidade, a sua forma de 
fazer e estar na festa, as rusgas e 
os cantares ao desafio, o folclore 
em qualquer canto da vila que 
transforma as Feiras Novas num 
momento único e na romaria que é 
considerada o “maior congresso ao 
vivo da cultura popular em Portugal”.

horário | todo o dia e toda a noite
local | Praça da República, Ponte de Lima
GPS | 41°46’6.68”N 8°35’4.04”W

contacto 
Câmara Municipal de Ponte de Lima
tel. | 258 900 401
email | feirasnovas@cm-pontedelima.pt
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MATOSINHOS

OS
HOSPITALÁRIOS 
NO CAMINHO
DE SANTIAGO

8 a 11 de SETEMBRO

O Mosteiro de Leça do Balio volta 
a acolher os Cavaleiros de S. João 
de Jerusalém do Hospital ou dos 
Hospitalários, a mais antiga das 
ordens militares documentadas 
em território português e que 
durante séculos aqui habitaram 
e acolheram os peregrinos que 
rumavam a Santiago de Compostela. 
Durante séculos, os hospitalários 
prestaram apoio aos peregrinos 
que transitavam por Leça do Balio 
a caminho de Compostela (e cujo 
caminho ainda hoje passa diante
do mosteiro).

É possível assistir à chegada 
dos peregrinos, assim como a 
muito mais, desde música, dança, 
torneios a cavalo, justas, falcoaria, 
saltimbancos, concertos, à recriação 
de um dos casamentos mais 
famosos da história de Portugal e 
ao de D. Fernando com D. Leonor. 
O secreto matrimónio, polémico 
à época, continua a ser o ponto 
alto e celebra-se precisamente no 
local onde o enlace ocorreu, o belo 
mosteiro gótico-românico.

horário | dia 8: 17h00-1h00;
dias 9 e 10: 12h00-1h00;
dia 11: 12h00-22h00
local | Envolvente do Mosteiro
de Leça do Balio
GPS | 41.210000 -8.623743

contacto 
Câmara Municipal de Matosinhos
tel. | 229 390 900
email | mail@cm-matosinhos.pt
site | www.cm-matosinhos.pt

SABROSA

MERCADO 
TRADICIONAL

9 e 10 de SETEMBRO

Feira de caráter tradicional, onde 
a recriação artística será um dos 
motes da animação. Mostra cultural 
e de promoção dos usos e costumes 
do concelho de Sabrosa.

horário | 15h00-20h00
local | Rua do Loreto, Sabrosa
GPS | 41.26536014543488 -7.575639188289642

contacto
Câmara Municipal de Sabrosa
tel. | 259 939 575
email | comunicacao@cm-sabrosa.pt
site | www.cm-sabrosa.pt
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BRAGA

NOITE BRANCA

9 a 11 de SETEMBRO

A Noite Branca proporciona à cidade 
de Braga uma grande afluência de 
pessoas para desfrutar da animação, 
cujos espetáculos temáticos 
decorrem em todo o centro da 
cidade, ao ar livre, e se destinam 
a todos os públicos e idades, 
prometendo perdurar a noite toda.

horário | consultar programa específico 
local | Centro histórico
GPS | 41.549 -8.426

contacto 
Câmara Municipal de Braga
tel. | 253 203 152    
email | cultura@cm-braga.pt  
site | www.cm-braga.pt
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SÃO JOÃO
DA PESQUEIRA

VINDOURO
FESTA POMBALINA

9 a 11 de SETEMBRO

No requinte da época pombalina, 
a VinDouro convida o visitante a 
mergulhar na história do Douro que 
também é a história do vinho em 
Portugal. Uma iniciativa turística e 
vitivinícola, divertida e lúdica que, ao 
longo de três dias, leva a São João 
da Pesqueira inúmeras atividades 
que o vão ajudar a conhecer e 
descobrir o vinho e a região do 
Douro. Provas de vinhos, wine tours, 
conversas sobre vinhos, mercado, 
cortejo, jantares pombalinos, leilões 
de vinhos, exposições e música ao 
vivo vão fazer parte de mais uma 
edição da VinDouro.

Junte-se a nós nesta viagem à época 
pombalina e conheça a riqueza dos 
vinhos do Douro. Desde 2002 a 
reviver a tradição!

horário | 10h00-24h00
local | Anfiteatro de S. João da Pesqueira
GPS | 41°08’50,37”N 7°24’20,74”W

contacto 
Posto de Turismo de S. João da Pesqueira
tel. | 254 489 999
email | turismo@sjpesqueira.pt
site | www.sjpesqueira.pt

TROFA

FESTIVAL
DE FOLCLORE

10 e 11 de SETEMBRO

Sendo o folclore uma das marcas 
fundamentais da cultura trofense, 
documentada na existência de oito 
grupos folclóricos, além de um grupo 
de folclore infantil, promove-se 
anualmente em setembro, o Festival 
de Folclore da Trofa. Este festival 
visa manter bem vivos os usos e 
costumes de um povo, divulgando-os 
a um grande número de pessoas, de 
várias faixas etárias, proporcionando 
o amor à arte, à cultura e às 
tradições. Tem também o intuito 
despertar a comunidade trofense 
para o interesse documental das 
artes folclóricas, repositório dos 

modos de viver, trajar, cantar 
e relacionar-se dos nossos 
antepassados recentes. Aspira-se 
ainda a promover e intensificar a 
utilização da dança e do canto no 
quotidiano dos indivíduos, como 
forma de arte e assim contribuir para 
a melhoria dos aspetos cognitivos, 
afetivos e sociais da comunidade 
trofense.

horário | consultar programa específico 
local | Parques Nossa Senhora das Dores 
e Dr. Lima Carneiro
GPS | 41.337098 -8.559459

contacto 
Câmara Municipal da Trofa
tel. | 252 409 290
email | rute.coelho@mun-trofa.pt
site | www.mun-trofa.pt
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VILA REAL

ROMARIA
SENHORA
DA PENA

11 de SETEMBRO

Todos os anos, em setembro, a 
freguesia de Mouçós é palco de 
uma manifestação religiosa única. 
As festividades em honra de Nossa 
Senhora da Pena reúnem milhares 
de pessoas que anseiam por assistir 
à procissão conhecida pelos seus 
andores monumentais: chegam a 
atingir 23 metros de altura (mais 
altos que a própria igreja), pesam 
toneladas e são levados por cerca de 
100 homens. O final da procissão é 
marcado pela tradicional “dança de 
andores” à volta da Igreja, em que, 
não obstante as suas dimensões e 
peso, cada um é levado aos saltos 
pelo adro da igreja. À noite, é tempo 

de se fazer o arraial, com fogo de 
artifício. Todos os anos as festas são 
organizadas por um lugar diferente 
da freguesia. É importante realçar 
que o andor de Nossa Senhora da 
Pena figura já no Livro de Recordes 
do Guiness.

horário | todo o dia
local | Senhora da Pena, Mouçós 
GPS | 41.316350000 -7.673172000

contacto 
Câmara Municipal de Vila Real
tel.| 259 308 100
email | geral@cm-vilareal.pt
site | www.cm-vilareal.pt

13
0 

  A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
16

’



13
2 

  A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
16

’

13
3 

  A
G

EN
D

A
 D

E 
EV

EN
TO

S 
16

’

VIMIOSO

KING OF
PORTUGAL
PROVA
DESPORTIVA
INTERNACIONAL

14 a 17 de SETEMBRO

A prova que resulta da tentativa de 
conquistar a dureza dos trilhos dos 
planaltos transmontanos de Vimioso. 
É um evento motorizado visualmente 
fora de série, com imagens fortes, 
uma divulgação mediática e 
audiovisual mundial, sendo o veículo 
perfeito para a promoção de marcas 
e produtos com apetência global.

horário | 10h00
local | Vimioso
GPS | 41°34’59.97”N 6°31’50.92”W

contacto 
Câmara Municipal de Vimioso
tel. | 273 518 120
site | cm-vimioso.pt

PENEDONO

ROMARIA DE 
SANTA EUFÉMIA

15 e 16 de SETEMBRO

A Romaria de Santa Eufémia, sempre 
esteve associada a uma feira, onde 
são comercializados os produtos da 
região e onde milhares de forasteiros 
vão, para se deliciarem com a 
famosa marrã (carne de porco em 
panela de ferro) e onde os devotos 
pagam as suas promessas.
Considerada a Romaria da Beira 
Douro, aqui acorrem romeiros ou 
simples visitantes, onde aliando 
o religioso ao profano, participam 
naquele que é o evento religioso de 
maior dimensão no concelho.

horário | dia 15: 18h00 até dia 16: 18h00 
local | Santuário da Virgem Mártir
Santa Eufémia de Penedono,
Estrada de Santa Eufémia
GPS | 40°59’59.2”N 7°24’27.62”W

contacto
Fábrica da Igreja Paroquial de Penedono
tel. | 254 505 093
email | santaeufemiapenedono@gmail.com
site | www.cm-penedono.pt
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BRAGA

FESTIVAL PARA 
GENTE SENTADA

16 e 17 de SETEMBRO

O Festival Para Gente Sentada 
celebra a sua décima segunda edição 
num formato inovador repleto de 
novas propostas programáticas. 
Braga é a cidade anfitriã desde 2015, 
com o Theatro Circo, o GNRation 
e vários espaços da cidade a 
receberam os dezasseis concertos 
que compõem um dos cartazes mais 
completos da história do festival.

local | Centro histórico,
Theatro Circo e GNRation
GPS | 41.549 -8.426

contacto 
Theatro Circo 
tel. | 253 203 800
email | theatrocirco@theatrocirco.com; 
reservas@theatrocirco.com
site | www.theatrocirco.com

FAFE

III FESTIVAL 
GASTRONÓMICO 
DA VITELA
ASSADA À
MODA DE FAFE

16 a 18 de SETEMBRO

Após a criação da Confraria da Vitela 
Assada à Moda de Fafe, a genuína 
Vitela à Moda de Fafe “cozinhada 
com o receituário do século XIX” 
teve pela segunda vez um festival 
gastronómico, promovido pelo 
município de Fafe, sendo o habitual 
almoço das famílias no domingo das 
festas da cidade. Existem inúmeras 
razões sobre o que distingue a Vitela 
à Moda de Fafe, sendo a principal a 
preparação do repasto, utilizando-
se exclusivamente vitela, ou seja, 
uma vaca com idade inferior a nove 
meses, o que confere uma textura 
mais macia à carne. Os animais 

de raça barrosã ou minhota são 
alimentados com leite e cereais 
produzidos nas serras de Fafe. O 
II Festival Gastronómico da Vitela 
Assada à Moda de Fafe contou com 
a participação de oito restaurantes 
do concelho, que cozinharam a 
vitela segundo a receita tradicional, 
em fornos a lenha, fazendo com 
que este festival fosse, novamente, 
um verdadeiro sucesso. Em 2016, 
realizar-se-á mais uma edição.

horário | consultar programa especifico
local | Praça das Comunidades, Fafe
GPS | 41°26’59.006”N 8°10’29.417”W

contacto 
Ecomuseu
tel. | 253 700 400
email | geral@cm-fafe.pt
site | www.cm-fafe.pt
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FAFE

FAFE DOS
BRASILEIROS

16 a 18 de SETEMBRO

Mais que em qualquer outra 
localidade minhota, a cidade de 
Fafe deve muito aos chamados 
“brasileiros de torna-viagem”. O 
papel destes cidadãos foi decisivo 
para o desenvolvimento do centro 
urbano, principalmente durante a 
primeira metade do séc. XX. Aqueles 
emigrantes, conseguindo fortuna no 
Brasil, aqui construíram belíssimas 
residências, compraram quintas, 
criaram as primeiras indústrias, 
construíram o jardim público, 
contribuíram para a construção
de obras filantrópicas, fundando
a Misericórdia, o Hospital e asilos, 
edificaram escolas e participaram
na vida pública.

Em sua homenagem, o município 
volta a desenvolver um grande 
evento, “Fafe dos Brasileiros”, em 
colaboração com as juntas de 
freguesia e o movimento associativo 
do concelho. Do programa, constam 
recriações históricas, bailes de 
época, manifestações de cultura 
popular, espetáculos de rua com 
música portuguesa e brasileira, 
tasquinhas gastronómicas e um 
cortejo etnográfico.

horário | consultar programa especifico
local | Praça 25 de Abril, Fafe
GPS | 41°27’5.330”N 8°10’15.568”W

contacto 
Ecomuseu
tel. | 253 700 400
email | geral@cm-fafe.pt
site | www.cm-fafe.pt

MOIMENTA DA BEIRA

EXPO DEMO
FESTA DA MAÇÃ

16 a 18 de SETEMBRO

Mostra de atividades, produtos e 
serviços da região, com a maçã como 
cabeça de cartaz. O certame realiza-
se nas áreas públicas que rodeiam 
o edifício dos Paços do Concelho. A 
organização é da Câmara Municipal 
de Moimenta da Beira. Três dias de 
festa, três palcos e três concertos. 
Tudo com animação de rua contínua, 
tasquinhas de gastronomia regional 
ancorada em sabores de maçã, 
provas de vinho, concursos de maçã, 
exposições, expositores, esculturas 
de ferro artisticamente ‘casadas’ 
com maçãs, vários chefes de cozinha 
a confecionarem em simultâneo 
receitas de maçã e performances 
músico-teatrais.

horário | 10h00-24h00
local | Largo do Tabolado,
Moimenta da Beira
GPS | 40°58’47.73”N 7°36’47.92”W

contacto 
Câmara Municipal de Moimenta da Beira 
tel. | 254 520 070 
email | cmmbeira@cm-moimenta.pt 
site | www.cm-moimentadabeira.pt
Posto de Turismo de Moimenta da Beira
tel. | 254 520 103
email | posto-turismo@cm-moimenta.pt 
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TORRE DE MONCORVO

SABOR D’ OURO 
SUMMER FEST 
WINE

16 a 18 de SETEMBRO

Inserida no Douro Superior, Torre 
de Moncorvo, é terra de vinhos de 
excelência. No decorrer dos meses 
de setembro e outubro acontecem as 
vindimas, altura em que as uvas são 
colhidas e transformadas no belo 
néctar. E assim que nasce o Sabor 
D’Ouro Summer Fest Wine, uma 
festa que assinala o final do verão 
e dá a conhecer os maravilhosos 
vinhos que se produzem no concelho. 
O festival, com um conceito 
bastante diferente do que é habitual, 
contempla desporto e lazer, música 
e degustação de vinhos num local 
idílico do concelho, a Foz do Sabor.

horário | 11h00-2h00
local | Foz do Sabor, Torre de Moncorvo
GPS | 41.180131 -7.111906

contacto
Loja Interativa de Turismo
de Torre de Moncorvo
tel. | 279 252 289
email | turismo@torredemoncorvo.pt      
site | www.torredemoncorvo.pt

OLIVEIRA DE AZEMÉIS

NOITE BRANCA

17 de SETEMBRO

A Noite Branca é o ponto 
máximo do culminar do verão em 
Oliveira de Azeméis, no qual se 
juntam ingredientes como artes 
performativas, dj’s, artes de rua, 
dança, sob a égide da cor branca, 
que culmina numa enorme afluência 
de público e participação ativa de 
associações do município bem como 
de fora do mesmo, convidando todos 
a elevar o conceito de ruas vivas, nas 
quais é possível ser surpreendido a 
cada instante quer pelas atividades 
performativas, quer pela decoração 
das ruas e áreas envolvidas. 
Tendo presente que o espírito 

do desenvolvimento do evento 
também é o de “devolver” as ruas 
às pessoas, isentando-as de trânsito 
automóvel, este é um evento que 
é já uma marca da participação do 
Município de Oliveira de Azeméis na 
Semana Europeia da Mobilidade, em 
parceria com a Agência Portuguesa 
do Ambiente e com a Coordenação 
Europeia do evento.

horário | 20h00-2h00
local | Largo da República,
Oliveira de Azeméis
GPS | 40°50’20.61”N 8°28’39.90”W

contacto 
Câmara Municipal de Oliveira de Azeméis
Gabinete de Programação e Gestão de Eventos
tel. | 256 600 600
email | eventos.azemeis@cm-oaz.pt
site | www.cm-oaz.pt
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VIANA DO CASTELO

DESFOLHADA À 
MODA DE PERRE

17 de SETEMBRO

No último sábado de setembro, na 
freguesia de Perre, decorre uma 
representação etnográfica que 
pretende dar a conhecer algumas 
fases da colheita do milho como 
o seu transporte, o virar do carro 
de bois, a desfolhada, a malhada 
e a limpeza no peneiro. Estas 
atividades são animadas pelo toque 
da concertina e dos cantares ao 
desafio, aproveitando a descoberta 
do “milho rei” para roubar mais um 
beijinho às raparigas que por ali 
trabalham. Nesta festa também não 
faltam os petiscos gastronómicos, 
como as pataniscas, os bolinhos de 

bacalhau, as castanhas e o vinho 
novo, que acalenta a alma de todos 
os que assistem e que acabam 
por participar também eles nas 
atividades do ciclo do milho.

horário | 20h00
local | Freguesia de Perre
GPS | 41.720657 -8.776888

contacto 
Grupo Folclórico Danças
e Cantares de Perre 
tel. | 258 841 468 / 919 766 453
email | gdc-perre@iol.pt
site | http://folcloreperre.no.sapo.pt/

CABECEIRAS DE BASTO

FEIRA E FESTAS 
DE S. MIGUEL
DE CABECEIRAS
DE BASTO

20 a 30 de SETEMBRO

A Feira de S. Miguel é um 
acontecimento que data da 
Idade Média, mas foi D. Dinis 
que lhe atribuiu importância e a 
engrandeceu, tornando-a numa 
das mais famosas de Portugal. 
Começou por ser uma feira franca, 
sendo sempre muito concorrida por 
forasteiros que a animavam desde o 
alvorecer do dia 20 até ao dia 30
de setembro.
O dia 28 é o dia do grande arraial 
minhoto que se propaga pela noite 
dentro. No dia 29, feriado municipal, 
sai à rua a majestosa Procissão em 
honra Arcanjo São Miguel,

o padroeiro. Durante onze dias 
Cabeceiras de Basto é um dos 
maiores pontos de encontro
desta região.

horário | 8h00-24h00 
local | Praça da República, n.º 467
GPS | 41°30’49.74’’N 7°59’36.02’’W

contacto 
Câmara Municipal
de Cabeceiras de Basto
tel. | 253 669 100
email | servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt
site | www.cabeceirasdebasto.pt
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BRAGA

BRAGA
BARROCA

21 a 25 de SETEMBRO

De forma a assinalar as Jornadas 
Europeias do Património, bem 
como o Dia Mundial do Turismo, 
que se celebra a 27 de setembro, o 
Município de Braga apresenta um 
programa de iniciativas centradas 
na vivência do período barroco. Este 
certame, que teve a sua primeira 
edição em 2014, pretende envolver 
progressivamente a cidade e os 
seus agentes. O objetivo é fornecer 
uma experiência abrangente, 
nomeadamente recorrendo à 
iniciativa das instituições locais, 
através de ações de âmbito artístico 
– música, teatro e arte –

mas também procurando recriar 
hábitos e tipologias de vida, 
buscando ainda um fomento da 
investigação científica e promoção 
cultural nas áreas da história local
e património.

local | Centro histórico; Avenida Central; 
Largo do Paço; Praça Municipal
GPS | 41.549 -8.426

contacto 
Câmara Municipal de Braga
tel. | 253 203 152
email | cultura@cm-braga.pt
site| www.cm-braga.pt
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BRAGA

ENCONTROS
DE IMAGEM

21 de SETEMBRO a 5 de NOVEMBRO 

Organizado pela Associação 
Encontros de Imagem, este certame 
é provavelmente o maior evento da 
fotografia no nosso país. Realiza-
se entre 21 de setembro e 5 de 
novembro e conta com uma Open 
Week de 21 a 25 de setembro. 
Nesta edição, é gerado um campo 
de criação dinâmica e social em 
que artistas, curadores, críticos e 
estudiosos são convidados a explorar 
o tema da “Felicidade, Memória e 
Descobertas”, nas suas múltiplas 
leituras. O Encontros de Imagem é, 
sem dúvida, uma das imagens de 
marca do calendário cultural
da cidade de Braga.

horário | consultar programa específico 
local | Centro Histórico,
Mosteiro de Tibães
GPS | 41.549 -8.426

contacto 
Encontros da Imagem
email | ei@encontrosdaimagem.com
site | www.encontrosdaimagem.com

AROUCA

FEIRA DAS
COLHEITAS
DE AROUCA

22 a 25 de SETEMBRO

Foi em 1944, durante a II Guerra 
Mundial, que surgiu a Feira das 
Colheitas, que aspirava estimular 
a agricultura que havia decaído 
fortemente durante a guerra. 
Considerada a maior festividade 
local, continua a manter viva as suas 
raízes rurais. Dispõe de um programa 
variado: exposições, música, 
concertos, tasquinhas, artesanato, 
velharias, venda de produtos do 
campo e regionais, feira quinzenal, 
desfolhada à moda antiga, desfile de 
açafates, concursos e exposição de 
gado, entre outras atividades. 

Realiza-se de quinta a domingo,
na última semana de setembro
e é organizada pela Câmara 
Municipal de Arouca.

horário | dia 22: 16h00-24h00;
dias 23 a 25: 10h00-24h00
local | Arouca
GPS | 40.928741 - 8.245883

contacto
Câmara Municipal de Arouca
tel. | 256 940 220
email | geral@cm-arouca.pt
site | www.cm-arouca.pt
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VALONGO

FESTA DO
BRINQUEDO

23 a 25 de SETEMBRO

Sendo a cidade de Alfena conhecida 
como “a terra do brinquedo”, a 
Câmara Municipal de Valongo vai 
promover a 2ª edição da Festa do 
Brinquedo. Esta iniciativa pretende 
preservar e divulgar o brinquedo 
tradicional, património identitário 
do concelho de Valongo, fazendo 
deste uma referência nacional 
neste contexto. A iniciativa envolve 
as grandes marcas do brinquedo 
tradicional do concelho, museus, 
oficinas, animação de palco, 
gastronomia e todo um conjunto de 
atividades lúdicas e didáticas
ligadas ao brinquedo.

Um evento intergeracional para 
públicos de todas as idades.

horário | dias 23 e 24: 15h00-24h00;
dia 25: 15h00-22h00
local | Centro Cultural de Alfena,
Rua de São Vicente, Alfena
GPS | 41.198054 -8.489475

contacto
Câmara Municipal de Valongo
Divisão de Cultura, Turismo e Juventude
tel. | 222 402 033
email | dctj@cm-valongo.pt   
site | www.cm-valongo.pt

CABECEIRAS DE BASTO

XL AGROBASTO
EXPOSIÇÃO FEIRA 
DE ATIVIDADES 
ECONÓMICAS
DE BASTO

23 a 29 de SETEMBRO

A Agrobasto é o certame das 
atividades económicas das Terras 
de Basto com maior expressão e 
importância no contexto regional. 
Para além de uma grande mostra de 
equipamentos, produtos e serviços, 
a Agrobasto visa a promoção 
socioeconómica, cultural e turística 
das Terras de Basto.
O fumeiro tradicional, os vinhos, 
a doçaria tradicional, o mel, as 
compotas, os licores, as tasquinhas, 
o artesanato de lã, linhos e tanoaria 
estão, anualmente, representados 
neste certame, cujo recinto

compreenderá, ainda, espaços 
destinados à exposição pecuária,
à fauna e flora.

horário | 8h00-0h00 
local | Praça Arcipreste Francisco Xavier 
de Almeida Barreto, n.º 2
GPS | 41°30’45.44’’N 7°59’18.22’’W

contacto 
Câmara Municipal
de Cabeceiras de Basto
tel. | 253 669 100
email | servicoatendimentounico@cabeceirasdebasto.pt
site | www.cabeceirasdebasto.pt
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RESENDE

FESTA DA
LABAREDA

23 a 29 de SETEMBRO 

A tradicional festa do concelho 
de Resende, denominada Festa 
da Labareda concentra-se no fim 
de semana anterior ao dia 29 de 
setembro, terminando neste dia, 
feriado municipal. Todos os anos, 
a festa conta com um programa 
diversificado que contempla diversas 
iniciativas de caráter musical, 
desportivo, cultural e recreativo, 
destacando-se a atuação de 
conceituados nomes da música 
nacional portuguesa e também 
grupos de música regionais. O 
folclore também tem um lugar de 
destaque nas festividades com o 

Festival de Folclore, que conta com a 
participação de grupos etnográficos 
e folclóricos oriundos de todo o país. 
Não faltam ainda os magníficos 
espetáculos de fogo de artifício que 
abrilhantam as noites de festa.

horário | 21h00-2h00
local | Largo da Feira, Resende  
GPS | 41.105577 -7.964070

contacto 
Câmara Municipal de Resende  
tel. | 254 877 153
email | geral@cm-resende.pt
site | www.cm-resende.pt

TAROUCA

FESTAS DE
SÃO MIGUEL

23 a 29 de SETEMBRO

No final do mês de setembro 
decorrem as festas do concelho em 
honra de São Miguel. O certame 
traz muita dinâmica e vida ao 
concelho, com um programa muito 
diversificado, desde a tradicional 
feira anual no dia de São Miguel (29 
de setembro), o cortejo (com tema 
diferente todos os anos), espetáculos 
e muita animação.

horário | 9h00-24h00
local | Animação no Centro Cívico
de Tarouca. Feira anual na
Av. Dr. Alexandre Taveira Cardoso
GPS | 41°1’6.57”N 7°46’34.68”W 
41°0’55.80”N 7°46’34.37”W

contacto 
Câmara Municipal de Tarouca
tel. | 254 677 420
email | camara@cm-tarouca.pt
site | www.cm-tarouca.pt
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VILA REAL
Teatro de Vila RealReal

FESTIVAL
INTERNACIONAL 
DOURO JAZZ

23 de SETEMBRO a 8 de OUTUBRO

Festival que se associa à época de 
vindimas na mais antiga das regiões 
demarcadas do mundo.

horário | 21h30
local | Teatro Municipal de Vila Real, 
Alameda de Grasse
GPS | 41.298888 -7.734343

contacto
Teatro Municipal de Vila Real
tel. | 259 320 000
email | geral@teatrodevilareal.com
producao@teatrodevilareal.com
site | www.teatrodevilareal.com

VILA POUCA DE AGUIAR

TRADICIONAL 
FEIRA DAS
CEBOLAS

24 e 25 de SETEMBRO

Na maior feira de Vila Pouca de 
Aguiar, de forte cariz agrícola e 
pecuário, tem destaque a venda 
de cebolas, mas também se 
comercializam outros produtos 
agrícolas da região. O seu início 
perde-se nos tempos, havendo quem 
lhe aponte origem medieval. Inclui, 
anualmente, concurso pecuário e 
chega de bois. O teatro de rua e a 
desfolhada com o tradicional Baile 
das Cebolas são acontecimentos 
emblemáticos, assim como 
o concurso da maior cebola. 
Organização anual de corrida
de cavalos em passo travado.

horário | 19h00-18h00
local | Parque Termal de Pedras 
Salgadas, Bornes de Aguiar
GPS | 41.500769 -7.642592

contacto 
Câmara Municipal
de Vila Pouca de Aguiar
tel. | 259 419 100
email | turismo@cm-vpaguiar.pt
site | www.cm-vpaguiar.pt
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VALONGO

MAGICVALONGO

29 de SETEMBRO a 2 de OUTUBRO

MagicValongo é um festival 
internacional de ilusionismo, que 
se realiza no concelho de Valongo. 
Tem sido constantemente palco de 
atuações, de vários campeões do 
mundo em diversas modalidades 
de magia e, por outro lado, tem-se 
apresentando como um importante 
elemento de divulgação da magia, 
de congregação ibérica de mágicos 
e como local privilegiado de 
descoberta, lançamento e promoção 
de novos talentos. Realiza-se 
anualmente em setembro e 
compreende várias vertentes,

nomeadamente, concursos, galas 
com convidados, conferências, feira 
mágica, shows de rua.

horário | 21h30-24h00
local | Câmara Municipal de Valongo,
Rua de S. Mamede
(Edifício Museu Municipal)
GPS | 41.237638 -8.525585

contacto 
Câmara Municipal de Valongo
tel. | 222 402 033 / 224 227 900
email | dctj@cm-valongo.pt   
site | www.cm-valongo.pt

MONÇÃO

FESTIVAL
DO CORDEIRO 
À MODA DE 
MONÇÃO

30 de SETEMBRO a 2 de OUTUBRO 
e 8 a 9 de OUTUBRO

O Cordeiro à Moda de Monção é 
um prato associado ao consumo 
no seio familiar, principalmente 
em dias festivos e hoje servido 
na restauração, refletindo o 
“saber-fazer” local. Os trabalhos 
de caracterização desenvolvidos 
pelo grupo de investigação FSQ/
ESA-IPVC revelaram que não se 
verificam diferenças significativas 
entre o prato confecionado em casas 
particulares e o que se serve na 
restauração monçanense.
Assim, pretende-se com “Festival 
do Cordeiro à Moda de Monção” 

perpetuar a confeção com 
qualidade e garantir a genuinidade 
do prato tradicional. Este evento 
irá protagonizar um programa de 
animação variado.

horário | dia 30 de setembro às 20h00
às 19h00 do dia 2 de outubro
dia 8 às 20h00 às 19h00 do dia 9 de outubro
local | Vila e freguesias
(nos restaurantes aderentes)
GPS | 42.07862795 -8.48169208

contacto 
Câmara Municipal de Monção
tel. | 251 649 000   
email | dec@cm-moncao.pt
site | www.cm-moncao.pt
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VIEIRA DO MINHO

FEIRA DA LADRA

1 a 3 de OUTUBRO

É num ambiente festivo que Vieira 
do Minho recebe no primeiro fim 
de semana de outubro milhares 
de forasteiros. Quem se deslocar 
a Vieira do Minho por esses dias 
deixa-se contagiar pelo frenesim, 
pela música e pela alegria desta 
grandiosa festa. Do seu programa 
constam as chegas de bois, as 
corridas de cavalos, os concertos, o 
folclore, as bandas filarmónicas, as 
concertinas, o cortejo etnográfico, 
o espetáculo de pirotecnia, entre 
outras atividades agrícolas,
lúdicas e comerciais.

horário | 9h00-24h00
local | Praça Guilherme de Abreu
GPS | 41.63420397029373 -8.140222711639353

contacto 
Câmara Municipal de Vieira do Minho
tel. | 253 649 270
email | geral@cm-vminho.pt
site | www.cm-vminho.pt

MAIA

XXI FESTIVAL DE 
TEATRO CÓMICO 
DA MAIA

1 a 9 de OUTUBRO

A programação deste festival torna-o 
único a nível nacional pela sua 
diversidade de géneros humorísticos. 
Do teatro de rua à comédia musical, 
passando pelas artes circenses, 
ou pela dança-teatro, o Festival 
Internacional de Teatro Cómico da 
Maia apresenta anualmente algumas 
das mais conceituadas companhias 
teatrais do mundo que levam à cena 
mais de trinta espetáculos.

horário | 21h30-24h00
local | Fórum da Maia,
Rua Eng.º Duarte Pacheco
GPS | 41°14’02.87”N 8°37’22.13”W

contacto
Câmara Municipal da Maia
tel. | 229 408 643
email | cultura@cm-maia.pt
site | www.cultura.maiadigital.pt
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VILA VERDE

FESTA DAS
COLHEITAS
XXV MOSTRA DE
PRODUTOS REGIONAIS 
“NA ROTA DAS
COLHEITAS”
5 a 13 de OUTUBRO

A Festa das Colheitas de Vila 
Verde é um dos maiores eventos 
nacionais dedicados à agricultura, 
pecuária e gastronomia. Trata-se 
de uma feira mostra de produtos 
agrícolas, artesanato, doces típicos 
e gastronomia, enriquecida com 
um programa de animação com 
vista à valorização das práticas 
agrícolas (desfolhada e malhadas 
de milho, espadelada de linho, pisa 
das uvas) e dos usos e costumes 
do concelho (Festival de Folclore, 
Festa do “Caurdo”, Encontro de 
Concertinas, Feira de Produtos 
Agrícolas). Destaque, também, 

para o 11º Festival de Gastronomia, 
enquanto referência nacional da boa 
mesa, que atrai as melhores casas 
de restauração do país. Este evento 
está inserido na “Rota das Colheitas”, 
uma programação turístico-cultural 
que decorre de agosto a novembro 
e que envolve um conjunto de 
parceiros, tais como juntas e uniões 
de freguesias, associações culturais, 
agentes turísticos, comércio local e 
diversas instituições.

horário | 11h00
local | Campo da Feira, Praça das 
Comunidades Geminadas
GPS | 41°39’13.75’’N 8°26’16.46’’W

contacto 
Câmara Municipal de Vila Verde
tel. | 253 310 500
email | geral@cm-vilaverde.pt
site | diariodascoolheitas.blogspot.com

PENAFIEL

ESCRITARIA

6 a 9 de OUTUBRO

O Festival Literário “Escritaria” 
está de volta, transformando 
Penafiel, durante quatro dias, numa 
cidade onde se respira e se sente 
a literatura, um pouco por todo 
o lado. Arte de rua, exposições, 
conferências, teatro, música, cinema, 
lançamentos de livros e exposições 
prometem contaminar tudo e todos 
com a vida e a obra do romancista, 
havendo ainda lugar para algumas 
surpresas.

horário | 10h00-24h00
local | Centro da cidade
GPS | 41°12’24.610’’W -8°17’0.924’’W 

contacto 
Câmara Municipal de Penafiel
tel. | 255 710 700
site | www.cm-penafiel.pt
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LOUSADA

COMÉDIAS
D’OUTONO

7 e 8, 14 e 15, 21 e 22 de OUTUBRO

Comédias D`Outono regressam em 
outubro. Depois do sucesso das duas 
primeiras edições, Lousada volta a 
promover em 2016 uma nova edição, 
onde o humor vai estar em destaque. 
Grandes nomes do humor nacional 
passaram pelo palco do auditório 
municipal, esgotando todas as 
sessões, estando já a ser preparado 
um conjunto de novos espetáculos. 
A organização deste festival de 
humor e de riso vai estar mais uma 
vez a cargo da Jangada Teatro e da 
Câmara Municipal de Lousada.

horário | 21h30
local | Auditório Municipal de Lousada
GPS | 41°16’41.99’’N 8°16’55.21’’W

contacto 
Câmara Municipal de Lousada
tel. | 255 820 500
email | turismo@cm-lousada.pt
site | www.cm-lousada.pt
Companhia de Teatro Jangada
tel. | 255 815 697
email | geral@jangadateatro.com
site | www.jangadateatro.com

CARRAZEDA DE ANSIÃES

OUTUBRO, MÊS 
DA CULTURA E 
DO PATRIMÓNIO

7 a 23 de OUTUBRO

O Mês de Outubro em Carrazeda 
de Ansiães é dedicado à cultura 
e ao património. Esta atividade 
pretende promover a cultura com 
um elemento dinamizador de 
desenvolvimento e aprendizagem, 
através de uma programação 
cultural variada e focalizada na 
formação de públicos. Espetáculos 
musicais, teatro, cinema, exposições 
e palestras sobre diversos temas que 
vão do património à literatura, são o 
mote para a reunião, durante três fins 
de semana, no auditório do CITICA, 
Centro de Inovação Tecnológica de 
Carrazeda de Ansiães.

horário | 10h00-24h00
local | CITICA, Praça do CITICA
GPS | 41°14’30.19’’N 7°18’19.71’’W

contacto 
Câmara Municipal
de Carrazeda de Ansiães
tel. | 278 610 030
email | geral@cmca.pt
site | www.cmca.pt
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MOGADOURO

FEIRA DOS
GORAZES

12 a 16 de OUTUBRO

A Feira Anual dos Gorazes, na sede 
de concelho, acontece sempre nos 
dias 15 e 16 de outubro de cada ano. 
Muito se tem discutido sobre o nome 
desta feira e sua origem, no entanto 
e segundo A. Mourinho, terá origem 
medieval. Não se trata apenas de 
uma tradicional feira, é um local 
de diversão e importante centro 
para o comércio do artesanato e de 
outros produtos tradicionais. Evento 
importante para projetar o nome 
de Mogadouro a nível nacional e 
cada vez mais a nível internacional, 
nomeadamente em Espanha.

A Feira dos Gorazes tem associada 
a ela a componente gastronómica, 
onde a posta de vitela assada na 
brasa e a marrã (carne de porco 
assada na brasa), aguçam a vontade 
de visita ao concelho por esta altura 
do ano.

horário | 9h00-1h00
local | Parque de Feiras e Exposições
GPS | 41°20’35.09”N 6°42’15.95”W

contacto 
A.C.I.S.M
tel. | 279 343 565
site | http://acismmogadouro.com/pt

MARCO DE CANAVESES

BIENAL
DA PEDRA

14 a 16 de OUTUBRO

O concelho do Marco de Canaveses 
tem uma forte atividade no setor 
da extração, transformação e 
comercialização de granitos e seus 
derivados, constituindo-se como um 
recurso de suma importância no 
seu desenvolvimento económico e 
social. Assim, desde 2008, a Câmara 
Municipal do Marco de Canaveses, 
em parceria com outras entidades 
do concelho, realiza, de dois em dois 
anos, a Bienal da Pedra. O evento 
pretende valorizar este sector de 
atividade onde se inclui a indústria 
e comércio de máquinas, utensílios, 
acessórios e serviços. O evento 

decorre, durante três dias, na vila 
de Alpendorada e alia a vertente 
industrial e empresarial aliada a
este setor de atividade.

horário | 10h00-22h00
local | Alameda Futebol Clube
de Alpendorada 
GPS | 41°5’17.54”N 8°15’1.53”W

contacto 
Câmara Municipal
do Marco de Canaveses
tel. | 255 538 800
email | turismo@cm-marco-canaveses.pt 
site | www-cm-marco-canaveses.pt
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ARMAMAR

FEIRA DA MAÇÃ

21 a 23 de OUTUBRO

Uma montra dedicada à exposição 
do potencial do município e um 
dos momentos marcantes na vida 
económica e social local. A animação 
é permanente com momentos de 
humor, programação especial para 
crianças, recriações etnográficas que 
lembram as nossas tradições
e muito mais.
A feira mostra o que de melhor 
Armamar tem para oferecer num 
espaço de exposição e venda.
O certame é organizado pela 
autarquia local e pela Associação 
dos Fruticultores de Armamar em 
articulação com vários agentes 
económicos, sociais e culturais
do município.

horário | 14h00
local | Armamar
GPS | 41.109498 -7.692530

contacto 
Câmara Municipal de Armamar
tel. | 254 850 800
email | gci@cm-armamar.pt
turismo@cm-armamar.pt
site | www.cm-armamar.pt

VINHAIS

FEIRA DA 
CASTANHA

21 a 23 de OUTUBRO

Promoção de castanha, venda de 
produtos regionais, exposição de 
artesanato, animação musical e 
magusto no maior assador
de castanhas do mundo.

horário | 10h00-20h00
local | Pavilhão Multiusos,
Bairro do Toural
GPS | 41.830115 -7.007914

contacto
Câmara Municipal de Vinhais
tel. | 273 770 300
email | geral@cm-vinhais.pt
site | www.cm-vinhais.pt
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SABROSA

FESTIVAL
DAS ALDEIAS 
VINHATEIRAS 
E LAGARADAS 
TRADICIONAIS

23 a 25 de SETEMBRO

Sabrosa localiza-se em plena Região 
Demarcada do Douro, Património 
Mundial da Humanidade reconhecida 
pela UNESCO, com a parte sul 
do concelho assente em termos 
económicos na produção de vinho, 
sendo a atividade predominante da 
população que reside neste meio. 
Promover o concelho, assente na 
tradição patente na cultura da 
vinha e do vinho, é um dos objetivos 
primordiais deste evento. Evento 
este que surge da necessidade 
de preservar e valorizar todo este 
imenso património, promovendo e 
projetando a imagem do concelho na 
região, no país e no mundo.

A programação incidirá na vertente 
local, com a predominância 
de atividades realizadas pelas 
populações, levando ao envolvimento 
de todas as freguesias do concelho, 
através das juntas e das associações.  

horário | 10h00-23h00
local | Celeirós do Douro, Provesende
GPS | 41.242852300 -7.558707800

contacto 
Câmara Municipal de Sabrosa
tel. | 259 939 575
email | comunicacao@cm-sabrosa.pt
site | www.cm-sabrosa.pt

VILA NOVA DE FOZ CÔA

CINECOA 2016
VI FESTIVAL
INTERNACIONAL 
DE CINEMA DE 
FOZ CÔA

23 a 25 de SETEMBRO

O Festival Internacional de Cinema 
do Côa consiste numa manifestação 
de projeção internacional, tendo 
por principal intuito trazer para 
cima da mesa a discussão sobre 
o património, a paisagem e a 
intervenção artística como polos 
dinamizadores de desenvolvimento 
e de aprendizagem. Na apreciação 
das gravuras rupestres, não deixa 
de nos surpreender a preocupação 
que o homem do Paleolítico Superior 
já manifestava quando queria fixar 
no xisto o perfil e o movimento 
dos animais que o fascinavam, 
como os auroques, as cabras ou os 

cavalos. No Vale do Côa nasceram 
os primeiros artistas, os primeiros 
“cineastas”. Damos continuidade 
a esse legado através do Cinecoa. 
Não é uma mostra de cinema, é um 
hino à divulgação do património 
cinematográfico, artístico e 
paisagístico desta região.

horário | 9h30-24h00
local | Av. Cidade Nova,
Vila Nova de Foz Côa
GPS | 41.073269 -7.148752

contacto 
Câmara Municipal de Vila Nova de Foz Côa
tel. | 279 760 400
email | correio@cm-fozcoa.pt
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BRAGANÇA

NORCAÇA,
NORPESCA & 
NORCASTANHA

27 a 30 de OUTUBRO

Reconhecendo a sua grande 
importância económica e social, 
este certame procura promover e 
valorizar o património cinegético, 
piscícola, turístico e gastronómico 
da região. Do seu programa consta 
um vasto conjunto de atividades 
ligadas aos sectores da caça e da 
pesca, como exposições de fauna e 
pintura, montarias, prova de Santo 
Huberto, avaliação de cães de caça, 
demonstrações técnicas e concursos 
de pesca, demonstração de cetraria, 
torneio de tiro aos pratos, largada 
de perdizes e faisões, e outras 
ligadas à promoção e divulgação 

da castanha com iniciativas como 
os concursos da Castanha da Terra 
Fria e dos Doces de Castanha e das 
Quadras de S. Martinho que procura 
o envolvimento das escolas do 
concelho. Associado a este certame 
decorre em simultâneo a semana 
gastronómica alusiva aos produtos 
cinegéticos, piscícolas e à castanha 
nos restaurantes aderentes.

horário | 10h00-23h30
local | Pavilhão do Nerba, Av. das Cantarias
GPS | 41.779751 - 6.779480

contacto 
NERBA
tel. | 273 304 630
email | lcaldeira@nerba.pt
site | http://norcaca-norpesca-norcastanha.pt/

AROUCA

VI FESTIVAL
DA CASTANHA 
DE AROUCA

28 a 30 de OUTUBRO

Arouca é conhecida como a terra 
da castanha e terra de frondosos 
castanheiros, em que a castanha 
também dá nome a um doce 
conventual. Este festival, que irá 
decorrer de 23 a 25 de outubro, 
pretende homenagear e valorizar 
uma espécie endémica da região –
o castanheiro, o seu fruto, a castanha 
e o seu uso na gastronomia e doçaria 
regional. Mostras gastronómicas, 
venda de produtos regionais, música, 
teatro, oficinas de dança tradicional, 
palestras, magustos e bailes 
populares pontuam estes dias.

horário | dia 21: 9h00-23h00;
dia 22: 9h00-24h30; dia 23: 9h00-19h00
local | Arouca
GPS | 40.928393 - 8.246452

contacto 
Câmara Municipal de Arouca
tel. | 256 940 220
email | geral@cm-arouca.pt
site | www.cm-arouca.pt
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FESTA DA 
CASTANHA

28 a 30 de OUTUBRO

A Festa da Castanha é o corolário 
de mais de duas décadas de aposta 
na castanha como fruto com uma 
importância cada vez maior na 
economia local. Este projeto de 
interesse socioeconómico tem como 
principal objetivo promover este 
produto que se apresenta como uma 
imagem de marca do concelho e visa 
ainda a execução de diversas ações 
das quais destacamos os Concursos 
da Melhor Castanha, de Montras e 
dos Doces.

horário | dia 28: 18h00-22h00;
dias 29 e 30: 9h30-22h00
local | Expo Salão Multiusos de Sernancelhe       
GPS | 40°53’48.01”N 7°29’24.48”W

contacto 
Câmara Municipal de Sernancelhe
tel. | 254 598 300
email | geral@cm-sernancelhe.pt
site | www.cm-sernancelhe.pt

CHAVES

FEIRA DOS
SANTOS

30 de OUTUBRO a 1 de NOVEMBRO

A tradicional Feira dos Santos 
é considerada um dos maiores 
eventos no plano comercial, social, 
económico e lúdico que se realiza no 
norte do país, constituindo o ex-libris 
festivo da cidade flaviense e de toda 
a região transmontana. Organizado 
pela Associação Empresarial do Alto 
Tâmega (ACISAT) e o município de 
Chaves, o certame mantém o caráter 
popular que o caracteriza, acolhendo 
mais de 100 mil visitantes de todo o 
país e da vizinha Galiza.

horário | todo o dia e toda a noite 
local | Principais artérias e praças da Cidade
GPS | 41.741031 -7.476283

contacto 
Câmara Municipal de Chaves
tel. | 276 340 500
email | municipio@chaves.pt
site | www.chaves.pt
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VINHAIS

FESTA DA 
CABRA E DO 
CANHOTO

31 de OUTUBRO

Festa tradicional de características 
únicas. Realiza-se todos os anos 
na noite de 31 de outubro. Manda 
a tradição que se faça uma grande 
fogueira com o canhoto ou tronco. 
O canhoto e toda a lenha que se 
queima nesta fogueira deverá ser 
roubada, pois se o não for não arde. 
Festa convívio para a população 
residente e visitantes.

horário | 18h00-1h00 
local | Cidões, Vilar de Peregrinos
GPS | 41.786795 -7.023141

contacto
Câmara Municipal de Vinhais
tel. | 273 770 300
email | geral@cm-vinhais.pt
site | www.cm-vinhais.pt
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VALE DE CAMBRA

FEIRA DA 
CASTANHA

3 a 6 de NOVEMBRO

A freguesia de São Pedro de 
Castelões, no concelho de Vale 
de Cambra, recebe nos primeiros 
dias do mês de novembro a Feira 
da Castanha. Numa homenagem a 
São Martinho e à castanha, as ruas 
desta vila enchem-se de visitantes, 
de muita animação oferecida pelos 
grupos etnográficos da região e de 
produtores de castanha oriundos de 
toda a zona norte do país. Na feira 
“onde se compram as melhores 
castanhas do mundo”, participam 
ainda, os produtores e artesãos 
locais que expõem os seus produtos.

horário | 10h00-24h00
local | Largo de S. Pedro,
S. Pedro de Castelões
GPS | 40.4942959 -8.2352783

contacto 
Câmara Municipal de Vale de Cambra
tel. | 256 420 510
email | geral@cm-valedecambra.pt
site | www.valedecambra.pt

GUIMARÃES

GUIMARÃES 
JAZZ

3 a 12 de NOVEMBRO

Considerado pela crítica como um 
festival de referência, o Guimarães 
Jazz tem-se afirmado como um 
dos mais sólidos e consistentes 
festivais de jazz do país, ocupando 
um lugar de topo no panorama 
nacional e internacional. Em 2016, o 
Guimarães Jazz assinala a sua 25ª 
edição, dando sinais de vitalidade 
e conservando todas as qualidades 
que lhe são reconhecidas. A sua 
identidade singular e o caráter 
multifacetado dos seus alinhamentos 
são sempre sustentados por nomes 
incontornáveis da cena jazzística 
internacional.

horário | 22h30
local | Centro Cultural Vila Flor,
Avenida D. Afonso Henriques, 701
GPS | 41.43695 -8.29554

contacto 
Centro Cultural Vila Flor 
tel. | 253 424 700
email | geral@ccvf.pt
site | www.ccvf.pt
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VALPAÇOS

XX CASTMONTE
FEIRA DA 
CASTANHA DE 
CARRAZEDO DE 
MONTENEGRO

4 a 6 de NOVEMBRO

Em Carrazedo de Montenegro 
existe um dos maiores centros de 
exportação de castanha do país e 
por essa razão a vila é denominada 
por Capital da Castanha. A Feira 
dedicada a este famoso e importante 
fruto, traz à vila milhares de pessoas 
atraídas pelo cartaz bastante 
diversificado, que para além dos 
produtos tradicionais, onde não 
podem faltar o vinho, o azeite, os 
frutos secos, o folar, as compotas e 
a mundialmente famosa castanha de 
Carrazedo – DOP da Padrela, oferece 
muita animação, o Passeio TT 
Caminhos da Castanha e o Passeio 

de BTT a Rota da Castanha. Os 
visitantes também têm oportunidade 
de provar o bolo de castanha de 600 
quilos, partilhado com todos. 
 
horário | dia 4: 14h00-2h00;
dia 5: 8h00-2h00; dia 6: 8h00-22h00
local | Pavilhão Rota da Castanha,
Rua do Parque, Carrazedo de Montenegro
GPS | 41.567722 -7.428684

contacto
Câmara Municipal de Valpaços
tel. | 278 781 795
email | municipio@valpacos.pt
junta_freguesia_cm@sapo.pt
site | www.valpacos.pt

VIEIRA DO MINHO

MERCADO
DA CASTANHA E 
DOS PRODUTOS 
LOCAIS

7 e 8 de NOVEMBRO

Trata-se de uma grande mostra de 
produtos locais, de comercialização 
de castanha e de vários produtos da 
terra (feijão amarelo, fruta da época, 
produtos hortícolas, mel, compotas e 
doces confecionados com base neste 
produto tradicional).

horário | 9h00-24h00
local | Praça Guilherme de Abreu
GPS | 41.634172400 -8.141116400

contacto 
Câmara Municipal de Vieira do Minho
tel. | 253 649 270
email | geral@cm-vminho.pt
site | www.cm-vminho.pt
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PENAFIEL

SÃO MARTINHO

10 de NOVEMBRO

A festa e feira de anual de São 
Martinho, em novembro, é outra 
época animada para visitar Penafiel. 
Todas as ruas estão preenchidas por 
feirantes dos mais variados bens 
e ficam apinhadas de gente. Era 
ocasião de comprar o necessário 
à casa para todo o ano, de vender 
excedentes, cumprir o contrato com 
os criados rurais, negociar animais 
(bovinos e equinos) e, acima de tudo, 
provar o vinho novo.

horário | 9h30-23h00
local | Centro da cidade
GPS | 41°12’24.610’’N -8°17’0.924’’W

contacto
Posto de Turismo de Penafiel
tel. | 255 712 561
site | www.cm-penafiel.pt

TAROUCA

FESTAS DE
SÃO MARTINHO

10 a 16 de NOVEMBRO

Durante vários dias, S. Martinho, 
padroeiro da vinha e do vinho nos 
esporões, dá o mote para uma 
tradição já centenária. O ponto 
alto dos festejos é marcado pela 
tradicional “Cegada de S. Martinho”, 
que se realiza na noite de 10 de 
novembro, onde o vinho é rei.

horário | 19h00-24h00
local | Lugar dos Esporões, Tarouca
GPS | 41°01’12,9’’N 7°47’00,5’’W

contacto
Associação de S. Martinhos dos Esporões
tel. | 965 673 321
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PENEDONO

MERCADO 
MAGRIÇO

11 a 13 de NOVEMBRO

O Mercado Magriço assume-
se como montra principal das 
atividades comerciais, artesanais, 
agrícolas, pecuárias e industriais 
deste concelho, um concelho com 
garra que não aceita o rótulo da 
interioridade, que acredita nas 
suas potencialidades e as valoriza. 
Fomentar o empreendedorismo, 
valorizando as iniciativas locais é o 
mote para este Mercado Magriço. 

horário | dia 11: 18h00-24h00;
dia 12: 8h00-24h00; dia 13: 10h00-22h00
local | Pavilhão Municipal de Penedono, 
Bairro do Prazo Velho
GPS | 40.9925487 -7.3980835

contacto
Câmara Municipal de Penedono
tel. | 254 508 174   
email | gdes@cm-penedono.pt  
site | www.cm-penedono.pt

VILA POUCA DE AGUIAR

MOSTRA
GASTRONÓMICA
CABRITO, 
CASTANHA, 
COGUMELOS

11 a 13 de NOVEMBRO

A Mostra Gastronómica de Vila 
Pouca de Aguiar destina-se a 
promover a gastronomia regional, 
com destaque para três produtos 
altamente apetecíveis, que 
constituem marcas reconhecidas 
internacionalmente: o cabrito, a 
castanha e os cogumelos silvestres. 
Inclui mostra de gastronomia nos 
restaurantes locais e a Feira de 
Cogumelos e Produtos de Outono,
no Mercado Municipal.
A música tradicional, a exposição 
de cogumelos e a presença de 
cabritinhos conferem um ambiente 
peculiar a este evento.

horário | 10h00-22h00
local | Mercado Municipal,
Praça 25 de Abril
GPS | 41.30039 -7.384515

contacto
Câmara Municipal
de Vila Pouca de Aguiar
tel. | 259 419 100
email | turismo@cm-vpaguiar.pt
site | www.cm-vpaguiar.pt
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PENEDONO

XII MARATONA 
DE BTT
NOS TRILHOS 
DOS CEIREIROS

13 de NOVEMBRO

A maratona da Beselga é uma das 
competições com mais tradição 
do país onde são esperados 
participantes de todo o país e além-
fronteiras.
Os percursos permitem aos amantes 
da modalidade rolarem a grande 
velocidade por caminhos agrícolas, 
singletracks, subidas, descidas, 
zonas técnicas e zonas planas, 
num traçado que promete saciar 
as diferentes preferências de cada 
participante. Os praticantes de BTT 
poderão optar por três trajetos 
diferentes (65, 45 e 20 quilómetros).

Uma excelente oportunidade para 
conhecer os verdadeiros encantos do 
concelho de Penedono e zelar pela 
saúde.

horário | 8h00-18h00
local | Associação Beselguense,
Rua da Portela, Beselga 
GPS | 40.94004 -7.42322

contacto 
Associação Beselguense 
tel. | 254 549 181
email | geral@associacaobeselguense.pt
site | www.cm-penedono.pt

MAIA

WORLD
PRESS
PHOTO

15 de NOVEMBRO a 15 de DEZEMBRO

Este evento é internacionalmente 
reconhecido pela sua qualidade e por 
ser o único do género, resultando de 
um concurso anual de fotojornalismo 
onde a atualidade é apresentada 
a nível mundial. A exposição de 
fotojornalismo está organizada 
em várias categorias e mostra 
acontecimentos marcantes que 
tiveram lugar em 2015.

horário | 9h00-23h00
local | Centr’arte, Rua Eng.º Duarte Pacheco
GPS | 41°14’02.87”N 8°37’22.13”W

contacto 
Câmara Municipal da Maia
tel. | 229 408 643
email | cultura@cm-maia.pt
site | www.cultura.maiadigital.pt
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ALFÂNDEGA DA FÉ

FESTA DA
MONTANHA

18 a 20 de NOVEMBRO

São três dias de festa em que 
as potencialidades das zonas de 
montanha estarão em destaque. 
A segunda edição da Festa da 
Montanha trará animação, cultura, 
desporto e produtos locais à 
freguesia de Sambade. A iniciativa 
realizada pela Câmara Municipal de 
Alfândega da Fé em parceria com 
a Junta de Freguesia de Sambade, 
traduz a vontade de ver dinamizadas 
as áreas rurais do concelho, fazendo 
das suas características fatores de 
crescimento e desenvolvimento. 

horário | 18h00-24h00
local | Largo da Igreja, Sambade
GPS | 41°24’47.03’’N 06°58’28.23’’W

contacto
Câmara Municipal de Alfândega da Fé
tel. | 279 460 020   
email | cca.geral@gmail.com
site | www.cm-alfandegadafe.pt

CELORICO DE BASTO

FEIRA ANUAL
DE SANTA
CATARINA

24 a 27 de NOVEMBRO

A Feira Anual de Santa Catarina é 
um evento que tem vindo a recuperar 
algumas características que o 
identificam, como a deslocalização 
para o centro da vila. Uma feira que 
permite aos comerciantes locais 
e aos que vêm de fora escoar os 
seus produtos. Destaca-se a venda 
das últimas sardinhas (segundo 
a lenda depois da Santa Catarina 
as sardinhas perdem o sabor, são 
mais secas), é usual as pessoas do 
concelho comerem sardinhas em 
dia de Feira Anual e comprarem-
se as árvores de fruto, casacos e 
cobertores para passar o inverno. 

Há castanhas assadas distribuídas 
pela feira e produtos regionais 
como charcutaria e derivados. A 
grande atração desta feira reside no 
Concurso Pecuário, onde participam 
produtores de gado locais das Raças 
Maronesa, Frísia, Barrosã e Minhota. 
A procura por produtores de áreas 
limítrofes permitiu abrir o leque de 
participações e tornar este concurso 
de âmbito nacional.

horário | 8h00
local | Av. da República, Praça Cardeal
D. António Ribeiro, Praça Albino Alves 
Pereira e Mercado Municipal
GPS | 41.391790 -7.999573

contacto 
Câmara Municipal de Celorico de Basto
tel. | 255 320 300
email | geral@mun-celoricodebasto.pt
site | www.cm-celoricodebasto.pt
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MELGAÇO

FESTIVAL DO
ESPUMANTE
DE MELGAÇO

25 a 27 de NOVEMBRO

No município de Melgaço, coração 
da região, um festival de três dias 
(sexta-feira, sábado e domingo) que 
pretende apresentar os melhores 
espumantes a milhares de visitantes, 
não apenas de outras partes do país, 
como também da vizinha Galiza.
O Espumante Alvarinho e a 
gastronomia serão o leit motiv do 
evento, que deverá ter ainda uma 
programação com um conjunto 
diversificado de ações capazes de se 
constituírem polos suplementares de 
atração e curiosidade.

horário | 10h00-2h00
local | Largo Hermenegildo Solheiro
GPS | 42.112829 -8.259209

contacto 
Câmara Municipal de Melgaço
tel. | 251 410 100
email | geral@cm-melgaco.pt
site | www.cm-melgaco.pt

BRAGA

CONCURSO 
DE BANDAS 
FILARMÓNICAS 
DE BRAGA

26 e 27 de NOVEMBRO

A música filarmónica é de grande 
relevância no desenvolvimento 
e formação musical de muitas 
gerações, não apenas em meio 
urbano, mas essencialmente em 
contexto rural ou suburbano. O 
Concurso de Bandas Filarmónicas 
de Braga é um dos três certames do 
género que se realiza em Portugal, 
facto relevante e que poderá 
contribuir para o desenvolvimento 
das associações musicais do distrito, 
bem como auxiliar ao intercâmbio 
entre estas e outras filarmónicas do 
território nacional.

horário | dia 26: 14h00-20h00;
dia 27: 10h00-17h00
local | Parque de Exposições de Braga
GPS | 41.549 -8.426

contacto 
Câmara Municipal de Braga
tel. | 253 203 152
email | cultura@cm-braga.pt
site | www.cm-braga.pt
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GUIMARÃES

FESTAS
NICOLINAS

29 de NOVEMBRO a 7 de DEZEMBRO

As Festas Nicolinas têm a sua 
origem na devoção religiosa 
dedicada a São Nicolau. Este culto, 
desenvolvido entre o povo, foi mais 
tarde apropriado pelos estudantes 
que constituíram uma capela em 
honra de São Nicolau, entre 1661 
e 1663, na Igreja Nossa Senhora 
da Oliveira e aí sediaram a sua 
irmandade. Atualmente as Festas 
Nicolinas decorrem entre o dia 29 
de novembro e o dia 7 de dezembro, 
sendo que, durante estes dias são 
vários os números nicolinos que 
incorporam estas festividades, 
entre os quais as Novenas, as Ceias 

Nicolinas, o Pinheiro, as Posses, o 
Magusto, as Roubalheiras, o Pregão, 
as Maçãzinhas, as Danças de S. 
Nicolau e o Baile Nicolino. As Festas 
Nicolinas são consideradas as festas 
mais antigas de Guimarães. 

horário | 23h00
local | Vários Locais
GPS | 41.444419 -8.292285

contacto 
Câmara Municipal de Guimarães
tel. | 253 513 240
email | geral@cm-guimaraes.pt
site | www.nicolinas.pt

MESÃO FRIO

FEIRA ANUAL
DE SANTO
ANDRÉ

30 de NOVEMBRO a 8 de DEZEMBRO

De 30 de novembro a 8 de dezembro, 
a feira de Santo André atrai, todos os 
anos, milhares de visitantes. Trata-
se de uma festa famosa em toda a 
região e um símbolo de Mesão Frio. 
Nela, poderemos encontrar gado, 
corridas de cavalos e burros, música 
e ranchos folclóricos, exposição 
de artesanato, gastronomia local e 
produtos tradicionais que animam 
a vila e todo o concelho durante 
a primeira semana de dezembro. 
Nestes nove dias da feira, poder-se-á 
aproveitar para saborear o prato

típico “marrã” que constitui a delícia 
dos visitantes da feira e o chamariz 
para muita gente a esta vila.

horário | 9h00-18h00
local | Avenida Conselheiro
José Maria Alpoim, 432
GPS | 41.1587214 -7.8918529

contacto 
Posto de Turismo de Mesão Frio
tel. | 254 890 100 / 933 901 018
email | turismo@cm-mesaofrio.pt
site | www.cm-mesaofrio.pt
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BRAGANÇA

BRAGANÇA
TERRA DE
NATAL E
DE SONHOS

1 de DEZEMBRO a 6 de JANEIRO

Com o objetivo de festejar a época 
natalícia, a cidade de Bragança, 
em especial a Praça Camões, 
transformar-se-á num espaço 
encantado onde crianças e adultos 
se vão sentir envolvidos por uma 
atmosfera de encanto com diversas 
atividades de natal e atrações para 
experienciar. A pista de gelo, a banca 
de Natal, os contos e músicas de 
Natal, o presépio em tamanho real 
e a animação de rua, criarão uma 
atmosfera única na cidade
de Bragança.

horário | 10h00-20h00
local | Praça Camões
GPS | 41.805266 -6.756004

contacto
Câmara Municipal de Bragança
tel. | 273 304 200
site | www.cm-braganca.pt

VALENÇA

VALENÇA
CIDADE 
PRESÉPIO

1 de DEZEMBRO a 6 de JANEIRO

Valença Cidade Presépio decorre 
de 1 de dezembro a 9 de janeiro, 
com uma mostra coletiva de 
centenas de presépios expostos 
em montras, jardins, capelas dos 
Passos, logradouros públicos, 
estabelecimentos comerciais, 
museus e na Loja de Turismo. 
Envolve instituições, associações, 
comerciantes e particulares que 
projetam Valença como o destino
de Natal do Noroeste Peninsular.

horário | todo o dia e toda a noite
local | Cidade de Valença
GPS | 42°1’49.88’’N 8°38’41.52’’W

contacto 
Câmara Municipal de Valença
tel. | 251 800 339
email | cultura.cmv@gmail.com 
site | www.cm-valenca.pt
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VILA REAL

FAG
FEIRA DE
ARTESANATO
E GASTRONOMIA

2 a 4 de DEZEMBRO

A 19ª edição da FAG – Feira de 
Artesanato e Gastronomia de 
Vila Real, vai decorrer de 2 a 4 de 
dezembro de 2016, no Pavilhão de 
Exposições da Nervir, em Vila Real. 
A FAG constitui-se como um evento 
ímpar, uma mostra de atividades 
artesanais e culturais que fazem 
parte da nossa identidade; mas 
constitui também uma homenagem 
ao povo de Trás-os-Montes que, 
apesar da inexorável mudança geral 
de paradigmas, continua a preservar 
no tempo o que outrora constituiu,
e ainda constitui, na economia
e na mesa, a sua identidade.

A gastronomia e o artesanato não 
têm concorrência, são peças de arte 
únicas, constituem um património 
inestimável e um importante 
legado para as gerações vindouras. 
Organização Nervir - Associação 
Empresarial e Câmara Municipal
de Vila Real.

horário | todo o dia
local | Pavilhão de Exposições da NERVIR, 
Alameda de Grasse 
GPS | 41.297977 -7.734257

contacto
Nervir
tel.| 259 330 640
email | geral@nervir.pt
site | www.nervir.pt

VALENÇA

FESTIVAL DE 
CHOCOLATE

3 a 11 de DEZEMBRO

Festival de chocolate com produtos 
elaborados com chocolate, 
workshops e showcooking.

horário | 10h00-19h00
local | Fortaleza de Valença
GPS | 42°1’49.88’’N 8°38’41.52’’W

contacto 
Câmara Municipal de Valença
tel. | 251 800 339
email | cultura.cmv@gmail.com 
site | www.cm-valenca.pt
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SANTA MARIA DA FEIRA

PERLIM
UMA QUINTA
DE SONHOS

3 de DEZEMBRO a 1 de JANEIRO 2017

Perlim aposta em conteúdos cem por 
cento originais e construídos, onde 
tudo é novo e único. Em 2015, aquele 
que se assume como o maior parque 
temático de Natal do norte do País, 
recebeu mais de 80 mil visitantes, 
em dezanove dias de evento com 
mais de 300 horas de animação. 
Para um mês de Natal em família ou 
em contexto escolar e de grupo esta 
é uma escolha surpreendente para 
todas as idades. A Quinta do Castelo 
em Santa Maria da Feira, com mais 
de um século de história, é o cenário 
fabuloso onde as mais encantadoras 

personagens do nosso imaginário 
ganham vida! Venham sonhar 
connosco! Apatépé lápá!

horário | consultar programa especifico
local | Quinta do Castelo
de Santa Maria da Feira
GPS | 40°92’64.8’’N 8°54’82.2’’W

contacto 
Feira Viva Cultura e Desporto E.M.
tel. | 256 370 241 / 915 220 811
email | reservas@perlim.pt
site | www.perlim.pt

BRAGA

DIA DE
SÃO GERALDO

5 de DEZEMBRO

O dia de São Geraldo celebra-
se anualmente a 5 de dezembro 
e é revestido de um significado 
particular pelo facto de esta 
personalidade ser considerada o 
padroeiro da cidade de Braga. A 
Câmara Municipal de Braga associa-
se à comemoração desta data 
simbólica para a cidade de Braga em 
conjunto com o Cabido da Sé Primaz. 
A visita à Capela de São Geraldo, 
decorada de frutos, é uma tradição a 
cumprir neste dia, mas há também 
um concerto, missa solene e uma 
representação teatral, entre outras 
propostas culturais.

horário | 10h30-21h30
local | Sé Primaz
GPS | 41.549 -8.426

contacto
Sé de Braga
tel. | 253 263 317  
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MESÃO FRIO

MERCADO
MEDIEVAL

8 de DEZEMBRO

O Mercado Medieval é parte 
integrante no cartaz de eventos 
da Feira Anual de Santo André. 
Este evento traduz-se na recriação 
histórica do período medieval, 
proporcionando a quem o visita 
uma viagem no tempo, onde poderá 
desfrutar das artes e ofícios das 
populações na Idade Média.

horário | 9h00-18h00
locais | Claustros do Convento
dos Franciscanos do Varatojo
GPS | 41.1587214 -7.8918529

contacto
Posto de Turismo de Mesão Frio
tel. | 254 890 100 / 933 901 018
email | turismo@cm-mesaofrio.pt
site | www.cm-mesaofrio.pt

CINFÃES

ALDEIA DO
PAI NATAL

10, 11, 17 e 18 de DEZEMBRO

A mítica aldeia da Gralheira, 
distintamente rural e a mais elevada 
do país é já o grande destino de 
natal. Nos fins de semana de 10 e 11 
e 17 e 18 de dezembro, o município 
transforma a terra, o ambiente e a 
tradição e impõe a verdadeira magia 
do natal. Com uma vertente cultural, 
marco da tradição serrana e os 
mais variados pontos de animação 
infantil e sénior, a Gralheira veste-se, 
convenientemente a rigor, para o seu 
melhor natal.

horário | 14h00
local | Gralheira
GPS | 41.004000 -7.969664

contacto
Loja Interativa de Turismo de Cinfães
tel. | 255 560 560
email | turismo@cm-cinfaes.pt
geral@cm-cinfaes.pt
site | www.cm-cinfaes.pt
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AMARANTE

AMARANTE
CIDADE 
PRESÉPIO

10 de DEZEMBRO a 6 de JANEIRO 

Programa de caráter natalício que 
contempla uma oferta variada, para 
toda a família e que transforma todo 
o centro urbano da cidade numa 
atmosfera cheia de encanto e magia 
de natal. Para além da iluminação 
das ruas, uma árvore de 30 metros 
de altura e o tradicional presépio, 
destacam-se os contos, teatros 
e concertos musicais de Natal, a 
animação de rua, os divertimentos, 
ateliês e atividades infantis e a 
possibilidade de fazer compras no 
comércio tradicional em horário 
alargado. Para o final de ano está 
preparada uma noite cheia de fogo 
de artifício.

horário | 9h00-22h00
local | Ruas da cidade de Amarante
GPS | 41.269789 -8.078589

contacto
Câmara Municipal de Amarante
tel. | 255 420 262
email | geral@cm-amarante.pt
site | www.cm-amarante.pt

PAÇOS DE FERREIRA

SANTA LUZIA
FEIRA DOS 
CAPÕES

13 de DEZEMBRO

O Capão mereceu atenção de 
vários autores como Gil Vicente, D. 
Francisco Manuel de Melo, Camilo 
Castelo Branco e Eça de Queirós, 
referindo-o nas suas obras como 
“manjar dos reis”. Confecionado “À 
Freamunde”, coleciona apreciadores 
famosos, que todos os anos não 
perdem a semana gastronómica, que 
se realiza de 1 a 13 de dezembro, 
sendo 13 dia da famosa Feira dos 
Capões. Diz o provérbio popular “Do 
frango capão a perna, e da galinha 
o peito”, o escritor Camilo Castelo 
Branco, autor de “Amor de Perdição” 

(1862), aconselhava-o ligeiramente 
flambado com aguardente velha 
e conduzido à mesa com a pele 
estaladiça. Experimente...
não se vai arrepender!

horário | 9h00-19h30
local | Centro da Cidade de Freamunde
GPS | 41.288822 -8.340667

contacto 
Posto de Turismo de Paços de Ferreira
tel. | 300 400 014
email | cit@cm-pacosdeferreira.pt
site | www.cm-pacosdeferreira.pt
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VIMIOSO

FEIRA DE
ARTES OFÍCIOS 
E SABORES

16 a 18 de DEZEMBRO

Promover o artesanato e os produtos 
regionais; divulgar o que de melhor 
se faz e produz no concelho de 
Vimioso; atrair visitantes ao nosso 
concelho; divulgar os usos e 
costumes; divulgação do património 
e exploração de recursos.

horário | 10h00
local | Vimioso, Pavilhão Multiusos
GPS | 41°35.183’’N 6°31.862’09.15’’W

contacto 
Câmara Municipal de Vimioso
tel. | 273 518 120
email | vimioso2003@hotmail.com

PONTE DA BARCA

MERCADO
DE NATAL E
FEIRA DO MEL

16 a 22 de DEZEMBRO

A Praça da República em Ponte 
da Barca é o palco do Mercado de 
Natal onde, de 18 a 23 de dezembro, 
os visitantes poderão encontrar 
prendas originais e solidárias, 
propostas pelos artesãos e pelas 
IPSS do concelho e poderão também 
degustar as tradicionais iguarias de 
Natal que estarão disponíveis neste 
local. Paralelamente, no dia 22, 
decorrerá também a Feira do Mel, 
uma das mais tradicionais e originais 
feiras do Alto Minho, em que 
produtores de toda a região vendem 

mel para a confeção dos doces da 
quadra natalícia. Terão também 
lugar os Concursos de Mel, de Bolo 
de Mel e das Rabanadas de Mel.

horário | 8h00
local | Praça da República
GPS | 41.807629 -8.416557

contacto 
Câmara Municipal de Ponte da Barca
tel. | 258 480 180
email | geral@cmpb.pt
site | www.cmpb.pt
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SANTO TIRSO

NATAL
NA PRAÇA

16 a 30 de DEZEMBRO (exceto 25)

A cidade e o Natal formam equipa 
para proporcionar mil fantasias e 
muita diversão aos mais novos. Pelo 
segundo ano consecutivo, o Natal 
acontece na praça do município 
e é nesse espaço, que as famílias 
terão oportunidade de partilharem 
e experimentarem o verdadeiro 
espírito natalício. O Pai Natal 
promete valorosas surpresas e, 
nesse intento, não estará sozinho!

local | Praça 25 de Abril  
GPS | 41°20’30.8”N 8°28’25.1”W

contacto 
Câmara Municipal de Santo Tirso
tel. | 252 833 428  
email | cultura@cm-stirso.pt  
site | www.cm-stirso.pt

BRAGA

NATAL
NA RUA

17 de DEZEMBRO

Esta iniciativa, que se realizou 
em 2013 pela primeira vez, tem 
como objetivo proporcionar um 
dia inteiro de animação de rua 
referente à quadra natalícia, de 
forma a potenciar a atividade 
comercial e a vivência festiva deste 
tempo de particular intensidade. 
Conta com a colaboração da 
Associação Comercial de Braga e 
com a participação de inúmeras 
associações e instituições culturais 
do município. No mesmo dia, 
decorre, ainda, a Corrida de S. 
Silvestre com grande participação de 
atletas profissionais e amadores. 

horário | todo o dia
local | Centro Histórico
GPS | 41.549 -8.426

contacto 
Câmara Municipal de Braga
tel. | 253 263 317    
email | cultura@cm-braga.pt  
site | www.cm-braga.pt
http://www.aabraga.pt/
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MOGADOURO

III ENCONTRO
DE MÁSCARAS 
DE MOGADOURO

17 de DEZEMBRO

Vai realizar-se o 3º Encontro de 
Máscaras de Mogadouro, no dia 
17 de dezembro, pelas 14h00 com 
participação das máscaras do 
concelho de Mogadouro, Chocalheiro 
de Bemposta, Os Velhos de Vale de 
Porco e Bruçó, o Farandulo de Tó, 
o Careto de Valverde e de vários 
grupos de máscaras da Península 
Ibérica com acompanhamento 
musical dos gaiteiros e pauliteiros
do concelho de Mogadouro.  

horário | 14h00-24h00
local | Loja Interativa de Turismo
de Mogadouro
GPS | 41°20’28.27”N 6°42’47.35”W

contacto 
Câmara Municipal do Mogadouro
tel. | 279 340 100
site | www.mogadouro.pt

BRAGA

PRESÉPIO
DE PRISCOS

18 de DEZEMBRO a 15 de JANEIRO 
(dia de Natal, Ano Novo e fins de semana)

O Presépio ao Vivo de Priscos 
é uma oportunidade para fazer 
uma viagem ao tempo de Jesus. 
A um tempo com vozes, música, 
cheiros, sabores, sons, casas, lojas, 
praças e mercados e cerca de 600 
participantes que dão vida a uma 
história sempre antiga e sempre 
nova.

horário | consultar programa específico
local | Priscos (junto à igreja paroquial)
GPS | 41°30’3.39’’N 8°28’39.64’’W

contacto 
Presépio de Priscos
email | info@presepiopriscos.com; 
visitas@presepiopriscos.com
site | www.presepiopriscos.com
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CARRAZEDA DE ANSIÃES

CONCERTO
DE NATAL

23 de DEZEMBRO

Com uma larga história e tradição, 
a data da sua fundação remonta ao 
ano de 1904, a banda da Associação 
Filarmónica Vilarinhense reúne-se
todos os anos, nos dias que 
antecedem o Natal para efetuar
um grandioso concerto de Natal.

horário | 21h30
local | CITICA, Praça do CITICA
GPS | 41°14’30.19’’N 7°18’19.71’’W

contacto 
Câmara Municipal de Carrazeda de Ansiães
tel. | 278 610 030
email | geral@cmca.pt
site | www.cmca.pt

BRAGANÇA

FESTAS
DE INVERNO

25 de DEZEMBRO a 10 de JANEIRO

As festividades mais características 
do concelho de Bragança são 
aquelas que se realizam no 
solstício de inverno, quando as 
grandes fogueiras comunitárias 
pontuam pelas várias aldeias onde 
as máscaras e os seus portadores 
são os protagonistas. É por altura 
do Natal, até ao dia de reis, que 
emergem os diversos rituais com 
mascarados, nos quais estes 
estranhos seres “andam à solta”. 
A origem dos mascarados liga-
se ao culto dos antepassados, 
pela fertilidade dos campos, pela 
fecundidade dos homens e dos 
animais, pela manutenção da lei 
cívica e moral e da ordem.

25 e 26 de dezembro [Aveleda e Varge]
26 de dezembro [Rebordãos] 
26 e 27 de dezembro
[Parada e Grijó de Parada] 
1 a 6 de janeiro [Salsas]  
2, 3 e 6 de janeiro [Rio de Onor] 
9 e 10 de janeiro [Baçal]  
10 de janeiro [Rebordaínhos]   

horário | 20h00-24h00
local | Aldeias do concelho de Bragança: 
Varge, Aveleda, Rebordãos, Parada 
de Infanções, Grijó de Parada, Salsas, 
Rebordaínhos, Baçal

contacto 
Câmara Municipal de Bragança
tel. | 273 304 200
site | www.cm-braganca.pt
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MOIMENTA DA BEIRA

QUEIMA
DO VELHO

31 de DEZEMBRO

Na última noite do ano cumpre-
se a tradição da Queima do Velho. 
O cortejo sai do arrabalde, pelo 
lusco-fusco, uma hora antes do 
ano findar e atravessa o coração 
da vila, acabando na Fonte de S. 
João, onde é lançado o fogo ao 
velho. Tudo principia quando o povo 
começa a abeirar-se e a juntar-se 
na Portelinha, por volta das 23h00. 
É a essa hora que o séquito inicia o 
percurso, incorporando homens que 
carregam à mão luminárias de palha 
a arder que largam línguas de lume. 
O esquife com o velho, moribundo 
e em agonia, segue no meio, com 

o falso padre e o falso sacristão ao 
lado a lançarem falsa água benta 
para esconjurar e exorcizar males. 
Em passo apertado, as carpideiras 
aos gritos vão na cauda do percurso, 
misturadas com o povo. Chegados 
à Fonte de S. João e, depois das 
primeiras badaladas, o fogo é 
lançado ao velho que se reduz em 
cinzas, para gáudio dos populares. 
Segue-se então a festa, com 
espumante Terras do Demo e 
bolo-rei e muito fogo de artifício,
a anunciar o Ano Novo.

horário | 23h00-2h00
local | Arrabalde, Moimenta da Beira
GPS | 40°59’02.17”N 7°36’47.01”W

contacto
Câmara Municipal de Moimenta da Beira 
tel. | 254 520 070 
email | cmmbeira@cm-moimenta.pt 
site | www.cm-moimentadabeira.pt
Posto de Turismo de Moimenta da Beira
tel. | 254 520 103
email | posto-turismo@cm-moimenta.pt 
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Turismo do Porto
e Norte de Portugal, E.R.
Castelo Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo

www.portoenorte.pt
turismo@portoenorte.pt
tel.: +351 258 820 270
edicão©tpnp ‘16


