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Bem-vindo a Vila Verde 

Onde o Amor acontece… 

 

O ano de 2014 assinala o concretizar da quinta programação Fevereiro, Mês do 

Romance, um cartaz turístico-cultural dinamizado pelo Município de Vila Verde e 

pela cooperativa Aliança Artesanal, inspirado no seu ícone cultural, um dos símbolos 

do artesanato português, o Lenço de Namorados. 

Ao longo de 30 dias, cerca de 62 iniciativas vão proporcionar experiências únicas 

para namorar ou apaixonar-se, promovendo Vila Verde como território onde o Amor 

acontece. 

Ao Município de Vila Verde juntaram-se meia centena de parceiros, o maior número 

de sempre, entre instituições, agentes turísticos, empresas e associações com 

projeção nacional. Estes serão os protagonistas das iniciativas repartidas pelas quatro 

semanas temáticas, que traduzem os sentimentos e emoções expressados nos 

bordados dos Lenços de Namorados: Tradição, Amor, Saudade e Aventura. 

Paralelamente, decorre mais uma vez o programa especial Sabores do Romance, 

que reúne em torno da programação unidades de alojamento, restauração e bares 

do concelho, proporcionando condições excecionais para ‘deixar-se ficar por Vila 

Verde’ durante o mês de Fevereiro. 

Mas o melhor de tudo é que a maioria das iniciativas são gratuitas. O público pode 

assim desfrutar de emoções genuínas e sentir que em Vila verde o ‘Amor é Lial’ como 

o que outrora era bordado pelas moças simples do Minho, desde o século XVIII… 

A quinta programação Fevereiro, Mês do Romance revela o amadurecimento de 

um conceito, através do ‘namoro assumido’ com a cidade de Braga, do peso das 

entidades institucionais e empresariais que deram o ‘Sim’ à programação, da 

multiplicação de novas ou renovadas linhas de produtos associadas à marca 

Namorar Portugal, da crescente relevância e visibilidade dadas pelos órgãos de 

comunicação social e do interesse da organização em manter a temática amorosa 

associada ao turismo e ao território de Vila Verde na agenda dos Media. 

Criação vencedora 
do Concurso de 
Acessórios de Moda 
2013, da autoria de 
duas estudantes da 
Escola Profissional 
de Felgueiras.
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A programação representa a aposta mais forte do projeto designado Centro de 

Dinamização Artesanal – Aliança Artesanal, aprovado por um período de 24 meses, 

pelo EEC do PROVERE MINHO IN, do Programa Regional do Norte (ON2), com um 

investimento de 663.028,80€ e financiado a 80% pelo FEDER. 

Este projeto tem como objetivo central a valorização dos Lenços de Namorados, de 

acordo com uma estratégia integrada de promoção das ‘Artes e Produtos 

Tradicionais’ da região, objetivo definido na Estratégia de Eficiência Coletiva, do 

PROVERE MINHO IN. 

O projeto compreende uma componente material que incide na requalificação do 

edifício da Cooperativa Aliança Artesanal transformando-o no Centro de 

Dinamização Artesanal, e uma componente imaterial que, através de um conjunto 

de ações, visa promover este produto regional além-fronteiras, contribuir para a 

notoriedade do evento e da marca Namorar Portugal, apostando na sua 

internacionalização, assim como divulgar o território turisticamente associando-o a 

conceitos como o “Amor” e o “Romance”. 

Mediante estes objetivos, a programação Fevereiro, Mês do Romance, assume assim 

um papel de extrema relevância para a persecução dos objetivos acima 

mencionados, num projeto que vai dar continuidade a ações de promoção do 

território e dos Lenços de Namorados após findar o período da programação, 

através de presenças em feiras e eventos internacionais. 

Duas ações em particular vão merecer maior projeção e dinâmica na 

comunicação: a apresentação do Lenço da Europa (março), um Lenço de 

Namorados personalizado, oferta do Município de Vila Verde ao Parlamento 

Europeu, com a estreita colaboração do Eurodeputado português representante da 

região do Minho, José Manuel Fernandes; e ainda o momento da inauguração do 

Centro de Dinamização Artesanal, prevista até ao final do ano. 

 

30 de Janeiro de 2014 
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 Novidades 2014 

Novo Sítio web 

Apresentado a 30 de Janeiro, o novo site namorarportugal.pt faz parte da estratégia 

de promoção da gala e da marca Namorar Portugal, com o objetivo da sua 

projeção internacional. Com mais dois idiomas de opção para além do português 

(inglês e espanhol), um design sofisticado e glamoroso, este espaço reúne uma 

contextualização e resenha histórica sobre o percurso do conceito Namorar 

Portugal, a origem nos Lenços de Namorados e um resumo, através de galerias de 

fotos, da programação em 2013, dando continuidade à sua atualização com o 

desenrolar da programação 2014. Desenvolvido pela empresa Sétima, apresenta 

uma navegação empática, criativa e simples e ligação às páginas de Namorar 

Portugal nas redes sociais. 

Nova logomarca 

A logomarca Namorar Portugal apresenta uma pequena diferença na sua imagem: 

termina com a adição do texto ‘by Vila Verde’. Este pormenor revela-se essencial na 

estratégia de internacionalização da marca e da gala, sendo usada em suportes de 

imagem e na identificação de produtos inéditos e originais a que dá nominação. 

Nova loja online! 

Na sequência do lançamento do novo site, vai ser apresentada, a 8 de fevereiro, em 

Braga, no Hotel Meliã, uma loja online que funcionará em ligação com o site. O 

objetivo desta plataforma é promover e gerar oportunidades de negócio para as 

empresas que lançaram produtos com o selo ‘Namorar Portugal’, representando 

uma montra online que agrega todos os produtos à venda. Na prática, esta 

plataforma vai servir de intermediária entre o consumidor e a empresa/empresário 

num primeiro contacto com os produtos expostos na loja online. 

Novos Produtos Namorar Portugal 

Bonecas, chocolates, sabonetes, jogos didáticos, cartas de amor bordadas, histórias 

tradicionais, cremes, acessórios de moda, Lenços de Namorados contemporâneos, 

joias, cerâmica, cadeiras e linhas de calçado e malas renovadas, são as 14 criativas 

e promissoras propostas de lançamento de produtos que serão feitas no decorrer da 

Concerto de gala 
protagonizado pela 
Orquestra da 
Academia de 
Música de Vila 
Verde e o Coro da 
Santa Casa da 
Misericórdia de Vila 
Verde, um dos 
pontos altos da 
programação 2013.
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programação, um recorde! Para além disto, a marca Namorar Portugal vai 

apresentar pela primeira vez, um showroom itenerante, com vários produtos da 

marca expostos em ambiente vivencial, designado Casa do Romance, uma 

estrutura criada de raíz pela Uchi, um dos parceiros de Fevereiro, Mês do Romance. 

Novo Espaço Namorar Portugal 

Com inauguração marcada para sábado, 1 de fevereiro, na futura Loja de Turismo 

de Vila verde, na Praça da República, frente à Biblioteca Municipal, o espaço 

Namorar Portugal 2014 vai antecipar extraordinariamente a abertura da loja para 

este Mês do Romance. Destinado a ter em exposição os produtos Namorar Portugal 

– lenços de Namorados da Aliança Artesanal, Chocolates da Chocolate com 

Pimenta; Pink Cake das pastelarias certificadas pela ACB; Sapatos de senhora da R. 

Stivali, Carteiras da Footnote ‘ByUs’; Porcelana da Vista Alegre; têxteis-lar da 

Lameirinho, papelaria e jogos didáticos da Bicho Bravo. O espaço Namorar Portugal 

vai servir ainda de antecâmara do futuro serviço de atendimento turístico, e ainda 

palco privilegiado das apresentações das 14 novas ou renovadas linhas de produtos, 

previstas acontecer no decorrer da programação. Horário de funcionamento: 

• Segunda a Sexta, 10:00 – 13:00 | 14:00 às 18:00 

• Sábados e domingos, 10:00 às 22:00 

 

Novas Parcerias 

A programação Fevereiro, Mês do Romance é dinamizada desde 2010 graças à sua 

capacidade agregadora de múltiplas parcerias pontuais permanentes. O ano de 

2014 revela a maturidade de um conceito com poder de atratividade institucional e 

empresarial, garantindo um número inédito de relevantes parceiros… 

Como a Uchi. Com protótipo instalado no IEminho (Soutelo), o conceito ‘casa-

caracol’ revela no Mês do Romance toda a sua versatilidade, ao apresentar, 

construído de raíz, um módulo mais pequeno (10m2), destinado em projeto a acolher 

pequenos negócios urbanos. Em Vila Verde esta versão vai ser apresentada ao 

público a 11 de fevereiro, como a Casa do Romance, um showroom itenerante, 

decorado com as Linhas de produtos Namorar Portugal atualmente no mercado. 

Após o mês de Fevereiro a Casa do Romance poderá ser colocada em outras 



Pág. 05 
 

Novidades 2014  
   

 

 

zonas do país com a finalidade de divulgar a marca, o território e os produtos 

Namorar Portugal. 

O Hotel Meliã Braga vai ser palco de um dos momentos mais importantes da 

promoção da marca Namorar Portugal, através da apresentação da loja online, 

agendada para 8 de Fevereiro, às 15:30. Esse momento vai garantir uma pequena 

exposição de produtos Namorar Portugal, além de este ser o único aderente da 

proposta Sabores do Romance que não se localiza dentro das fronteiras do concelho 

de Vila Verde. 

A Delta Cafés alia-se mais uma vez ao Município de Vila Verde na temática do 

romance, promovendo a marca Namorar Portugal nos pacotes de açúcar que 

acompanharem os cafés Delta servidos em estabelecimentos comerciais de 10 

distritos do país, uma forma de tornar ainda mais ‘doce’ o Mês do Romance. 

Este ano reservou-se ainda destaque para a componente social, mostrando a 

vontade de a programação ser feita por todos, para todos. A APPACDM (Associação 

Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental) de Vila Verde terá um 

momento fantástico na programação para partilhar com o público e comunicação 

social o talento da comunidade que cuida, revelando toda a sua criatividade e 

amor a Vila Verde, no final do mês (26 de Fevereiro). 

Outro momento marcante no campo das parcerias está agendado para 24 de 

fevereiro, data em que vai ser assinado o protocolo entre o Município de Vila Verde 

e a MOVIJOVEM, detentora do Cartão Jovem, que prevê assegurar vantagens para 

os Jovens no âmbito da marca Namorar Portugal. 

Apesar de não possuir, para já, estrutura física, a Casa do Conhecimento já possui 

uma orgânica e dinâmica próprias, desenvolvendo vários projetos como o criado 

propositadamente para o Mês do Romance: um Workshop de Lenços de Namorados 

Interativos, a acontecer a 11 de Fevereiro. 

Ao todo, meia centena de parceiros garantem a existência desta densa e extensa 

programação e cada um possui uma importância vital para a programação. 

Destacamos também os restantes novos parceiros, pela ordem de apresentação dos 

projetos, Pó de Arroz, Decor Verde, Zaira Costa Ilustrações, Óscar Guimarães, Marta 

Chambel, CEARTE, Marco Cruz Joalheiro, Zé Pedro Ribeiro, Sandra Ribeiro e Aromas 

AquaSpa que se juntam a parceiros que estão connosco, mais um ano: Turismo de 

Linha de têxteis lar 
Namorar Portugal, 
lançada em 2012 
pela Lameirinho.
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Portugal IP, Porto e Norte ER, Instituto Português do Desporto e da Juventude, 

Associação Comercial de Braga e a Unidade de Acompanhamento do Cávado e 

Ave, Caixa Agrícola de Vila Verde, Associação das Terras Altas do Homem, Cávado 

e Ave, Escola Profissional Amar Terra Verde, BMCar, grupo DVM, Foto Felicidade, 

Chocolate com Pimenta, Sílvia Abreu Design, Eulália Jovem Associação Humanitária, 

Academia de Música de Vila Verde, os três agrupamentos de Escolas do concelho 

de Vila Verde (Vila Verde, Prado, Moure e Ribeira do Neiva), Lazer Vila Verde, Clube 

Náutico de Prado, Quinta da Aldeia, Associação dos Amigos do Museu de Terras de 

Regalados, Associação de Clássicos Rolantes e Antigos de Vila Verde, Escola 

Secundária de Vila Verde, Bombeiros Voluntários de Vila Verde, R. Stivali, Footnote, 

Quinta de Sara, Casa de Fundevila, Moto Clube de Prado e ainda agentes turísticos 

das unidades de alojamento, restauração, bares e pastelarias aderentes das várias 

iniciativas. Por fim, uma referência para acordos estabelecidos, pela primeira vez, 

com órgãos de comunicação social (Media Partners), com vista a estreitar relações, 

com mútuas vantagens. A Sim - Revista do Minho, pela natureza e evolução 

constante do projeto, revela um perfil que se enquadra na estratégia de divulgação 

do conceito Namorar Portugal e da programação junto do público ‘autóctone’ mas 

de cariz urbano, assim como, através da Sim Eventos & Luxos, que possibilita chegar 

a públicos de outras latitudes, com interesses em Portugal, através da 

internacionalização. Com o Jornal de Notícias, a aposta incidiu na revista Notícias 

Magazine, uma publicação de massas que sai aos domingos, acompanhando as 

edições do Jornal e do Diário de Notícias de todo o país. O objetivo é projetar, em 

termos nacionais a programação Fevereiro, Mês do Romance e a marca Namorar 

Portugal. Com a Evasões, a finalidade será notabilizar o território atraindo novos 

visitantes e promover Vila verde como destino turístico associado ao Amor.  
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 5ª Programação 

Ações promocionais 

Promover Vila Verde e a programação fora do território é o objetivo destas 

ações, que revelam a ambição de atrair visitantes portugueses e estrangeiros. 

• 30 Jan. 11:00, Conferência de Imprensa de apresentação Fevereiro, Mês do 

Romance, com degustação de Pink Cake - “Bolo de Namorados” 

• 31 Jan. 11:00 às 17:00, “Mês do Romance de Vila Verde em Braga”, Ação 

Promocional, na Rua do Castelo, em Braga. Às 15:30 prova de Pink Cake com 

animação musical ao vivo. 

• 5 Fev. Santiago de Compostela a Namorar Portugal, na Loja de Turismo Porto 

e Norte em Compostela. 

• 6 Fev. 11:00, Conferência de Imprensa de apresentação Gala Namorar 

Portugal 2014, com degustação de Chocolates Namorar Portugal 

• 7 Fev. Namorar Portugal - Sessão Promocional, Aeroporto Sá Carneiro - Loja de 

Turismo 

• 8 Fev. 15:30, “Braga a Namorar Portugal”, Ação Promocional, Apresentação 

da loja online NP, no Hotel Meliã Braga 

Semana da Tradição, 1 a 9 fev. 

A semana que marca o arranque da programação vai dar destaque aos novos 

produtos da marca Namorar Portugal, que terão lugar na futura Loja de Turismo de 

Vila Verde. 

• 1 Fev. 17:00, Abertura do Espaço Namorar Portugal, na Loja do Turismo de Vila 

Verde 

• 2 Fev. 10:00 às 18:00, Feira de Artesanato, na Praça da República 

• 4 Fev. 11:00, Apresentação da Linha de Bonecas Namorar Portugal, por Pó de 

Arroz 

• 5 Fev. 11:00, Apresentação Surpresa do “Bombom de Pimenta”, por Chocolate 

com Pimenta 

• 6 Fev., Data limite do II Concurso de Quadras de S. Valentim, por EJAH 

• 7 Fev. 11:00, Apresentação da Linha de Sabonetes Namorar Portugal e de 

Jogos Didáticos "NP", por Sílvia Abreu Designer 

• 7 Fev. 19:30, Casting Jovens Modelos, na Biblioteca Municipal de Vila Verde 

Pins, da linha de 
produtos de 
papelaria Namorar 
Portugal, da marca 
vilaverdense Bicho 
Bravo.
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• 7 Fev. 21:00, Sarau Poesia e Música no Auditório da EPATV, por Agrupamento 

de Escolas de Vila Verde e Academia de Música de Vila Verde. 

• 8 Fev. 17:00, Inauguração e Abertura da Exposição "Lovers” / Desenhos de 

Óscar Guimarães, no Espaço 3 (junto ao Staples), Braga 

• 8 Fev. 21:30, Espetáculo Musical de Poesia e Música "Trovar D'Alma", na 

Biblioteca Municipal, por Agrupam. de Escolas de Moure e Ribeira do Neiva 

Semana do Amor, 10 a 16 fev. 

A semana que fica marcada pela realização da gala Namorar Portugal, numa sexta-

feira, convida os visitantes a deixarem-se ficar nesse fim-de-semana de 14 a 16 de 

Fevereiro. No domingo (16 de Fev.), Vila verde recebe a SIC, como o programa 

‘Portugal em Festa’ com emissão ao longo da tarde (14:00 às 20:00), levando Vila 

Verde e o Romance a todo o mundo! 

• 10 Fev. 11:00, Apresentação da Linha de "Cartas de Amor Bordadas: Receitas 

de Amor e de Amizade", por Decor Verde 

• 11 Fev. 11:00, Apresentação da "Casa do Romance”, na Praça da República, 

por UCHI Project 

• 11 Fev. 15:00, Workshop de Lenços de Namorados Interativos, na Biblioteca 

Municipal, por Casa do Conhecimento 

• 11 Fev. 19:30, Workshop "Cozinha para dois" - produção de Ementa especial de 

S. Valentim, na EPATV 

• 12 Fev. 11:00, Apresentação do projeto Histórias Tradicionais "Era uma vez um 

Lenço…", por Zaira Costa, Ilustrações 

• 14 Fev. 10:00, S. Valentim Breakfast Day e "Feirinha de Produtos dos 

Namorados", na EPATV 

• 14 Fev. 11:00, Lançamento do creme de rosto "Amoréme", por e na EPATV 

• 14 Fev., Campanha Dia dos Namorados / Entrada Gratuita para casais, no 

Complexo de Lazer de Vila Verde e Piscina Municipal de Prado 

• 14 Fev. 20:00, GALA NAMORAR PORTUGAL, no Parque Industrial de Gême, Vila 

Verde 

• 15 Fev. 15:00, Descida Romântica do Rio Cávado, na Praia do Faial, Vila de 

Prado, com o apoio do Clube Náutico de Prado (Inscrição até 13 de Fev.)  

• 15 Fev. 21:30, Concerto de Gala “Mês do Romance”, com apresentação de 

Hélder reis, na Quinta da Aldeia, Gême, por Academia de Música de Vila 

Verde 

• 16 Fev. 15:00, Desfile de Moda "Scholl in love ", no Auditório dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Verde, por Escola Secundária de Vila Verde 
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Semana da Saudade, 17 a 23 fev. 

A semana mais curta do mês em termos de programação tem como protagonistas 

a Aliança Artesanal e a promoção dos bordados, através do lançamento de novos 

produtos intimamente associados aos Lenços de Namorados. 

• 18 Fev. 11:00, Apresentação da Linha de "Acessórios de Moda" Namorar 

Portugal, Marta Chambel 

• 19 Fev. 9:30 às 12:00, Workshop de Bordados “Vamos bordar o Amor”, na e por 

Aliança Artesanal 

• 20 Fev. 11:00, Apresentação da Linha de Lenços de Namorados 

contemporâneos "Namorar Portugal", na Aliança Artesanal, parceria CEARTE e 

Aliança Artesanal 

• 21 Fev. 11:00, Apresentação da Linha de Joias " Namorar Portugal" by Marco 

Cruz Joalheiro, na Aliança Artesanal, parceria Marco Cruz Joalheiro e Aliança 

Artesanal 

• 21 Fev. 21:30, Declamação de Poesia e Fado, no Auditório da EPATV, por 

AMUTER 

• 22 Fev. 21:30, Concerto Zé Pedro Ribeiro, no Auditório da EPATV 

• 22 e 23 fev., Weekend for you BMCAR, na Praça de St. António, por BMcar 

• 23 Fev. 10:00, Concentração de Carros Antigos, na Praça de Santo António, 

por Assoc. de Clássicos Rolantes em Antigos de Vila Verde 

• 23 Fev. 15:00, Desfile de Moda - "Children in Love", no Auditório dos Bombeiros 

Voluntários de Vila Verde, por Escola Secundária de Vila Verde 

Semana da Aventura, 24 a 2 mar. 

Em clima de aventura e cheia de energia, assim encerra a quinta programação do 

Mês do Romance, em comunhão com a natureza e a herança paisagística do 

concelho. Ainda novidades para um segmento de mercado em que o Município 

quer apostar: a juventude! 

• 24 Fev. 11:00, Apresentação da Linha de Cerâmica de Sandra Ribeiro 

• 24 Fev. 12:00, Apresentação de Cartão Jovem "Namorar Portugal", com a 

assinatura de Protocolo de Parceria - MOVIJOVEM e Município de Vila Verde, 

no Salão Nobre do Município de Vila Verde 

• 25 Fev. 9:30, Conferência "II Jornadas Técnicas - Soluções Empresariais para a 

Região", na Biblioteca Municipal, por ATAHCS e Aliança Artesanal 

• 26 Fev. 10:30, Apresentação de Lenço de Namorados, Feirinha e Espetáculo 

Musical 40º aniversário da APPACDM, na delegação de Vila Verde 

Desfile 'School in 
Love', iniciativa 
protagonizada pela 
Escola Secundária 
de Vila Verde em 
parceria com o 
comércio local.
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• 27 fev. 11:00, Apresentação da Linha de Sapatos "Mensagens de Amor 2014", 

na e por Sapataria R.Stivali 

• 28 fev. 11:00, Apresentação da Linha de Malas "ByUs" e da Linha de Cadeiras, 

parceria "ByUs / L'OBJECTIS", na UCHI, em Soutelo 

• 28 fev. 21:30, Concurso e Desfile de Acessórios de Moda, na Quinta de Sara, 

em Sabariz, por Município de Vila Verde e Aliança Artesanal 

• 1 mar. 9:30, Percurso Pedestre "Trilho da Nóbrega", Encostas de Mixões da Serra 

(inscrições até 27 de Fev.), saída do Parque de Campismo de Aboim da 

Nóbrega. 

• 1 mar. 9:00, Passeio de Namorados (Motos), por Moto Clube de Prado 

• 1 mar. 21:30, Concerto Comemorativo do 2º Aniversário da APA - Associação 

Portuguesa de Aromoterapia, no Auditório da EPATV, por Aromas Aqua SPA,  

• 2 mar. 18:00, Encerramento do Espaço Namorar Portugal, no Posto de Turismo 

de Vila Verde 
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 Fevereiro, Mês do Romance 2014 

Sabores do Romance 

O programa especial Sabores do Romance, que acompanha a programação 

desde a primeira edição, é uma das alavancas turísticas primordiais de fixação de 

visitantes a Vila Verde, contribuindo para promover os aderentes para o resto do 

ano. Em 2014 contabilizamos 28 parceiros: 18 unidades de alojamento, 8 restaurantes 

e dois bares. A campanha vai distinguir-se por descontos especiais, condições 

vantajosas, menus e decorações alusivas ao romance, para que o visitante acorde 

e deite imbuído no espírito amoroso. Este ano, pela primeira vez, Sabores do 

Romance conta com a participação de uma unidade hoteleira do concelho de 

Braga, com um target alto, abrindo o leque de opções para agradar a mais públicos. 

Alojamento 

• Meliá Braga Hotel & SPA, Braga, www.meliabraga.com 

• Azenhas do Rio Homem, Ponte S. Vicente, www.restaurantetorres.pt 

• Casa do Faial, Vila de Prado, www.casadofaial.com 

• Quinta da Resela, Cervães, www.quintaderesela.com 

• Hotel Vila Luena, Vila Verde, www.vilaluena.com 

• Quinta de São Bento, Vila de Prado 

• Casa dos Carvalhais, Oriz São Miguel, www.casadoscarvalhais.com 

• Casa de Sequeirô, Valões, www.casasequeiro.com 

• Casa da Nóbrega, Aboim da Nóbrega, www.casadanobrega.com 

• Casa de Fundevila, Soutelo, www.casafundevila.com 

• Casa do Saramago, Cabanelas, www.casadosaramago.com 

• Quinta da Ramalha, Vila de Prado, www.quintadaramalha.com 

• Quinta da Sara, Sabariz, www.quintadesara.com 

• Quinta de Cachopães, Nevogilde, www.cachopaes.com 

• Quinta Dom José, Lage, www.quintadomjose.com 

• Quinta do Sobreiro, Atiães, www.casadosobreiro.com 

• Casa Araújo, Sande 

• Leirinhas de Mondim, Prado S. Miguel 

• El Olivo – Meliá Braga Hotel & SPA, Braga 

 

Passeio Romântico 
pelo rio Cávado, em 
canoa, ação 
desenvolvida com a 
colaboração de um 
dos maiores clubes 
nacionais, o Clube 
Náutico de Prado.
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Restaurantes 

• Manjar do Mar, Vila de Prado, www.manjardomar.pt 

• Varandas do Lima II, Soutelo 

• Vila Luena, Vila Verde, www.vilaluena.com  

• Alívio, Soutelo, www.restaurantedoalivio.com 

• Martinho, Soutelo 

• Torres, Ponte S. Vicente, www.restaurantetorres.pt 

• Visconde, Vila Verde 

Bares 

• Damabrigo Bar, Vila Verde, www.damabrigo.no.sapo.pt 

• Mirante Bar, Soutelo, www.facebook.com/mirantebar2 

Exposições de Lenços de Namorados 

Uma das iniciativas-âncora desta programação é o cartaz de exposições de Lenços 

de Namorados. Sempre com o foco na inspiração do conceito Namorar Portugal e 

de Fevereiro, Mês do Romance, o objetivo principal é divulgar este elemento rico e 

complexo da história da cultura regional minhota, um dos ícones mais pitorescos do 

artesanato português. Em 2014, a partir de 1 de fevereiro, vão ser 9 as exposições, 

uma apenas em Vila Verde  e três a acontecer fora do país (Espanha, Bélgica e, 

indiretamente, Luxemburgo). 

• “Arte e Companhia Ilimitada”, Rua das Padarias nº 12, 1º andar, S. Martinho, 

Sintra 

• Maria Zimbro, Rua Ruy Faleiro, 9, Covilhã 

• Cooperativa Aliança Artesanal, Av. Dr. Bernardo Brito Ferreira, Vila Verde 

• Loja Interativa de Turismo Porto e Norte, Aeroporto Sá Carneiro, Porto 

• Galeria Arte da Terra Rua Augusto Rosa, Lisboa 

• Loja Interativa de Turismo Porto e Norte Santiago de Compostela, Galiza 

• Bruxels Fairs y Exibition Salon Vacances, Bruxelas 

• Loja Interativa de Turismo de Braga, Av. da Liberdade, Braga 

• Exposição Colectiva “Never for Money Always for Love”, com o contributo 

para a internacionalização dos Lenços de Namorados através de “A Cadeira 

dos Namorados”, um projeto do designer de produto, com sede em Milão, 

Rui Pereira, no MUDAM - Museu de Arte Contemporânea do Luxemburgo 
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Produtos Namorar Portugal 

Em 2014 vão ganhar forma ou ser renovados 14 produtos ou linhas de produtos com 

a marca Namorar Portugal. Sobressai a criatividade de propostas e projetos, e a 

reinvenção da abordagem aos Lenços de Namorados, quer em versões 

contemporâneas, quer em versão ‘carta de amor’. Os Lenços de Namorados vão 

igualmente inspirar o lançamento de mais produtos para o mercado infantil, 

contribuindo para a promoção e divulgação do seu conceito junto dos adultos de 

amanhã. Bonecas, histórias tradicionais e jogos didáticos vão passar a integrar as 

opções. Continuará ainda a ser, um mundo de criações para a fruição, vaidade e o 

deleite, com o lançamento de produtos que estimulam os sentidos e contribuem 

para realçar a beleza natural, como sabonetes, cremes, acessórios de moda, 

chocolate, malas e sapatos, assim como joias. Todos os parceiros que este ano 

aderiram à estratégia do Município de Vila Verde, enriquecendo o espólio da marca 

Namorar Portugal, tiveram que `respeitar a ‘obrigatoriedade’ das boas práticas do 

uso da logomarca, seguindo o manual de normas. Desta maneira, uniformiza-se a 

imagem de cada produto, independentemente da empresa que o tiver lançado. 

IV Concurso de Acessórios de Moda 

Uma das iniciativas da programação que mais tem crescido e atraído atenções é o 

Concurso de Acessórios de Moda, que vem da necessidade de dar continuidade ao 

mote que inspira o concurso para criadores de moda ‘Lenços de Namorados: 

Escritas de amor’. O evento vai este ano acontecer a 28 de Fevereiro, na Quinta de 

Sara, freguesia de Sabariz. O desfile dos acessórios vai exibir o fruto da criatividade 

na fusão da tradição dos Lenços de Namorados com a modernidade dos tempos.  

XI Concurso Internacional de Criadores de Moda 

O concurso Internacional de Criadores de Moda, que impulsionou a dimensão atual 

do conceito Namorar Portugal, vai conhecer o desenlace na gala mais romântica 

do país, a 14 de fevereiro, às 20h, no Parque Industrial de Gême. O número de 

coordenados que vão ser desfilados, este ano, será um recorde – 118, com outro 

recorde ao nível das participações individuais – 24. Outro dos destaques vai para a 

participação de 10 escolas e entidades coletivas, duas delas espanholas (de 

Santiago de Compostela e de Bilbao). As restantes vêm do norte e centro do país, 

incluindo uma de Lisboa. A esmagadora maioria dos participantes apostou em 

Pormenor de uma 
das ações 
promocionais 
realizadas, nos 
últimos três anos, na 
loja de turismo do 
Porto e Norte, em 
Santiago de 
Compostela
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criações para o público feminino, mas também serão desfilados quatro 

coordenados para criança e dois para homem. 

Iniciativas paralelas 

Tão importante como o programa, pode considerar-se, são as iniciativas paralelas 

que contribuem para reforçar a atratividade sobre o mesmo, estabelecendo 

também uma ponte com o património arquitetónico e paisagístico do concelho de 

Vila Verde. 

Namorar a Traição: uma proposta para aproveitar a visita a Vila verde e conhecer 

os núcleos museológicos locais: o Museu do linho, em Marrancos e o Museu de Arte 

Sacra, em Pico de Regalados. 

Rota das pastelarias – Pink Cake: esta iniciativa da Associação Comercial de Braga 

visa promover e desfrutar de um doce criado especificamente para Vila Verde e 

para o Mês do Romance. Apenas nas pastelarias aderentes pode ser adquirido o 

Bolo de Namorados, cuja receita é inédita e apenas é produzido pelas casas 

autorizadas. Até 28 de fevereiro, o Pink Cake estará a ser produzido e comercializado 

nestas pastelarias: 

• Pastelaria da Vila, Av. António Sérgio, Vila Verde e Vila de Prado 

• Pastelaria do Alivio, Soutelo 

• Pastelaria Luena, Vila Verde 

• Pastelaria Panipedro, Vila Verde 

Concurso de Montras Namorar Portugal: iniciativa que visa promover a adesão do 

comércio local de Vila Verde ao espírito do Mês do Romance, através do visual e 

decor românticos, inspirados nos Lenços de Namorados. Esta iniciativa é promovida 

pela ACB/UAC e decorre até 14 de fevereiro. 

Campanha especial ‘Faça Desporto no Mês do Romance’: a Lazer Vila Verde 

estimula casais a inscreverem-se no Complexo de Lazer e na Piscina Municipal de 

Vila de Prado, aproveitando a campanha de isenção de taxas para estes, e ainda 

a experimentarem gratuitamente os equipamentos durante o mês de fevereiro. 
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Centro de Dinamização Artesanal 

Aliança Artesanal 

A cooperativa aliança Artesanal é atualmente o ‘reservatório’ de todo o espólio de 

Lenços de Namorados e do saber-fazer transmitido às mulheres e homens que 

queiram aprender a bordar e a fazer disto uma profissão, fomentando o 

empreendedorismo e gerando empregos. Em 2014, o edifício da sede da Aliança 

Artesanal vai ser alvo de intervenção para modernizar a sua estrutura e a sua 

proposta de serviços futuros. O seu destino é transformar-se no espaço Namorar 

Portugal permanente, num cruzamento da tradição com a modernidade, e 

simultaneamente ser museu vivo e dinâmico dos Lenços de Namorados, com a 

produção ao vivo de bordados. 

Projeção turística do território 

O projeto Centro de Dinamização Artesanal – Aliança Artesanal tem como um dos 

objetivos projetar Vila Verde colocando o concelho na rota da excelência turística 

associando o território à temática ao amor, partindo da génese do seu ícone 

identitário, os Lenços de Namorados. A inquestionável associação deste artefacto à 

manifestação de sentimentos como o amor, a amizade ou emoções como a 

saudade, dão o substrato ‘genético’ para que Vila Verde crie um conceito de ‘Amor 

lial’ e que se perdeu no tempo, mas que pode ser encontrado, vivido em Vila Verde, 

através das múltiplas propostas de experiências e serviços. 

Internacionalização de Namorar Portugal 

Namorar Portugal é uma marca territorial, criada e desenvolvida com vista à sua 

internacionalização. Vila Verde é ‘All about love’, uma mensagem que transmite o 

compromisso de um território com a sua origem, assente nos Lenços de Namorados. 

O potencial de internacionalização de Vila verde tem como ponto de partida a gala 

Namorar Portugal, através do seu concurso de moda. Cativar as atenções de 

potenciais participantes estrangeiros, mas também de visitantes, através da 

experimentação de uma noite de sonho, que funda tradição com modernidade, 

configura uma proposta tentadora para turistas de sensações que procuram 

emoções fortes. O Amor, como é vivido e ‘vendido’ em Vila Verde, é um Amor que 

já não existe, mas que todos os seres humanos procuram. 

Lenço de 
Namorados a ser 
bordado durante 
um workshop 
promovido pela 
cooperativa Aliança 
Artesanal.
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O cuidado com o público estrangeiro foi evidenciado na disponibilização de 

materiais informativos, em vários suportes (online e impresso) traduzido em outros 

idiomas como inglês e espanhol. Os objetivos do projeto, de promoção do território 

em termos internacionais, vai ser encetado através de ações promocionais, 

presenças em feiras turísticas e de artesanato de outros países e com iniciativas 

marcantes como a oferta do Lenço Europa, em Março, um Lenço de Namorados 

personalizado, bordado pelas mãos habilidosas das bordadeiras da Aliança 

Artesanal, com o objetivo de ser oferecido pelo Município de Vila Verde ao 

Parlamento Europeu.  

O projeto ‘Centro de Dinamização Artesanal- Aliança Artesanal’ foi aprovado pelo 

EEC Provere Minho IN, do Programa Operacional Regional do Norte (ON2), Fundo 

Europeu de Desenvolvimento Regional, com um investimento de 663.028,80 e 

comparticipado a 80 por cento. 
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Contactos 
Fevereiro, Mês do romance 

Programação Turístico-Cultural 

www.namorarportugal.pt 

www.cm-vilaverde.pt  

Município de Vila Verde: 253 310 500 

www.cm-vilaverde.pt 

 


