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Programa Geral 

 

 

  Domingo 

01/10/2017 

Chegada a Vila Real 

Segunda-feira 

02/10/2017 

Visita a Vila Real 

 

Terça-feira 

03/10/2017 

Visita a Bragança 

 

Quarta-feira 

04/10/2017 

Visita a Chaves 

 

Quinta-feira 

05/10/2017 

Regresso ao país de 

origem 
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Domingo – 1 de Outubro 

 

17:00h| Partida do aeroporto do Porto em direção a Vila Real 

Um Minibus irá partir do aeroporto, e acompanhará os participantes durante todos os dias do evento 

19:00h| Chegada ao Hotel em Vila Real 

Vila Real  (por vezes dita Vila Real de Trás-os-Montes) é uma cidade portuguesa e capital do Distrito de Vila Real, situada na Região 

Norte e sub-região do Douro e na antiga província de Trás-os-Montes e Alto Douro, com cerca de 30 000 habitantes no seu perímetro 

urbano (2012). É capital da província tradicional de Trás-os-Montes e Alto Douro. 

20:00h | Jantar de boas vindas em Vila Real 

 

 

 

 

 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Vila_Real
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%A3o_Norte_(Portugal)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Douro_(sub-regi%C3%A3o)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1s-os-Montes_e_Alto_Douro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1s-os-Montes_e_Alto_Douro


Fishman Fluence Modern 

4 
 

 

2ªFeira – 2 de Outubro 

 

09:00h | Saída do hotel  

10:00h | Reuniões B2B com produtores das fileiras de: Vinho e Azeite, produtos de Base Animal e 

produtos de Base Vegetal (ver lista de empresas que irão participar no evento) 

Degustação e provas, promovidas pelas empresas no NERVIR 

13:00h| Almoço – Restaurante com produtos tradicionais das empresas participantes 

15:00h | Reuniões B2B com produtores das fileiras de: Vinho e Azeite, produtos de Base Animal e 

produtos de Base Vegetal (ver lista de empresas que irão participar no evento) 

Degustação e provas, promovidas pelas empresas no NERVIR 

18:00h| Partida para Bragança 

Bragança é uma cidade capital de Distrito, na região de Trás-os-Montes, no Nordeste de 

Portugal (Nordeste Transmontano). Em relação às outras capitais de distrito, Bragança é a que 

se situa mais a norte. 

20:00h| Jantar – hotel/restaurante em Bragança. 

 

 

 As mais importantes produções 

agrícolas do distrito são o vinho, o azeite, a 

batata, a castanha, os cereais e a fruta. As 

encostas da margem direita do Douro fazem 

parte da chamada Região Demarcada do 

Douro, onde se cultivam as vinhas das quais se 

extraem as uvas de que se faz o Vinho do 

Porto. 
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3ª Feira – 3 de Outubro 

 

09:00h| Saída do hotel  

10:00h | Reuniões B2B com produtores das fileiras de: Vinho e Azeite, produtos de Base Animal e 

produtos de Base Vegetal (ver lista de empresas que irão participar no evento) 

Degustação e provas, promovidas pelas empresas no NERBA 

13:00h | Almoço – Restaurante com produtos tradicionaisdas empresas participantes 

15:00h | Reuniões B2B com produtores das fileiras de: Vinho e Azeite, produtos de Base Animal e 

produtos de Base Vegetal (ver lista de empresas que irão participar no evento) 

Degustação e provas, promovidas pelas empresas no NERBA 

 

 

 

 

 

 

 

Nas zonas cultivadas, como a do vale da 

ribeira da Vilariça, que é muito fértil, encontram-

se a oliveira, o castanheiro e a vinha, além da 

amendoeira, que constitui uma das suas maiores 

riquezas. O distrito também produz trigo, 

centeio, batata, fruta e produtos hortícolas. Na 

pecuária, salienta-se a criação de gado lanígero 

e bovino, destacando-se deste último a famosa 

raça Mirandesa. 
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17:30h| Partida para Chaves 

Chaves é uma cidade do Distrito de Vila Real, Região Norte, sub-região do Alto Tâmega, com cerca de 18 500 habitantes no seu 

perímetro urbano, sendo por isso a segunda maior cidade do Distrito de Vila Real. Apresenta uma zona industrial com várias empresas 

de destaque regional. A nível de turismo, apresenta casas de turismo rural e excelentes restaurantes para os grandes apreciadores de 

gastronomia Transmontana.A encruzilhada e as comunicações rodoviárias para Braga, Bragança e Espanha, a atração exercida pelas 

termase a intensa atividade comercial eindustrial revelam o dinamismo económico deste concelho. 

20:00h| Jantar – hotel/restaurante em Chaves (Hotel Rural de Casas Novas) 
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4ª Feira – 4 de Outubro 

 

09:00h| Saída do hotel  

10:00h | Reuniões B2B com produtores das fileiras de: Vinho e Azeite, produtos de Base Animal e 

produtos de Base Vegetal (ver lista de empresas que irão participar no evento) 

Degustação e provas, promovidas pelas empresas na ACISAT 

13:00h| Almoço – Restaurante com produtos tradicionais das empresas participantes (Adega do 

Faustino) 

15:00h | Reuniões B2B com produtores das fileiras de: Vinho e Azeite, produtos de Base Animal e 

produtos de Base Vegetal (ver lista de empresas que irão participar no evento) 

Degustação e provas, promovidas pelas empresas na ACISAT 

20:00h| Jantar de despedida em Chaves (Restaurante Miradouro) 

 

 

 

 

 

.  O turismo é uma das atividades 

económicas mais importantes no concelho, 

nomeadamente com as Termas de Chaves 

(Caldas de Chaves), em que a água sai a 73 ºC, 

sendo a mais quente da Península Ibérica A 

criação de gado suíno, base dos famosos 

presuntos de Chaves, é também outra atividade 

a considerar. Para além da salsicharia, a 

atividade industrial e artesanal está muito 

associada às cerâmicas e ao fabrico de mantas, 

cobertores e cestos. 
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5ª Feira –  5 de Outubro 

 

08:00h | Check-out do hotel 

10:30h | Cruzeiro Pinhão – Tua – Pinhão  

Embarque no Cais do Pinhão e navegação em direção à Foz do Rio Tua, num percurso que não é 

visível a partir de estradas nacionais, um dos mais belos percursos do Douro. Premiado como 

Património Mundial da Unesco, o Alto Douro Vinhateiro é uma zona particularmente 

representativa da paisagem que caracteriza a vasta Região Demarcada do Douro, a mais antiga 

região vitícola regulamentada do mundo. A paisagem cultural do Alto Douro combina a natureza 

do vale do rio Douro, feito de encostas íngremes e solos pobres e acidentados, com a ação da 

humanidade, adaptado o espaço às necessidades agrícolas de tipo mediterrâneo que a região 

suporta. Esta relação íntima entre a atividade humana e a natureza permitiu criar um 

ecossistema de valor único, onde as características do terreno são aproveitadas de forma 

exemplar, com a modelação da paisagem em socalcos, preservando-a da erosão e permitindo o 

cultivo da vinha.  

15:00h | Chegada ao Aeroporto do Porto 

 

 

 

 

 


