A cidade em Festa, de 29 de maio a 8 de julho!
Este ano, a tradição repete-se e a cidade viverá durante mais de um mês um ambiente de festa!
Uma festa cheia de tradições, e que se propaga por toda a cidade atingindo o seu auge na
noite que muitos dizem ser a mais longa do ano. Mas sobretudo uma festa feita de muitas
outras festas que, semana a semana, dia a dia, convidarão todos a fazer parte dela! Esta é a
festa da cidade que permanece no tempo, abraçando todas as gerações portuenses e todos os
que nos visitam nesta altura do ano, e ganhando cada vez mais adeptos no exterior, não fosse
o São João o santo popular mais comemorado em todo o mundo!
A Festa de São João do Porto é já um dos marcos incontornáveis da vida da Cidade. Uma festa que, para
além da tradição, tem o espírito, a animação, a empatia e a interação com a cidade e os seus públicos,
como pontos em comum, e que este ano promete, uma vez mais, encher a cidade de animação!
Tradição, animação cultural, música, animação de rua e desporto, mantêm-se como vetores principais
de uma programação que integrará muitos momentos altos de programação, num convite
constantemente renovado a que, acreditamos, muitos não irão resistir.
Reforçar a aposta na preservação das tradições, na criatividade e nos eventos que ao longo do tempo
têm marcado a diferença e fidelizado públicos essenciais à cidade, é uma parte da estratégia
preconizada. Manter a aposta na atração de novos eventos de visibilidade internacional aptos a reforçar
a personalidade e individualidade da cidade, complementando a sua oferta habitual e gerando novas
oportunidades, foi também o caminho traçado, como provam a presença na agenda da cidade do
conceituado festival de música Optimus Primavera Sound e da emocionante prova de desporto náutico
Extreme Sailing Series, e que prometem mais uma vez colocar o Porto, e a sua festa de São João, no
centro das atenções internacionais.

Um novo convite em cada semana!
1.ª semana
Os primeiros momentos desta grande festa serão fortemente assegurados pela 9.ª edição do Serralves
em Festa, a decorrer de 1 a 3 de junho, e que este ano oferece à cidade mais de 220 eventos, e
atividades pensadas para todas as idades e públicos, e onde estarão representadas as áreas da Música,
Performance, Improvisação, Dança Contemporânea, Circo Contemporâneo, Teatro, Cinema, Vídeo,
Visitas Orientadas, Exposições e as mais variadas atividades para crianças e famílias. Nos dias 1 e 2 de
junho a extensão do Serralves em Festa na Baixa ocupará vários espaços do Centro Histórico, numa
parceria com o projeto Manobras no Porto, promovido pela Câmara Municipal do Porto, através da
PortoLazer. Monopólio, de Mariana Bacelar, O Baile, de Aldara Bizarro, Não-músicos Ensemble, de
Nuno Rebelo, e Ho Brass on the Grass, do compositor norte-americano Alvin Curran, foram
desenvolvidos com um forte envolvimento da própria cidade, prometendo, por isso, momentos que
ficarão para a história da animação cultural da cidade e na memória de todos os que não perderem a
oportunidade de os viver!
Nesta primeira semana da Festa de São João do Porto, estará já a decorrer a 35.ª edição do Festival
Internacional de Teatro de Expressão Ibérica, com um conceito de programação caraterizado pela
pluridisciplinariedade (teatro, novo circo, dança contemporânea) e por uma forte ligação à cidade, bem
patente na Sinfonia Erasmus, em estreia absoluta no dia 29 de maio, na Estação de São Bento,
integrada na iniciativa Manobras no Porto, e na qual a comunidade de estudantes estrangeiros sediados
no Porto será protagonista de uma performance que narra a sua visão da passagem por esta cidade.
Através da exploração do movimento, manipulação de objetos, multimédia e música, os estudantes

conformarão uma performance urbana composta por percursos convergentes para um lugar simbólico
da viagem.
Esta primeira semana ficará ainda marcada pela Festa da Criança, organizada pela Câmara Municipal do
Porto, e que nos dias 1, 2 e 3 de junho transformará os Jardins do Palácio de Cristal num espaço
privilegiado para brincar!

2.ª semana:
Na 2.ª semana será a vez do Festival Optimus Primavera Sound assentar arraiais na cidade, e fazer a
festa. A realização no Porto deste conceituado festival de música, com notoriedade internacional,
representará mais um passo na estratégia que tem vindo a ser seguida, e onde o Turismo é visto como
um fator decisivo e estratégico para a competitividade da cidade, da região e do país. O Optimus
Primavera Sound permitirá certamente a ativação dos recursos turísticos da cidade e a captação de
novas associações e mais valor para a marca Porto contribuindo, assim, para a consolidação progressiva
da sua imagem enquanto destino no panorama turístico internacional. A sua realização no Porto será
com certeza vista e vivida como um acontecimento único e irrepetível. E também por isso acreditamos
que muitos serão aqueles que não vão querer perder esta oportunidade de viverem este evento, nesta
cidade.
Ainda nesta semana, à excelente proposta musical Primavera, juntar-se-ão ainda os convites das
Inaugurações Simultâneas de Arte Contemporânea do Quarteirão de Bombarda e da 3.ª edição do
Bairro dos Livros, que prometem uma vez mais atrair os já habituais públicos e animação ao centro da
cidade.

3.ª semana:
E a produção criativa e artística da cidade estará de novo em alta nesta semana, com o Festival ESMAE,
uma iniciativa da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo, que conta com o apoio da Câmara
Municipal do Porto através da PortoLazer, e que promete animar os Aliados e a zona envolvente, de 12
a 23 de junho com o talento dos seus alunos materializado numa sucessão de acontecimentos musicais
e performativos, inspirados e arrojados, que prometem dias diferentes, e diferentes formas de ver e
viver a cidade! A programação prevista integrará um Concerto Promenade com animação visual e
dramática, projeções multimédia, instalações sonoro-musicais e muitos outros momentos que
prometem ficar no ouvido!
A terceira semana trará mais uma iniciativa integrada no Manobras no Porto, o Mercado, que a 16 de
junho se apropriará da Rua das Flores, reunindo uma vez mais alguns dos emblemáticos mercados da
cidade, como o Flea Market, Mercado de Novos Criadores, Mercado de Produtos Biológicos, entre
outros. Desde artigos em segunda mão a peças de autor, do artesanato urbano às antiguidades, dos
bolos aos produtos biológicos, à animação que sempre acontece, não vai faltar mesmo nada, naquele
que foi criado com o desígnio de ser o mercado de todos os mercados, e que uma vez mais promete
“rua cheia”!
E já em contagem decrescente para a noite mais longa do ano, a cidade ainda manterá o fôlego para,
no dia 17, receber a já tradicional Corrida de São João do Porto, numa organização da Runporto e da
Câmara Municipal do Porto, através da PortoLazer, e que promete acelerar ainda mais o passo rumo ao
fim de semana seguinte.

4.ª semana:
E eis-nos chegados à semana do dia que antecede a noite mais longa do ano, na qual o clima de festa é tão forte,
que de facto o apelo se torna irresistível para todos os que ousem por um pé fora de casa! E se hoje as flashmobs
estão na ordem do dia, a verdade é que no Porto podemos dizer que já contamos há muitos anos com uma
flashmob que reúne, numa só noite, mais de 500.000 fãs, numa coreografia inclusiva, inspirada na tradição e na
boa vizinhança, em que a alegria é um sentimento comum e contagiante, e a causa o São João!
E para que a forma física e o humor sejam garantidos a todos os participantes desta grande festa, este ano o
convite começa logo às 15h do dia 23, com a iniciativa do município, Ranchos em Arruada, e que promete encher
de música e boa disposição as principais ruas e praças da baixa portuense. Às 15h00 em ponto vários ranchos
partirão de locais como a Praça Carlos Alberto, Praça da Cordoaria, Praça da Ribeira, Praça D. João I, Praça da
Batalha e Praça dos Poveiros, rumo aos Aliados, animando as ruas com as suas canções e danças, e incentivando os
transeuntes a seguirem-nos até aos Aliados onde se reunirão nas várias placas centrais dos Aliados, formando
pequenos bailaricos e cantando e dançando à desgarrada, num momento que promete ser um excelente warm-up
para a noite que já estará à espreita quando o último rancho abandonar o local!
E a programação desenvolvida pela autarquia promete também, e uma vez mais, uma noite de São João em cheio!
A noite de 23 para 24 iniciar-se-á com o Bailarico dos Aliados, às 22h30, que irá cruzar os sons de música de baile
com os grandes sucessos internacionais dos anos 80, e que em noite de São João também entram no baile,
ganhando um ritmo que promete pôr a dançar todos quantos por lá passarem… à mesma hora, iniciar-se-á o Baile
das Fontainhas, e à meia-noite o fogo de artifício unirá uma vez mais as 2 margens do Douro, num espetáculo que
promete! De regresso aos Aliados, a festa continuará, mas já com o Arraial Minimal, este ano instalado em plena
Avenida dos Aliados, prometendo uma grande noite de festa, folia e comemoração do São João, e representando
uma aposta num novo conceito de festa nesta zona da cidade, mais urbano e adaptado à nova baixa, com um
elevado poder de atração de turistas e de novos públicos que, com este convite, poderão sentir-se tentados a
passar o São João na Baixa do Porto. Será montado um palco no meio da placa inferior dos Aliados, com dois
sistemas de som orientados em sentidos opostos, dividindo os Aliados com duas sonoridades e estéticas musicais
distintas. De um lado o som estará diretamente relacionado com o imaginário da música e das festas populares
(Arraial), do outro, as sonoridades serão outras, com sons que irão do rock à música eletrónica (Minimal). Deste
modo será possível ao público escolher, a qualquer momento, o tipo de festa que prefere, podendo alternar entre
uma e outra. A animação do arraial ficará a cargo de Fernando Alvim que promete revisitar de forma hilariante o
imaginário da música popular, e não só! Zé Pedro dos Xutos, será um dos Djs convidados para o lado minimal. A
estes nomes irão ainda juntar-se outros, que prometem uma noite em cheio, para todos os gostos, idades e
ouvidos!!
Para os mais, ou menos resistentes, o dia 24 reserva uma excelente programação que sugere um passeio animado
pela cidade, excelente para ser vivido em família e entre amigos. Assistir ao Concerto de São João pela Banda
Sinfónica Portuguesa às 16h00 nos Jardins do Palácio de Cristal, admirar os rabelos na Regata de São João que
partem às 17h00, ou fazer uma caricatura na Festa da Caricatura do Porto Cartoon instalada na Praça da
Liberdade, são algumas das propostas que nem neste dia vão deixar a cidade descansar!

5.ª semana:
As Rusgas de São João, são uma tradição única desta Festa do Porto, recuperada há alguns anos e que
remonta a 1957.Habitualmente são as freguesias que marcam presença, mantendo viva esta tradição
do São João do Porto. No dia 30 tudo começará com uma concentração na Praça da Batalha, seguindose o desfile ao longo de Sta. Catarina, Passos Manuel, D. João I e Aliados, onde os vários grupos atuarão
perante os jurados. Cada Rusga é constituída por uma Tocata, e várias pessoas de todas as faixas etárias,
que vão trajadas de acordo com a época a que esta tradição remonta.
Este ano as Rusgas terão a visita do Manobras no Porto, através da iniciativa Siga a Rusga, um projeto
desenvolvido por 4 Companhias de teatro (PELE, Teatro Frio, Erva Daninha, Radar 360º) sediadas no
espaço Fábrica, que se reuniram para explorar o conceito plural de rusga nas Festas de São João, de
modo a interferirem em graus variáveis com os grupos de rusga existentes por freguesia e agitando a
noite do desfile das rusgas com instalações e performances e contribuindo para um reforço desta
iniciativa que já reúne milhares de pessoas ao longo de todo o percurso, que vão avaliando e torcendo
pelas rusgas que passam!
A dança será o ponto forte desta semana, com mais 2 eventos que a terão como mote, Douro
Afternoon, uma festa de música eletrónica que decorrerá durante a tarde e o início da noite do dia 30
de junho. No Palácio de Cristal a dança será outra, com a realização do 12º Oporto Dance Sport Festival,
que marca o regresso das danças de salão à cidade, contando com a presença de diversos atletas
provenientes de várias nacionalidades.

6.ª semana
E o São João do Porto encerrará com a realização de um dos mais importantes circuitos mundiais, o
Extreme Sailing Series 2012, um evento de vela único, que contará com a presença dos melhores
velejadores, de 15 nacionalidades, e que somam entre si aproximadamente 100 títulos. De 5 a 8 de
Julho, o desporto ao mais alto nível conquistará o Rio Douro, para as delícias de todos quantos gostam
de emoções fortes, e que não perderão a oportunidade de ver ao vivo uma prova que é considerada por
muitos como a “Fórmula 1” da vela!

Uma festa da cidade…
E serão estes os destaques da programação da cidade entre 29 de maio e 8 de julho, que a par
de muitas outras propostas desenvolvidas por muitos outros agentes da cidade, como é caso
da Casa da Música, Hard Club e das Juntas de Freguesia, prometem reforçar a consensualidade
da Festa de São João do Porto, e do universo de associações únicas e genuínas, ficando desta
forma a promessa, e o convite a todos, para viver uma Festa ímpar e imperdível, e que só
poderá ser vivida neste mês, e nesta cidade!
As iniciativas previstas, no seu conjunto, assumem uma escala notável pela criatividade
latente, pela forte relação com a cidade e pela abrangência dos conteúdos e públicos visados,
numa estratégia cada vez mais concertada dos vários agentes que atuam na cidade e cujo
resultado promete deixar o público rendido e a cidade em festa!
Nos próximos 15 dias a cidade continuará a preparar-se e afinar os pormenores para receber o
São João do Porto e os milhares de turistas que já nos procuram. E a par da programação,
terão à sua espera nos Postos de Turismo da cidade excelentes propostas turísticas, com
pacotes especiais em alojamento de alta qualidade, sugestões de gastronomia, diversas formas
de conhecer a cidade em múltiplos circuitos turísticos, percursos por igrejas e capelas que
revelam as obras de arte evocativas do Santo num centro histórico que é património da
humanidade entre muitas outras propostas que os conduzirão numa descoberta de
experiências, sabores e sensações que só esta cidade, no período do São João, consegue
proporcionar!
Acreditamos que a afirmação da cidade do Porto no seu contexto Global, e o papel da
estratégia de animação da cidade como fator crítico de atratividade, verão, em 2012, com mais
esta Festa do São João do Porto, o seu caminho reforçado!

PROGRAMA GERAL
E como de 29 de maio a 8 de julho a cidade ainda tem mais para oferecer, segue o programa
(programa completo disponível em www.portolazer.pt)
82.ª Feira do Livro
31 de mai a 17 de jun | | Avenida dos Aliados
Org. APEL – Associação Portuguesa de Editores e Livreiros | Apoio: Câmara Municipal do Porto/PortoLazer
35.º FITEI – Festival Internacional de Teatro de Expressão Ibérica
28 de mai a 3 de jun | Vários locais
Com um cariz multicultural, interventivo e cosmopolita, o FITEI traz ao Porto algumas das melhores propostas do
teatro nacional e internacional. As peças chegam de vários sítios do mundo: Espanha, Brasil, França e Itália.
Destaque para a SINFONIA ERASMUS, a decorrer no dia 29 de maio, integrada na iniciativa Manobras no Porto,
na qual a comunidade de estudantes estrangeiros sediados no Porto será protagonista de uma performance que
narra a sua visão da passagem por esta cidade. Através da exploração do movimento, manipulação de objetos,
multimédia e música, os estudantes conformarão uma performance urbana composta por percursos convergentes
para um lugar simbólico da viagem.
Mais informações em: www.fitei.com | www.fitei.blogspot.com
Org. FITEI
9.ª Edição Serralves em Festa
2 e 3 jun | 08:00 sáb. -24:00 dom. | Fundação de Serralves | Entrada Livre
A não perder o maior festival de expressão artística contemporânea em Portugal e um dos maiores da Europa! São
40 horas consecutivas com mais de 220 eventos nas vertentes de teatro, marionetas, exposições, visitas orientadas,
novo circo, fotografia, dança, cinema/vídeo, música, performance e oficinas – com atividades para todas as idades.
O Serralves em festa marca o início das festas da cidade e arranca em vários locais da Baixa do Porto, ocupando
vários espaços do Centro Histórico, numa parceria com o projeto Manobras no Porto, promovido pela Câmara
Municipal do Porto, através da PortoLazer. Monopólio, de Mariana Bacelar, O Baile, de Aldara Bizarro, Não-músicos
Ensemble, de Nuno Rebelo, e Ho Brass on the Grass, do compositor norte-americano Alvin Curran, foram
desenvolvidos com um forte envolvimento da própria cidade, prometendo, por isso, momentos que ficarão para a
história da animação cultural da cidade e na memória de todos os que não perderem a oportunidade de os viver!
Mais informações em: www.serralves.pt
Org. Fundação de Serralves
Festa da Criança
1 a 3 jun | 10:00-18:00 | Jardins do Palácio de Cristal | Entrada Livre
3 dias de festa, cheios de surpresas e animação em grande: insufláveis, desporto, jogos tradicionais e outros jogos,
circuito de karting a pedais, passeios de caiaque, marionetas, desfiles de moda infantil, yoga, pista de btt, horas de
conto, pinturas faciais, ateliers, música, teatro, dança e muita, muita diversão!
Org. Câmara Municipal do Porto/PortoLazer

Optimus Primavera Sound
7 a 10 jun | Parque da Cidade
Este é já considerado o maior festival de música emergente do mundo e que se tem vindo a realizar em Barcelona
desde 2001.
Quinta , 7 jun
Suede - Explosions In The Sky - The Rapture - Yann Tiersen - The Drums - Atlas Sound - Bigott - StopEstra!

Sexta, 8 jun
The Flaming Lips - Wilco - Rufus Wainwright - M83 - The Walkmen - Yo La Tengo - Beach House - Black Lips - Codeine
- Neon Indian - Shellac - Other Lives - The War On Drugs - Chairlift - Sleepy Sun - Tall Firs - Wolves In The Throne
Room - Thee Oh Sees - Ultramagnetic MC's - Numbers Showcase: Jackmaster, Oneman, Deadboy, Spencer, Redinho
- Linda Martini - WE TRUST - Esperit! - Rafael Toral
Sábado, 9 jun
Kings of convenience - The xx - Death Cab For Cutie - The Weeknd - The Afghan Whigs - Spiritualized - Saint Etienne Wavves - Washed Out - Erol Alkan - Death Grips - John Talabot (Live) - Baxter Dury - Veronica Falls - I Break Horses Tennis - Dirty Three - Lee Ranaldo - Forest Swords - Siskiyou - Demdike Stare - James Ferraro And The Bodyguard Mujeres - Gala Drop - The Right Ons
Domingo, 10 jun
Na sua primeira edição em Portugal e primeira fora de Barcelona, o espírito Primavera Sound estende-se ao resto
da cidade, com concertos na Casa da Música e o Hard Club (acesso reservado aos portadores de bilhetes do festival
e limitado à lotação das salas)
Casa da Música: Jeff Mangum (Neutral Milk Hotel)* - The Olivia Tremor Control* - James Ferraro & The
Bodyguard - Nick Garrie - Best Youth
Hard Club: Veronica Falls (UK) | Kindness (UK) | Julie & The Carjackers | You can´t win, Charlie Brown
Mais informações em: www.facebook.com/HardClubPorto
Org. Pic-Nic | Main e naming sponsor: Optimus | Apoio: Câmara Municipal do Porto | PortoLazer
9.ª Feira do Mundo Rural
8, 9 e 10 jun | sex. – 17:00 – 23:00 | sáb. – 11:00 – 23:30 | dom. – 11:00 – 19:00 | Fundação Porto Social, Quinta
de Bonjóia, Rua de Bonjóia (Campanhã) | Entrada Livre
Este evento traz à cidade os sabores e saberes do mundo rural. Quem visitar os magníficos jardins da Quinta de
Bonjóia pode deliciar-se com a gastronomia, o artesanato, os doces tradicionais e muitas cerejas, tudo
acompanhado por espetáculos de música, mostra de animais, passeios a cavalo e de charrete e outras surpresas.
Mais informações em: www.bonjoia.org | Fundacaosocial.porto@bonjoia.org
Org: Câmara Municipal do Porto | Fundação Porto Social | Apoio: PortoLazer
Inaugurações Simultâneas das Galerias de Arte de Miguel Bombarda
9 jun | 16:00 | Quarteirão Miguel Bombarda
Org. Círculo Cultural Miguel Bombarda | Câmara Municipal do Porto/PortoLazer
Quarteto Ruggeri
12 jun | 19:30 | Casa da Música, Sala Suggia
Mais informações em: www.casadamusica.com
Org. Casa da Música
Festival ESMAE
12 a 23 de Junho I Aliados e ruas adjacentes
Org. ESMAE I Apoio: Câmara Municipal do Porto | PortoLazer
Porto 7 – Festival Internacional de Curtas-Metragens do Porto
13 a 17 jun | 15:00 – 17:00 | 21:30 – 24:00 | Passos Manuel e Hard Club
Mais informações em: www.porto7.com | www.facebook.com/porto7shortfilmfestival
Org. FICP – Associação para a promoção da cultura, cinema, artes e meios audiovisuais

3ª edição da Cascata de São João no Jardim da Casa Museu Guerra Junqueiro
13 a 29 jun | 10:00 – 12:30 | 14:00 – 17:30 | Casa Museu Guerra Junqueiro, Rua D. Hugo, 32 | Participação
gratuita
Inscrição prévia | 222 003 689 | 222 053 644 | museuguerrajunqueiro@cm-porto.pt
Org. Câmara Municipal do Porto | Casa Museu Guerra Junqueiro
São João: Cantares e dançares do Porto pelo Rancho Folclórico do Porto
16 jun | 16:00 | Museu Romântico da Quinta da Macieirinha | Entrada Livre (até lotação da sala)
Mais informações em: 226 057 000 | museuromantico@cm-porto.pt
Org. Câmara Municipal do Porto | Pelouro do Conhecimento e Coesão Social
Remix Ensemble Casa da Música «Composições Instantâneas»
16 jun | 21:00 | Casa da Música, Sala Suggia
Wolfgang Mitterer direção musical, teclados e eletrónica
Mais informações em: www.casadamusica.com
Org. Casa da Música
O Mercado
16 jun | 15:00 -19:00
Org. Câmara Municipal do Porto, através da PortoLazer (integrado no projeto Manobras no Porto; organizado pela
S.P.O.T. – Sociedade Portuense Outras Tendências)
Corrida de São João do Porto
17 jun I 10:30 I Pcta do Molhe
Org. Runporto I Câmara Municipal do Porto, através da PortoLazer
Circuito São Joanino
22 jun | 14:30 | Casa do Infante | Participação gratuita
Este percurso tem como objetivo evocar as representações de São João Batista em obras de arte, edifícios religiosos
e espaços públicos. Ponto de encontro Casa do Infante (duração 2h30).
Informações | Inscrição prévia | 222 060 423 | casadoinfante@cm-porto.pt
Org. Câmara Municipal do Porto | Direção Municipal de Cultura | Direção Municipal de Arquivos
DIA E NOITE DE SÃO JOÃO
Ranchos em Arruada
23 jun | 15:00-18h00 | vários locais
Uma iniciativa que promete encher de música e boa disposição as principais ruas e praças da baixa portuense. Às 15h00 em
ponto vários ranchos partirão de locais como a Praça Carlos Alberto, Praça da Cordoaria, Praça da Ribeira, Praça D. João I, Praça
da Batalha e Praça dos Poveiros, rumo aos Aliados, animando as ruas com as suas canções e danças, convidando o público a
seguir até aos Aliados onde todos se reunirão, formando pequenos bailaricos e cantando e dançando à desgarrada.
Org. Câmara Municipal do Porto/PortoLazer
Orquestra Sinfónica do Porto Casa da Música «Concerto de São João»
23 jun | 22:00 | Casa da Música, Sala Suggia | Entrada Livre
Mais informações em: www.casadamusica.com
Org. Casa da Música
Baile das Fontainhas
23 jun | 22:00 | Fontainhas | Entrada Livre
Org. Câmara Municipal do Porto/PortoLazer
Fogo-de-artifício
24 jun | 24:00 | Rio Douro
Org. Câmara Municipal do Porto/PortoLazer em parceria com a Câmara Municipal de V. N. Gaia/Gaianima

Bailarico e Arraial Minimal na Avenida dos Aliados
23 jun | 22h30 – Bailarico; 00h15 - Arraial Minimal | Aliados | Entrada Livre

Um palco no meio da placa inferior dos Aliados, com dois sistemas de som orientados em sentidos opostos,
dividirá os Aliados com duas sonoridades e estéticas musicais distintas, que prometem unir todos em torno de
uma grande animação. De um lado o som estará diretamente relacionado com o imaginário da música e das festas
populares (Arraial), do outro, as sonoridades serão outras, com sons que irão do rock à música eletrónica
(Minimal). Deste modo será possível ao público escolher, a qualquer momento, o tipo de festa que prefere,
podendo alternar entre uma e outra. A animação do arraial ficará a cargo de Fernando Alvim que promete revisitar
de forma hilariante o imaginário da música popular, e não só! Zé Pedro dos Xutos, será um dos Djs convidados
para o lado minimal. A estes nomes irão ainda juntar-se outros, que prometem uma noite em cheio, para todos os
gostos, idades e ouvidos!!
Org: Câmara Municipal do Porto/PortoLazer
Concerto de São João – Banda Sinfónica Portuguesa
24 jun | 16:00 | Jardins do Palácio de Cristal
Org. Câmara Municipal do Porto/PortoLazer
XXIX Regata de Barcos Rabelos
24 jun | 17:00 | Rio Douro – Desde o Cabedelo até à Ponte D. Luís I
Partida: Cabedelo junto à Foz do Rio Douro | Chegada: Ponte D. Luis I
Mais informações em: www.confrariavinhodoporto.com
Org. Confraria do Vinho do Porto
PortoCartoon - Festa da Caricatura
24 jun | 15:00 – 19:00 | Praça da Liberdade | Entrada Livre
O PortoCartoon-World Festival, um dos três principais do mundo, reúne em 2012 mais de 350 obras selecionadas
de mais de 2000 peças, de centenas de artistas de todos os continentes. Os prémios de cada ano estão patentes na
exposição permanente – O Riso do Mundo – da Galeria Internacional do Cartoon.
Mais informações em: www.cartoonvirtualmuseum.org
Org. Museu Nacional da Imprensa
12º Oporto Dance Sport Festival
30 jun | Pavilhão Rosa Mota
As danças de são regressam à cidade, com a presença de diversos atletas provenientes de várias nacionalidades.
Mais informações em: www.cdsp.pt | cdsp@netc.pt
Org. Clube de Danças de Salão do Porto | Apoio: Câmara Municipal do Porto | PortoLazer
Douro Afternoon
30 jun | 15:00 – 24:00 I Pontal da Cantareira
Uma festa inédita no Porto concebida a pensar na Música de Dança, a decorrer durante a tarde e o início da noite,
em harmonia com o rio e com o sol, e contrariando a tendência usual das festas de música eletrónica realizadas
invariavelmente noite.
Org. Move On Entertainment | Apoio: Câmara Municipal do Porto | PortoLazer
Rusgas de São João
30 de Junho I 21:00 I Aliados e zona envolvente
Percurso: Pç. da Batalha, Rua St.ª Catarina, Rua Passos Manuel, Av. dos Aliados, terminando na Pç. da General
Humberto Delgado com a atuação das Rusgas perante o júri.
Org. Câmara Municipal do Porto, através da PortoLazer

Siga a Rusga
30 de Junho I 21:00 I Aliados e zona envolvente

Um projeto desenvolvido por 4 Companhias de teatro (PELE, Teatro Frio, Erva Daninha, Radar 360º )
sediadas no espaço Fábrica, que se reuniram para explorar o conceito plural de rusga nas Festas de São
João, de modo a interferirem em graus variáveis com os grupos de rusga existentes por freguesia e
agitando a noite do desfile das rusgas com instalações e performances e contribuindo para um reforço
desta iniciativa que já reúne milhares de pessoas ao longo de todo o percurso, que vão avaliando e
torcendo pelas rusgas que passam!
Org. Câmara Municipal do Porto, através da PortoLazer (integrado no projeto Manobras no Porto)
Milonga do Mercado | DJ Paula Basto
30 jun | 22:00 | Hard Club, Main Floor
Mais informações em: www.facebook.com/HardClubPorto
Org. Hard Club | Parceria: CosmoDança – Escola de Dança Paula e Armando Basto
Companhia Nacional de Bailado – La Valse e Sagração da Primavera
6 jul | 21:30 | Coliseu do Porto
Mais informações em: www.coliseudoporto.pt
Org. Associação Amigos do Coliseu do Porto
Extreme Sailing Series Porto
5 a 8 jul | Rio Douro
O Porto vai receber, pela primeira vez, o Extreme Sailing Series, o verdadeiro campeonato do mundo dos Fórmula 1
da Vela. Participam oito equipas mundiais, na única etapa que se realizará em Portugal.
A prova é constituída por oito etapas, distribuídas pela Europa, Ásia, Arábia e América do Sul. Reúne a elite de
“skippers” e tripulações olímpicas e veteranas da Taça América nas primeiras regatas em estilo “stadium races”.
Mais informações em: www.extremesailingseries.com |
www.facebook.com/extremesailingseries#!/extremesailingseries
Org. Go On

A oferta habitual da cidade manter-se-á, com exposições, atividades variadas nos espaços culturais, desporto, e
muito mais para ver www.portolazer.pt.

Programa das freguesias
Obs. o programa das freguesias é coordenado pelas respetivas Juntas de Freguesia, em colaboração com as
Associações e Coletividades locais. Será da responsabilidade destas entidades, a alteração da programação agora
apresentada. A informação apresentada deverá sofrer atualizações.
BONFIM
«Olhos D´Água»
8 e 9 jun – 21:30 – 01:00 | 10, 11, 12, 13 e 21 jun – 21:30 – 00:00 | 22 jun – 21:30 – 01:00 | 23 jun – 21:30
– 05:00 | 24 e 28 jun – 21:30 – 00:00 | 29 e 30 jun - 21:30 – 01:00
Recinto da escola EB 1 n.º 3, Praça da Alegria | Entrada Livre
CEDOFEITA
Dia Mundial da Criança
1 jun | 09:00 – 15:00 | Ao longo da Rua Instituto dos Cegos S. Manuel; frente à Escola Secundária
Rodrigues de Freitas; frente à Junta de Freguesia de Cedofeita
Uma infinidade de atividades desde a expressão Plástica e Musical; Oficinas de reciclagem e Bijutaria;
Karaoke; Atividade dinamizada pela PSP; Sensibilização para a multideficiência; Espaço multicultural; etc.
Para crianças e adolescentes do Agrupamento Rodrigues de Freitas, do CIAD, da Casa de Cedofeita, do
Conservatório de Música do Porto e, em geral, da Comunidade de Cedofeita
Concurso de Desenho e Pintura: “Como eu vejo o S. João”
1 a 11 jun | Estabelecimentos de Ensino Pré-escolar, EB1 e EB2 da Freguesia de Cedofeita | Participação
gratuita
As Festas da Cidade vistas pelo olhar das crianças e adolescentes das escolas de Cedofeita. Iniciativa
inserida nas comemorações do dia Mundial da Criança e das Festas da Cidade.
Para crianças e adolescentes em idade escolar (4 a 12 anos - Pré, EB1 e EB2) da Freguesia.
Arraial de São João
16 e 17 jun | 19h30 - 01h00 | Largo do Priorado – junto à Igreja Românica de Cedofeita
Inscrição prévia | Rua Aníbal Cunha, 193 | geral@agr10.cne-escutismo.pt
Sardinhada e Arraial de São João
23 e 24 jun | 20:00 – 04:00 | Casa da Madeira do Norte, Rua da Torrinha, nº 55
Inscrição prévia (até dia 20 mai) | cm.norte@hotmail.com
Festas do Senhor do Padrão (Senhor dos Aflitos)
13 a 15 jul | 13 e 15 jul – 21:30 – 00:00 | 14 jul – 21:30 -01:00 | Junto ao monumento oitocentista, na
confluência da Praça do Exército Libertador, com a Rua 9 de Julho e Rua António Enes
FOZ DO DOURO
Exposição de pintura, escultura, fotografia, desenho e trabalhos manuais
15 jun | 21:00 – 00:00 |
16 jun | 14:00 – 19:00 | 21:00 – 00:00
17 jun | 14:00 – 19:00
Castelo/Forte S. João Baptista
Baile
22 jun | 22:00 – 02:00 | Passeio Alegre
«Musical Trafego Orquestra»
23 jun | 23:00 – 05:00 | Passeio Alegre
Fogo-de-artifício | 00:30
Academia de Danças e Cantares do Norte de Portugal – Foz do Douro
24 jun | 16:30 -18:30 | Passeio Alegre

MIRAGAIA
Concurso de Pesca
10 jun | 08.00 | Rio Douro
Jogos Infantis
15 jun | 10:00 – 12:00 | Largo da Praia
Grupo de Dança «Um Mundo à escolha» | 16 jun | 21:00
Batida de Coco | 16 jun | 22:00 – 01:00
Largo da Praia
Banda Norte
23 jun | 22:00 – 05:00 | Largo da Praia
Banda Norte
24 jun | 21:00 – 00:00 | Largo da Praia
Rusgas Infantis ao S. Pedro | 29 jun | 09:30
Diapasão | 29 jun | 21:45 – 01:00
Largo da Praia
PARANHOS
Feira de Artesanato
26 mai | 14:00 – 18:30 | Casa da Cultura de Paranhos
Festas Sanjoaninas – Bairro do Carvalhido
1 a 30 jun | dom a qui – 22:00 – 24:00 | sex e sáb – 22:00 – 01:00 |
23 jun – 22:00 às 04:00 | Bairro do Carvalhido
“A Poesia anda no ar …”
2 jun | 16:00 – 18:00 | Casa da Cultura de Paranhos
Um encontro de poetas, um encontro de amantes da poesia, onde se dá a conhecer a obra do poeta
escolhido para cada mês, neste caso Sofia de Mello Breyner Andresen. Três obras de pintura, dos artistas
plásticos Carlos Almeida, Dália Feiteira e Noémia Travassos, estarão expostas para que cada um as
interprete com a sua poesia ou prosa.
Colaboração: Lourdes dos Anjos e Eduardo Roseira
Exposição de Pintura de Anabela Mendes da Silva e Armando Magno
2 a 30 jun |
Dois artistas plásticos incontornáveis na atual cena da pintura no Norte do País.
Comemorações dos 175 anos da Integração da Freguesia de Paranhos na cidade do Porto | Homenagem
ao Prof. Doutor Carvalho Guerra | Participação dos Alunos de Música da ESMAE
22 jun | 21:30 | Casa da Cultura de Paranhos
3ª edição “A Casa está em Festa” - Encerramento das atividades
30 jun | 09:00 – 19:00 | Casa da Cultura de Paranhos
Pintura, Poesia, Música, Artesanato, Teatro, Cinema, Workshop´s, etc. As artes reúnem-se dentro e fora
das portas da Casa da Cultura, ocupando o espaço envolvente, permitindo que todos possam participar na
festa da Cultura.

RAMALDE
Torneio de Futsal de S. João
16 jun | 15:00 – 17:30 | Instalações desportivas do Agrupamento de Escolas do Viso |Participação
gratuita
Para alunos do primeiro ciclo de Ramalde
Inscrição prévia | Gabinete de Desporto, Educação e Juventude da Junta de Freguesia Ramalde | E.
desporto.ej@jf-ramalde.pt

Sardinhada de São João
16 jun | 15:00 | Jardim de Infãncia Vasco da Gama – Avenida Vasco da Gama |Participação gratuita
Para séniores eleitores em Ramalde
Inscrição prévia | Junta de Freguesia de Ramalde | 968 493 475
XXI Festival de Folclore de Ramalde
16 jun | 21:15- 00:00 | Largo de Ramalde do Meio | Entrada Livre
Festival de Folclore com a participação de seis ranchos folclóricos provenientes de diferentes regiões do
país.
Arraial Popular de São João
23 jun | 21:00 – 06:00
24 jun | 15:00 – 00:00
Largo de Ramalde do Meio
S. NICOLAU
Concerto de S João – Poesia/ Música Coral
16 jun | 21:00 | Igreja de S. João Novo, Largo de S. João Novo | Entrada Livre
Poetas do: Clube d’avós e poetas | Maestro do Coral: Sérgio Martins
VITÓRIA

Sardinhada de São João Sénior
9 jun | 15:30 | Pç. Carlos Alberto | Participação gratuita
Inscrição prévia (de 21 mai a 2 jun) | Junta de Freguesia da Vitória, 52 – 1.º
Banda Horiza
9 jun | 21:20 – 02:00 | Campo Mártires da Pátria, junto ao centro Português de Fotografia (Ex. Cadeia
da Relação)

«Bandanorte»
16 jun | 21:20 – 02:00 | Campo Mártires da Pátria, junto ao centro Português de Fotografia (Ex. Cadeia
da Relação)

Passeio Cicloturista
17 jun | 09:30 – 12:30 | Com partida e chegada na Pç. Carlos Alberto | Participação gratuita
Inscrição prévia | Junta de Freguesia da Vitória, 52 – 1.º
XI Festival de Folclore
19 jun | 15:30-18:00 | Campo Mártires da Pátria, junto ao centro Português de Fotografia (Ex. Cadeia da
Relação)
«Duo Revelação» | «Albatroz»
23 jun | 21:20 – 04:00 | Campo Mártires da Pátria, junto ao centro Português de Fotografia (Ex. Cadeia
da Relação)

«Duo Vitorianos» | «Bandalusa»
24 e 25 jun | 21:20 – 02:00 | Campo Mártires da Pátria, junto ao centro Português de Fotografia (Ex.
Cadeia da Relação)
«Ponto Fixo»
29 ju | 21:20 – 02:00 | Campo Mártires da Pátria, junto ao centro Português de Fotografia (Ex. Cadeia
da Relação)
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