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Verão no Porto: mais de 400 eventos até setembro 

São mais de 400 os eventos que vão decorrer em vários espaços da cidade até ao final do mês de setembro. O 
programa “Verão é no Porto” apresenta exposições, concertos, cinema, passeios, mercados, gastronomia, oficinas 
para os mais pequenos, entre muitas outras atividades, na sua maioria gratuitas e de acesso livre. O ‘Cinema Fora 
do Sítio’, o ‘Festival Varandas’, as ‘Porto Sunday Sessions’, os ‘Concertos na Avenida’, as ‘Noites Ritual’ ou o 
‘Porta-Jazz ao Relento’ são algumas das propostas. 

As ‘Jameson Lazy Sessions’ vão decorrer aos sábados, entre as 15h e as 20 horas, no Jardim das Virtudes. Muita 
música para relaxar no arranque do fim de semana, que apresenta ainda outros momentos musicais como as 
‘Somersby Porto Sunday Sessions’. São mais de 60 horas de música distribuídas pelos Jardim do Passeio Alegre 
(em julho), Jardins do Palácio de Cristal (agosto), Parque da Cidade (setembro) e Jardim de São Lázaro (outubro), 
sempre entre as 16h e as 20 horas. 

O ‘Festival Varandas’, nesta edição dedicada ao cinema, vai preencher as noites de sexta-feira (entre 31 de julho e 
4 de setembro) em Miragaia, nos Clérigos, na Rua das Flores, na Rua de Chã, no Passeio de São Lázaro e nas 
Fontainhas. O evento é gratuito, tal como o ‘Cinema For a do Sítio’, que também vai decorrer em vários espaços da 
cidade, com sessões às 21h30. “Que mal fiz eu a Deus” vai ser exibido na Praça General Humberto Delgado (dia 1 
de agosto), “Hector e a Procura da Felicidade” no Jardim do Passeio Alegre (dia 7), “Selma – A Marcha da 
Liberdade” na Praça Carlos Alberto (dia 15), “Gangue do Parque” na Estação de São Bento (dia 21), “Uma turma 
difícil” na estação de metro da Trindade (dia 22), “Insensíveis” no Palácio de Cristal (dia 28) e “Não incomodar” na 
Alameda das Fontainhas (dia 29). 

Além da Feira do Livro do Porto (entre os dias 4 e 20 de setembro), que este ano é dedicada ao tema “Felicidade”, 
os jardins do Palácio de Cristal vão acolher ainda o ‘Porta-Jazz ao Relento’. Cinco concertos gratuitos, com início 
marcado para as 22 horas: Jeffery Davis Trio (dia 1 de agosto), BounceLab feat. João Barradas (dia 8), The Rite Af 
Trio (dia 15), João Guimarães ‘Zero’ (dia 22) e Bruno Macedo Quarteto (dia 29). 

São também muitos os mercados a visitar ao longo das próximas semanas. Um deles é o ‘Pink Market’, que decorre 
todos os domingos nos Jardins do Palácio de Cristal (em agosto), no Parque da Cidade (setembro) e no Jardim de 
São Lázaro (outubro), das 16h às 20 horas. Este último espaço acolhe ainda, até 23 de agosto, do meio-dia à meia-
noite, o festival de gastronomia, artesanato e produtos regionais ‘Ao Gosto do Porto!’. A iniciativa, de entrada livre, é 
dedicada à francesinha (até 5 de agosto), ao marisco (de 6 a 16 de agosto) e à comida tradicional portuguesa (de 
17 a 23 de agosto). As ‘Noites Ritual’ encerram o programa com as atuações de Capicua e PZ (dia 25 de setembro) 
e de Diabo na Cruz e Rita Red Shoes (dia 26). 

Mais informações em www.portolazer.pt. O programa completo pode ser consultado aqui: http://issuu.com/porto-
lazer/docs/agenda-verao-e-no-porto-2015. 


