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Projecto-piloto promove oficinas criativas com artistas e artesãos nazarenos 

“NAZARÉ CRIATIVA” CELEBRA A 
CRIATIVIDADE DA GENTE DA NAZARÉ 

 
O projecto-piloto de turism o criat ivo N AZARÉ CRIATIVA vai in iciar-se em  
20 18, com  a real ização das prim eiras of icinas prom ovidas com  art is tas e 
artesãos da N azaré. O grande objectivo do NAZARÉ CRIATIVA é proporcionar uma 
experiência única de imersão na Nazaré, através da participação em oficinas lideradas 
por fotógrafos, artistas plásticos, artesãos, músicos, escritores e outros criativos da região. 
Este projecto é da responsabilidade da Quico Turismo Lda. / Casas do Quico, empresa 
cuja actividade principal é gestão e exploração de alojamento turístico na Nazaré. 
 
“Foto-expedição ao Porto da Nazaré” com o fotógrafo e artista plástico João Delgado 
será a primeira oficina do NAZARÉ CRIATIVA, marcada para o próximo dia 27 de Janeiro. 
A oficina “Confecção de Carapaus de Pano” será assegurada pela artesã Fátima 
Barroso, estando prevista o próximo dia 17 de Fevereiro. Ao longo de 2018, o projecto 
NAZARÉ CRIATIVA irá promover mais oficinas criativas com artistas e artesãos da 
Nazaré ou com forte ligação à Nazaré, bem como outras actividades complementares, 
nomeadamente, exposições de fotografia e colóquios.  
 
Esta iniciativa das Casas do Quico / Quico Turismo, Lda. conta com o apoio do projecto 
CREATOUR, liderado pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, 
sendo financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. O projecto CREATOUR 
parte do reconhecimento que o turismo criativo pode representar um importante 
contributo para a diversificação e qualificação das actividades turísticas em Portugal.  
 
N AZARÉ CRIATIVA foi um  dos 20  projectos seleccionados a n ível  
nacional , de um total de 140 propostas, para integrar o primeiro grupo de pilotos deste 
projecto de investigação. Este foi o único projecto do distrito de Leiria a ser escolhido 
para a 1ª fase do CREATOUR.  



 
O projecto NAZARÉ CRIATIVA conta ainda com a parceria de instituições locais e 
empresas, tais como: Museu Joaquim Manso da Nazaré, Mútua dos Pescadores, Casa 
do Adro na Pederneira, Câmara Municipal da Nazaré, Universidade Sénior da Nazaré, 
Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, Docapesca – Porto da Nazaré e Mercedes-
Benz Surfing Lounge. 
 
Para mais informação sobre o projecto NAZARÉ CRIATIVA e para inscrição nas oficinas, 
consultar o Website e o Facebook Casas do Quico:  
h t tp:/ /www.casasdoquico.pt/pt/ofertas 
https://www.facebook.com /CasasdoQuico/  
 
 

Contacto: Célia Quico 
Casas do Quico / Quico Turismo Lda. 
Email: celia.quico@gmail.com  
Telemóvel: 96 9946643 

 
 
 
 
 
 
 
Q UICO  TURISMO  LDA .  / CA SA S DO  Q UICO  
A Q u ico – Tu r i smo,  Lda.  é uma sociedade familiar, sediada na Nazaré, dedicada à gestão e exploração 
de alojamento turístico. 
 
A primeira marca da Quico – Turismo, Lda. é as Casas do Q u ico, localizadas na Nazaré. O carácter 
distintivo das Casas do Quico assenta numa linguagem comunicacional apelativa, numa imagem única 
(ligada à Nazaré e à família) e numa oferta de superior qualidade. A ligação à família está bem presente na 
identidade das Casas, com a associação de cada edifício a um membro da família:  
- a Casa do Q u ico, em homenagem ao pai Joaquim Júdice Quico; 
- a Casa da I r en e,  em homenagem à avó Irene; 
- a Casa do Joaqu im da Pr aia ,  em homenagem ao avô Joaquim Quico, mais conhecido por “Joaquim 
da Praia”. 
Saiba mais sobre as nossas casas aqui: 
h ttp : //www.casasdoqu ico.pt/  
 
 
 
CREA TO UR  
Esta actividade é desenvolvida no âmbito do projecto CREATOUR (nº 16437), projecto financiado pela 
Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT/MEC), através de fundos nacionais e co-financiado pelo FEDER 
através do Programa Operacional Competitividade e Inovação COMPETE 2020 e dos Programas 
Operacionais Regionais de Lisboa e do Algarve. 
Saiba mais sobre este projecto aqui: 
h ttp : //www.ces.u c.pt/cr eatou r / 

 
	


