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APRESENTAÇÃO
As Comemorações do Dia
Mundial do Turismo, que este ano
têm como tema “Turismo e Desenvolvimento Rural”, acontecem por
todo o Porto e Norte de Portugal,
assinaladas por um conjunto de
ações que os Municípios da região
promovem e dinamizam e que se
encontram refletidas nesta agenda
que apresentamos.
Tema de extrema acutilância
numa conjuntura que acusando
ventos económicos pouco favoráveis, decorrentes dos impactos da
CONVID 19, nos convida a refletir
sobre o diálogo “Turismo e Desenvolvimento Rural” e interpela-nos
à criatividade e a (re)descobrirmos
e a trilharmos caminhos convergentes visando o fortalecimento
da competitividade do turismo associado ao mundo rural através da
transformação de ideias em projetos empresariais de sucesso conducentes a enormes possibilidades de
regeneração e de dinamismo.
O contributo do Turismo como
gerador de emprego e como instrumento de desenvolvimento rural
apela a uma intervenção efetiva
dos stakeholders na definição de
estratégias, planeamento de ações
e afetação de meios que devem ser
refletidamente ponderadas face a
um mercado altamente competitivo.
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Os projetos, mesmo os de menor dimensão, que transitam do sonho para o mercado são fundamentais para o crescimento económico
e social dos Destinos Turísticos,
decorrente da sua capacidade de
gerar emprego, rendimento, contribuírem para a melhoria da qualidade de vida e para a atenuação das
assimetrias regionais.
Refletem, claramente, uma
predisposição e apetência para a
inovação e controlo dos riscos associados, formação e qualificação
de recursos humanos e dinamização contínua da economia local sob
a égide do desenvolvimento rural.
O Porto e Norte de Portugal
tão associado ao mundo rural, está
repleto de paradigmáticos exemplos que recolocando, estrategicamente, o património memória
no presente vivo ao serviço do
desenvolvimento turístico desta
região, constituem um impulso
fundamental que aciona e mantém
acesa a chama do dinamismo da
economia e do mercado, criando
incessantemente novos produtos,
métodos inovadores de produção
e abre outros mercados para os
quais não podemos descurar um
olhar permanente e mais atento,
considerando todas as mutações
em curso.

Uma excelente oportunidade
para consubstanciarmos e enaltecermos a riqueza do Porto e Norte
de Portugal, tipificando-se como
destino turístico de eleição no domínio do Turismo de Natureza tão
associado ao desenvolvimento rural, capaz de proporcionar uma relevante grelha de leitura da riqueza
geológica, biológica e cultural deste
habitat natural.
O Desenvolvimento Rural associado ao Turismo, apresenta-se
como um instrumento privilegiado
que se inscreve em dinâmicas estruturantes que podem representar
novas formas de rendimento para
as populações locais, contribuindo
para uma (renovada) tomada de
consciência da importância dos
seus rituais, acervo histórico e artes
tradicionais, bem como dos recursos naturais que conferem cor, vida
e poesia a este habitat natural.
Que a celebração deste Dia
Mundial do Turismo, que este ano
assume uma especial relevância,
permita uma renovada e perspicaz leitura dos sinais dos tempos,
transformando a sua mensagem em
compromissos estratégicos e em
testemunhos de esperança.
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Estamos, portanto, perante
um novo paradigma cuja premência decorre da necessidade de se
redimensionarem novas formas de
intervenção do Turismo, destacando-se a qualidade do acolhimento
associada à Confiança e Segurança,
como imagem de marca do Porto e
Norte de Portugal.
Agradecer a colaboração de
todos na firme convicção que estamos imbuídos do espírito de ACREDITAR firmemente que vai ser o Turismo o primeiro a recuperar o país.
Acreditamos que renovados
desafios digitais associados à sustentabilidade ambiental se direcionam no sentido de conferir um renovado pulsar, valor e grandeza a este
território, permitindo rasgar novos
horizontes de futuro para a região.
Afinal uma consciência empreendedora devidamente orientada
e esclarecida, constituirá a base
mais segura para um profícuo diálogo Turismo e Desenvolvimento
Rural.

PROMOÇÃO
DOS MUNICÍPIOS
AROUCA

27 de Setembro
« Itinerários Geofood
“Sabores da vida
da aldeia”»
Trilhos de saberes e sabores da terra» é o mote dos itinerários Geofood,
que permitirão (re)descobrir o Arouca Geopark, um território diferenciador, a partir da sua identidade local.
A partir do próximo mês de setembro, os produtores do Arouca Agrícola abrirão as portas das suas quintas e darão a conhecer os saberes e
sabores das suas terras, através de
percursos interpretados, dinamizados pela AGA – Associação Geoparque Arouca, no âmbito do projeto
Arouca Agrícola, em parceria com a
ADRIMAG/ AroucaInclui e a Câmara
Municipal de Arouca.
Acolhimento linguístico: PT
Mais informação:
As inscrições já se encontram
lotadas. Para participação em
outros itinerários consultar:
http://aroucageopark.pt/pt/
atualidade/eventos/arouca-geoparklanca-itinerarios-geofood/
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AROUCA

25 a 27/09/2020;

10h00-13h00/14h30-18h00

«Descobrir o património
natural e cultural da
Serra da Freita»

Em comemoração do Dia Mundial de
Turismo e das Jornadas Europeias do
Património venha desvendar o Património Natural e Cultural da Serra da
Freita e, particularmente, da aldeia
da Castanheira, afamada pelas Pedras Parideiras. Assim, de 25 a 27 de
setembro terá ao seu dispor, gratuitamente, o serviço de áudio-guias da
Casa das Pedras Parideiras (limitada
ao número de equipamentos disponíveis). Para tal, faça a sua reserva,
com 24h de antecedência, para:
pedrasparideiras@aroucageopark.pt.
Acolhimento linguístico: PT, EN
Mais informação:
pedrasparideiras@aroucageopark.pt
https://www.facebook.com/cpp.rma/
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AROUCA

27/09/2020; 10h00
«Caminhos do
Conhecimento
na castanheira»
Em contexto familiar deixamos o
convite para, a 27 de setembro,
data em que se celebram o Dia
Mundial de Turismo e as Jornadas
Europeias do Património, a percorrer os «Caminhos do conhecimento
na Castanheira» e, assim, conhecer
a aldeia e seu património natural e
cultural onde, em plena época de colheitas, os afazeres pela aldeia, guardiã das curiosas Pedras Parideiras,
pululam. A visita, de inscrição prévia
obrigatória e com um custo de 3€/
pax, está restrita a grupos de 9 pessoas e ainda sujeita ao cumprimento
das medidas de higienização e segurança sanitárias. Informações adicionais e inscrições (até 24/09) através
de:
pedrasparideiras@aroucageopark.pt
Acolhimento linguístico: PT
Mais informação:
pedrasparideiras@aroucageopark.pt
https://www.facebook.com/cpp.rma/
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BARCELOS

Dia 26 de Setembro:
08h30
Percurso Pedestre
- No Trilho do Milho
“Zaburro” às Terras
da Citânia de Lenteiro,
com interpretação
patrimonial e natural
As celebrações do Dia Mundial do
Turismo irão começar “No Trilho do
Milho Zaburro às Terras da Citânia
de Lenteiro”, um percurso pedestre
que proporciona uma vasta possibilidade de momentos criativos de interpretação de paisagem e património natural.
Acolhimento linguístico:
PT; EN; FR; ES
Mais informação: Inscrições
limitadas e obrigatórias na
atividade. | Para mais informações:
turismo@cm-barcelos.pt
ou 253 811 882
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BARCELOS

Dia 26 de Setembro:
15h00-17h00
Workshops de
Pintura de Galos
Este workshop de Pintura de
Galos, que terá lugar na Torre
Medieval, é uma actividade com a
participação dos artesãos locais e
que atrai uma grande variedade de
público, permitindo que os artesãos
promovam as suas obras dentro e
fora da comunidade.
Acolhimento linguístico:
PT; EN; FR; ES
Mais informação: Inscrições
limitadas e obrigatórias na
atividade. | Para mais informações:
turismo@cm-barcelos.pt
ou 253 811 882
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BARCELOS

Dia 26 de Setembro:
18h00
Videoconferência sobre
o “Turismo Criativo
em Barcelos”
Esta videoconferência, realizada na
plataforma ZOOM sobre o tema “O
Turismo Criativo em Barcelos”, será
importante para a abertura de novas
linhas de dinamização turística e
irá contar com a participação de
stakeholders do setor do alojamento
de Barcelos.
Acolhimento linguístico:
PT; EN; FR; ES
Mais informação: Inscrições
limitadas e obrigatórias na
atividade. | Para mais informações:
turismo@cm-barcelos.pt
ou 253 811 882
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BARCELOS

Dia 27 de Setembro:
10h00
Rota do Mundo
Maravilhoso do Figurado
O roteiro é composto por 19 esculturas, em tamanho gigante, representativas do Figurado de Barcelos. As
esculturas encontram-se no centro
histórico e por toda a cidade, envolvendo-nos na riqueza das artes e ofícios ligados ao barro.
Acolhimento linguístico:
PT; EN; FR; ES
Mais informação: Inscrições
limitadas e obrigatórias na
atividade. | Para mais informações:
turismo@cm-barcelos.pt
ou 253 811 882

Dia 27 de Setembro:
10h00
Workshop Criativo
com artes tradicionais
“Uma obra a 7 artes...”
Neste Workshop Criativo, os visitantes terão a oportunidade de
participar ativamente no fabrico do
Artesanato de Barcelos nas suas
mais diversas expressões, tais como
Olaria, Figurado, Bordados, Ferro
e derivados, Madeira, Cestaria e
Contemporâneo.
Acolhimento linguístico:
PT; EN; FR; ES
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Mais informação: Inscrições
limitadas e obrigatórias na
atividade. | Para mais informações:
turismo@cm-barcelos.pt
ou 253 811 882

BARCELOS

Dia 27 de Setembro:
11h00
Passeio de Barco
pelo Rio Cávado,
com experiência criativa
de Pintura de Galos
e observação de aves
Uma visita criativa, numa parceria
entre o Município de Barcelos e
Esposende, com início na Praia
Fluvial de Mariz. A atividade está
vocacionada para profissionais de
Turismo e pretende sensibilizar para
o potencial dinamizador turístico do
Rio Cávado.
Acolhimento linguístico:
PT; EN; FR; ES
Mais informação: Inscrições
limitadas e obrigatórias na
atividade. | Para mais informações:
turismo@cm-barcelos.pt
ou 253 811 882
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BARCELOS

Dia 27 de Setembro:
15h00-17h00
Workshops de
Pintura de Galos
Este workshop de Pintura de
Galos, que terá lugar na Torre
Medieval, é uma actividade com a
participação dos artesãos locais e
que atrai uma grande variedade de
público, permitindo que os artesãos
promovam as suas obras dentro e
fora da comunidade.
Acolhimento linguístico:
PT; EN; FR; ES
Mais informação: Inscrições
limitadas e obrigatórias na
atividade. | Para mais informações:
turismo@cm-barcelos.pt
ou 253 811 882
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BRAGA

2ª Gala do Turismo
Visit Braga
27 de setembro, 18:00
Auditório Vita
Para a comemoração deste dia, o
Município de Braga e a Associação
Comercial de Braga (ACB) vão levar a
cabo a 2ª Edição da Gala do Turismo
VisitBraga, que terá lugar no próximo dia 27 de setembro no Auditório
Vita, tendo em vista premiar aqueles
agentes que mais se destacaram no
setor do Turismo.
Será uma gala principalmente para
prestigiar e homenagear os vários
agentes que de uma forma ou outra têm intervenção turística no
Município de Braga”.
A atribuição de prémios contribui positivamente, para o reconhecimento
dos vencedores no mercado nacional
e internacional, aumentando a sua
visibilidade junto de potenciais clientes e impulsionando, desse modo,
um aumento da atividade e dos resultados no futuro.

Nesta 2ª Gala do Turismo serão distinguidos os seguintes agentes e
personalidades nas seguintes categorias:
Alojamento (Hotelaria); Alojamento
Local; Restauração (Gastronomia
Tradicional); Restauração (Novos
Conceitos); Animação Turística;
Serviço de Apoio ao Turista;
Intervenção Urbanística; Inovação;
Promoção e Desenvolvimento do
Sector; Prémio Carreira e Prémio
Personalidade do Ano.
O evento será também transmitido
online.
Acolhimento linguístico: PT
Mais informação: website ou rede
social, email, telefone
Website e redes sociais:
https://www.cm-braga.pt/pt
https://visitbraga.travel/
https://www.facebook.com/
municipiodebraga
E-mail: info@visitbraga.travel
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BRAGANÇA

28 de setembro às 11h00
Apresentação pública
do portal turístico
Visit Bragança
Inserido na campanha de marketing territorial e turístico “Bragança.
Naturalmente!”, será apresentado
publicamente o portal turístico Visit
Bragança. No site Visit Bragança,
a informação disponibilizada tem
como foco principal o turista que visita Bragança, estando a informação
organizada de forma a potenciar a
visitação e a experiência turística.
Acolhimento linguístico:
PT, EN, ES, FR. PT
Mais informação: website ou rede
social, email, telefone.
www.cm-braganca.pt
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CAMINHA

27 Setembro: 15h00
“Caminha - As Ruas,
A Evolução no Tempo
e O Património Histórico
da Vila”
Percurso Temático
Local de inicio/concentração:
junto à Torre do Relógio,
em Caminha.
Inscrições: gratuitas, mas
obrigatórias, através do e-mail
cultura@cm-caminha.pt, e
terminam a 24 de setembro.
Os interessados devem fornecer
nome completo, contacto, número
do cartão de cidadão e data de
nascimento para efeitos de ativação
de seguro.
Limite máximo de participantes:
10 pessoas (atendendo às
orientações da DGS)
Neste percurso é dado a conhecer
a história e evolução da Vila de
Caminha, curiosidades, lendas e
estórias da Bela Marinheira e do seu
concelho. Do percurso fazem parte:
o Terreiro de Caminha; Muralha
Medieval e Torre do Relógio; Rua
Direita, Antigo Burgo e Igreja Matriz
– História da Porta do Cais, Lenda
do Lobisomem, História da Gárgula
da Matriz, História do Senhor dos
Mareantes, os Duques de Caminha;
Capela de São João, a Porta do Sol
e Santo António dos Esquecidos;
Capela da Misericórdia; o Chafariz,
a Casa dos Pitas e a lenda das
Alminhas de Merda e, por último, a
Rua dos Pescadores, o Convento de
Santa Clara e o Miradouro.
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CAMINHA

Visita à Torre do Relógio:
10h00 às 13h00 /
14h00 às 18h00
Local: Praça Conselheiro Silva Torres,
em Caminha.
A Torre do Relógio, torre principal das
muralhas medievais de Caminha, dá
acesso ao Centro Histórico Medieval
da vila. Voltada a sul, esta torre
constituía uma saída em direção
a Viana do Castelo. É atualmente
o único torreão remanescente do
castelo de Caminha. Em 1673 no
cimo da torre foi colocado o relógio
que lhe viria a dar o nome.
É Monumento Nacional desde 1951.
Hoje está ao serviço da cultura e
do turismo, através do seu Núcleo
Museológico.
Entrada gratuita a todos os visitantes
neste dia Mundial do Turismo.
Web: www.cm-caminha.pt
Facebook: https://www.facebook.com/
caminhamun/
e-mail: cultura@cm-caminha.pt
turismo@cm-caminha.pt
Tel.:+351 710 300
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CARRAZEDA
DE ANSIÃES

27 de setembro
Subida em Balão de Ar
quente em Voo Cativo
a cerca de 70 metros
de altitude
Parede de Escalada
com Slide
Horários
- 09h00 às 12h00 - Subida em Balão
de Ar quente em Voo Cativo;
- 09h00 às 13h00 e das 14h30
às 18h30 - Parede de Escalada
com Slide.
Acolhimento linguístico:
PT, EN, ES, FR
Mais informação: website
ou rede social, email, telefone
https://www.facebook.com/
municipio.carrazedadeansiaes/
www.cm-carrazedadeansiaes.pt/
Notas:
Uso de máscara obrigatório, as
duas atividades vão seguir regras
de desinfeção e segurança face ao
COVID-19.
As atividades estão dependentes das
condições atmosféricas, podendo ser
adiadas para outra data.

19

CASTELO DE PAIVA

Domingo 27 de setembro
Promoção nas redes
sociais do turismo de
Castelo de Paiva
Ao longo de toda a semana, vídeos
e fotos relacionados com vários
pontos do concelho.
No domingo dia 27 de setembro,
será partilhado em todas as redes
sociais relativas ao turismo o vídeo
promocional de castelo de Paiva.
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CHAVES

Sessão pública aberta
“Turismo e
Desenvolvimento Rural”
27/09/2020:
15h00 - 17h00
Sessão pública aberta, limitada a
30 participantes, no Museu de Arte
Contemporânea Nadir Afonso.
O Município de Chaves celebra a
edição de 2020 do Dia Mundial do
Turismo, com a temática “Turismo e
Desenvolvimento Rural” e a capacidade extraordinária do turismo para
criar oportunidades fora das grandes
cidades e preservar o património natural e cultural, colocando a tónica
numa sessão aberta com a participação de 5 empresários de sucesso.
Acolhimento linguístico: PT, ES
Mais informação: www.chaves.pt
https://www.facebook.com/
municipiodechaves
municipio@chaves.pt
+ 351 276 340 500
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FELGUEIRAS

Felgueiras celebra o
Dia Mundial do Turismo
com abertura ao público
do “Caminho de Torres
em Felgueiras”, uma rota
turística e cultural dos
caminhos de Santiago
O objetivo do lançamento desta
nova rota está estrategicamente
enquadrado no tema deste ano, escolhido pela Organização Mundial do
Turismo (OMT), “Turismo e desenvolvimento Rural” visando destacar
o papel do turismo na oferta de oportunidades fora das grandes cidades e
na preservação do património cultural e natural em todo o Mundo.
O Caminho de Torres em Felgueiras
(com uma extensão de 16,9 Km, grau
de dificuldade baixa e com uma duração entre 3h30/4h) abrange as seguintes freguesias: Borba de Godim,
Macieira da Lixa, Vila Cova da Lixa,
Caramos, Moure, S. Jorge de Várzea,
Refontoura, Margaride, Lagares,
Pombeiro e Vila Fria.
Partindo de Borba de Godim, na Lixa,
a caminhada começa no acesso à
quinta do Paço de Borba de Godim
(séc. XIV), destacando-se a passagem pelo centro histórico da cidade
da Lixa, por Caramos, pelo centro
histórico da cidade de Felgueiras,
pelo Mosteiro de Santa Maria de
Pombeiro, terminando na Ponte
Romana do Arco, em Vila Fria, onde
o Caminho de Torres segue, atravessando o rio Vizela, para Guimarães –
berço da nacionalidade.
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O Caminho de Torres em Felgueiras,
encontra-se devidamente sinalizado
e interpretado. Conheça o caminho
com o Guia que lhe dedicamos:
http://www.cm-felgueiras.pt/pt/
caminho-de-torres
É este o caminho, carregado de singular beleza e carga histórica que
lhes damos a conhecer, possibilitando a passagem por vários troços da
velha via romana e por vários monumentos que fazem parte da história e
da identidade cultural de Felgueiras.
Reserve o seu quarto, no conforto
do alojamento desta terra acolhedora, para que antes de seguir para
Guimarães – berço da nacionalidade,
aproveite para melhor experimentar,
saborear e sentir... Felgueiras!
Devido à situação de contingência,
no âmbito da pandemia da doença COVID-19, não será organizada,
como gostaríamos, uma caminhada.

Fica o convite para que vá conhecer, por sua iniciativa, o Caminho de
Torres, nesse ou noutro dia, seguindo as regras de distanciamento físico, etiqueta respiratória e de higiene,
salvaguardando que atualmente o
número máximo de aglomeração de
pessoas é de 10 pessoas, salvo se
pertencerem ao mesmo agregado
familiar.
Desfrute, em segurança, do Caminho
de Torres em Felgueiras!
O CAMINHO DE TORRES
O Caminho de Torres é uma das rotas que une Salamanca a Santiago
de Compostela, com cerca de 600
km e 24 etapas, juntando as localidades importantes, entre as quais
Felgueiras, para o imaginário medieval jacobeu.
Este trabalho esteve na base do
projeto de “Valorização Cultural e
Turística do Caminho de Torres”,
liderado
pela
Comunidade
Intermunicipal do Tâmega e Sousa,
em parceria com as Comunidades
Intermunicipais do Alto Minho, do
Ave, do Cávado e do Douro, o projeto tem como objetivos proceder ao
levantamento, do ponto de vista histórico e geográfico, à intervenção e
à valorização de parte do traçado do
Caminho de Torres, ou seja, os cerca
de 235 km correspondentes à extensão do território de influência das
cinco Comunidades Intermunicipais
parceiras.
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O Caminho de Torres é um dos quatro trajetos do Caminho Português
de Santiago, atravessando 3 da
Região Centro (Almeida, Pinhel e
Trancoso) e 15 da Região Norte –
Sernancelhe, Moimenta da Beira,
Tarouca, Lamego, Peso da Régua e
Mesão Frio (que integram a CIM do
Douro), Baião, Amarante e Felgueiras
(que integram a CIM do Tâmega e
Sousa), Guimarães (que integra a
CIM do Ave), Braga e Vila Verde (que
integram a CIM do Cávado), Ponte de
Lima, Paredes de Coura e Valença do
Minho (que integram a CIM do Alto
Minho).
Sendo o Caminho Português de
Santiago o segundo itinerário mais
percorrido para chegar até ao apóstolo Santiago, apenas superado pelo
Caminho Francês, e integrando este
a Lista Indicativa de Portugal ao
Património Mundial da UNESCO, a
preservação da sua autenticidade e
integridade, através de evidências
históricas e do património, vai permitir aumentar o número de visitantes nos sítios e atrações culturais ou
naturais associados ao Caminho de
Torres, bem como contribuir para a
valorização da identidade cultural
das regiões envolvidas no projeto.
O projeto “Valorização Cultural e
Turística do Caminho de Santiago –
Caminho de Torres” é cofinanciado
pelo Norte 2020, Portugal 2020 e
União Europeia, através do FEDER –
Fundo Europeu de Desenvolvimento
Regional.

GUIMARÃES

PROGRAMA DE OFERTAS
E DESCONTOS
VISITAS AO AR LIVRE

FREE TOURS NO CENTRO
HISTÓRICO DE GUIMARÃES COM
SUBIDA À MONTANHA DA PENHA
PELO PERCURSO PEDESTRE PR3
26 e 27 de setembro
horário: 14h30
duração: ca. de 4h
idiomas: português, espanhol, inglês
e francês
ponto de encontro: Largo Cónego
José Maria
Gomes (em frente ao edifício da
Câmara Municipal)
min. 6 pessoas / máx. 10 pessoas
organização: Peddy Tours e Léguas
Tantas
inscrições gratuitas, mas
obrigatórias pelo menos
com 15 minutos de antecedência,
por email info@portugalautentico.pt
ou telefone +351 916 255 220

PERCURSO PELO MONTE LATITO
Estão incluídos neste percurso,
a visita ao Castelo de Guimarães
e à Igreja de S. Miguel.
Uma viagem ao passado, onde será
abordada a história do espaço e
momentos marcantes daquele local.
27 de setembro
horário: 15h00
duração: 30 min.
idiomas: português
ponto de encontro: receção
do Paço dos Duques de Bragança
mín. 10 pessoas
organização: Paço dos Duques
de Bragança
inscrições gratuitas, mas
obrigatórias até às 13h00 do dia
25 de setembro, através do e-mail
pduques.se@culturanorte.gov.pt
ou tel.: +351 253 412 273 /
+351 253 105 568
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GUIMARÃES

PROGRAMA DE OFERTAS
E DESCONTOS
VISITAS AO AR LIVRE

PROMOVER A BIODIVERSIDADE
NO PATRIMÓNIO MUNDIAL
DA UNESCO
Encaixar foto Paço dos Duques
de Bragança em anexo no email
27 de setembro
horário: 10h00
duração: ca. de 1h
idiomas: português e inglês
ponto de encontro: em frente ao
Paço dos Duques de Bragança
mín. 8 pessoas / máx. 10 pessoas
organização: Laboratório da
Paisagem
inscrições gratuitas, mas
obrigatórias com um mínimo de 24
horas de antecedência através do
e-mail geral@labpaisagem.pt
ou tel.: +351 253 421 218

POR COUROS A PEDAL
27 de setembro
horário: 10h00
duração: ca. de 1h30
idiomas: português e inglês
ponto de encontro: Parque da
Cidade (restaurante Formigas)
ponto de chegada:
Laboratório da Paisagem
mín. 8 pessoas / máx. 10 pessoas
organização: Laboratório da
Paisagem
inscrições: gratuitas, mas
obrigatórias com um mínimo de 24
horas de antecedência através do
e-mail geral@labpaisagem.pt
ou tel.: +351 253 421 218
nota: é necessário possuir
bicicleta própria
À DESCOBERTA DO CENTRO
HISTÓRICO DE GUIMARÃES
O Museu de Alberto Sampaio
associa-se às comemorações do
Dia Mundial do Turismo propondo
uma descoberta do Centro Histórico
de Guimarães com o apoio de um
divertido guião (em suporte papel).
27 de setembro
horário do Museu: 9h00 - 18h00
valor do Guião: 1,50€/unidade (o
guião é adquirido na receção do
Museu de Alberto Sampaio)
Museu de Alberto Sampaio,
Rua Alfredo Guimarães, s/n
organização: Museu Alberto
Sampaio
contactos: tel.+351 253 423 910
ou e-mail:
masampaio.se@culturanorte.gov.pt
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GUIMARÃES

PROGRAMA DE OFERTAS
E DESCONTOS
VISITAS AO AR LIVRE

VISITA GUIADA À MONTANHA
DA PENHA
27 de setembro
horário: 11h30
duração: ca. de 1h
idiomas: português
ponto de encontro:
Santuário da Penha
mín. 5 pessoas / máx. 10 pessoas
organização: Irmandade da Penha
inscrições: gratuitas, mas
obrigatórias pelo menos com 30
minutos de antecedência, através do
email info@penhaguimaraes.com
ou tel.: +351 253 414114

26

GUIMARÃES

PROGRAMA DE OFERTAS
E DESCONTOS
VISITAS AO AR LIVRE
VISITA AO CAMÉLIAS
PARK FLAVIUS

dias: 27 de setembro
horário: 11h30 e 15h30
local: Rua das Charnecas - São
Torcato (7 km do centro da cidade)
ponto de encontro:
à entrada do local
duração: ca. de 1h30
idiomas: português
min. 2 pessoas / máx. 10 pessoas
organização: Camélias Park Flavius
inscrições: gratuitas, mas
obrigatórias com 30 minutos de
antecedência, através do e-mail
info@guimaraesturismo.com
ou tel.: +351 253 421 221
MINI-TREM TURÍSTICO DA PENHA
27 de setembro
Desconto de 1,00€ nas viagens
(preço normal: 1,50 euros/pessoa)
preço promocional vendido apenas
no Posto de Informação Turística do
Santuário da Penha
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PROGRAMA DE OFERTAS
E DESCONTOS
VISITAS AO AR LIVRE
CITÂNIA DE BRITEIROS

Oferta de bilhetes familiares
26 e 27 de setembro
horário: 10h00-12h30 /14h0018h00 (última entrada 17h30)
local: S. Salvador de Briteiros
organização:
Sociedade Martins Sarmento
nº limitado, mediante levantamento
de voucher no Posto de Turismo
da Praça de S. Tiago
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GUIMARÃES

PROGRAMA DE OFERTAS
E DESCONTOS
VISITAS AO AR LIVRE
PERCURSO CICLÁVEL
ECOHISTÓRICO

Percurso de 12Km que retrata
Guimarães no passado, presente
e futuro
27 de setembro
horário: 10h30
duração: ca. 2h
ponto de partida: Plataforma das
Artes e da Criatividade, atelier4
nível de dificuldade: reduzida
público-alvo: adultos e crianças
valor da inscrição:
4,20€/pessoa com bicicletas
normais e de criança
e 8,40€ com bicicletas elétricas
organização: Get Green
inscrições: deverão ser realizadas
com pelo menos 24 horas de
antecedência, através de e-mail
getgreen.pt@gmail.com
Desconto de 30% em todos os
alugueres de bicicletas no dia 27
de setembro
horário: 10h00 - 19h00
local: Plataforma das Artes
e da Criatividade, atelier 4
tel.: +351 935 310 373 / 916 201
292 / 937 417 499
e-mail: getgreen.pt@gmail.com
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GUIMARÃES

PROGRAMA DE OFERTAS
E DESCONTOS
VISITAS AO AR LIVRE
VISITA À BASÍLICA
DE S. TORCATO

27 de setembro
horário: 10h00
duração: ca. de 1h30
idiomas: português
ponto de encontro:
Basílica de S. Torcato
mín. 4 pessoas / máx. 10 pessoas
organização:
Irmandade de S. Torcato
inscrições gratuitas, mas
obrigatórias com 30 minutos de
antecedência através do e-mail
info@guimaraesturismo.com
ou tel.: +351 253 421 221
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GUIMARÃES

PROGRAMA DE OFERTAS
E DESCONTOS
VISITAS AOS MUSEUS
CASA DA MEMÓRIA
Entradas gratuitas
27 de setembro
horário:
10h00-13h00 / 15h00-19h00
(última entrada às 12h30 e 18h30)
local: Avenida Conde de Margaride,
536 (no centro da cidade)
MUSEU DA SOCIEDADE
MARTINS SARMENTO
Oferta de entradas familiares
para visita ao Museu
26 e 27 de setembro
horário:
10h00-12h30 / 14h30-17h30
(última entrada 17h15)
local: Rua Paio Galvão
(no centro da cidade)
nº limitado, mediante levantamento
de voucher no Posto de Turismo
da Praça de S. Tiago

31

CENTRO INTERNACIONAL DAS
ARTES JOSÉ DE GUIMARÃES
Entradas gratuitas
27 de setembro
horário:
10h00-13h00 / 15h00-19h00
(última entrada às 12h30 e 18h30)
local: Av. Conde de Margaride,175
Plataforma das Artes e da
Criatividade (no centro da cidade)
MUSEU DA CULTURA CASTREJA
Oferta de entradas familiares
para visita ao Museu
26 e 27 de setembro
horário:
10h00-12h30 / 14h00-18h00
local: Solar da Ponte - S. Salvador
de Briteiros
nº limitado, mediante levantamento
de voucher no Posto de Turismo
da Praça de S. Tiago

GUIMARÃES

PROGRAMA DE OFERTAS
E DESCONTOS
EXPERIÊNCIAS
CURTIR CIÊNCIA - CENTRO
CIÊNCIA VIVA DE GUIMARÃES
Desconto de 1,00€ nos bilhetes
de entrada (preço normal: adulto
3.50€, criança até 2 anos grátis,
criança 3 – 5 anos 2.50€, criança jovem (6 – 17 anos) 3.00€, sénior
(+65 anos) – 3.00€)
25 e 26 de setembro
horário: 11h00 – 19h00
local: Rua da Ramada, 166
(no Centro Histórico)
tel.: +351 253 510 830
e-mail: geral@ccvguimaraes.pt
TAIPAS TERMAL (TERMAS DAS
CALDAS DAS TAIPAS)
Desconto de 15% nos circuitos
dinâmicos e 10% na gama de
programas “Aquas” e “Relax”
no Spa Termal
26 de setembro
horário: 9h00 - 21h00
local: Largo das Termas - Caldas
das Taipas
inscrições:
as reservas deverão ser realizadas
através do e-mail
info@taipastermal.com
ou tel.: +351 253 577 845
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EXPERIÊNCIAS
OUTDOOR MYSTERY GUIMARÃES
(OUTDOOR ESCAPE GAME)

TELEFÉRICO DE GUIMARÃES
Preço especial de 4,00 €
em todas as viagens (ida e volta)
27 de setembro
horário: 10h00-19h00
(último embarque às 18h45)
local: Rua Cônsul Aristides Sousa
Mendes, nº 37 (no centro da cidade)
nota: todos os outros preços
inferiores a €4, mantém-se o valor
mais baixo a pagar
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Jogo “O Tesouro Perdido” (caça
ao tesouro em espaços ao ar livre),
será possível explorar de uma forma
descontraída o Centro Histórico de
Guimarães, conjugando a aventura
com desafios online.
26 e 27 de setembro
horário: 10h30 / 14h30 / 17h30
ponto de partida: Largo Cónego
José Maria Gomes (em frende ao
edifício da Câmara Municipal)
duração: aproximadamente 1h30m
público-alvo: adultos e crianças
idiomas: português e inglês
mín. 2 pessoas / máx. 5 pessoas
(podem jogar até 4 grupos em
simultâneo)
organização:
ENIGMIND - REAL LIFE GAMES
requisitos para realizar a atividade:
Smartphone com acesso à internet
e leitor de QRCode
valor da inscrição: 50€/grupo e está
incluído o kit de jogo
inscrições: obrigatórias com
um mínimo de 24 horas de
antecedência, através do e-mail
geral@enigmind.pt ou por tel.: +351
252 313 955

GUIMARÃES

PROGRAMA DE OFERTAS
E DESCONTOS
GASTRONOMIA
E ENOTUTURISMO
“UM DIA COM…”
O CHEFE LOUREIRO N’A COZINHA
Líder do restaurante galardoado
com 1 Estrela Michelin “A Cozinha”,
o Chefe António Loureiro irá
proporcionar uma experiência
gastronómica única, passando por
todos os processos até à conceção
final dos pratos. Esta é uma
experiência gastronómica 3-em-1:
visita ao mercado, aula e jantar.
Todos os alimentos e bebidas a
degustar no jantar, estão incluídos
no preço apresentado.
26 de setembro
horário: 10h00-22h00
local: Largo do Serralho, 4 (no
Centro Histórico)
valor da inscrição: 95€/por pessoa
nº máximo de pessoas: 2
organização: Restaurante A Cozinha
inscrições: através do e-mail:
reservas@restauranteacozinha.pt /
info@restauranteacozinha.pt
ou tel.: +351 253 534 022
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E DESCONTOS
PROVAS DE VINHOS
Visitas à vinha e ao lagar da Quinta
da Cancela com provas de vinho
gratuitas
Área de piquenique gratuita
na Quinta
27 de setembro
horário: 12h00 - 16h00
organização: Quinta da Cancela
local: Rua da Liberdade
- Sande São Lourenço
Inscrições gratuitas, mas
obrigatórias através do
e-mail info@quintadacancela.
com ou tel.: +351 919 199 299
(WhatsApp) - vagas limitadas

A Casa de Sezim irá promover,
em colaboração com a Divina Gula,
provas gratuitas dos seus vinhos
verdes
26 e 27 de setembro
horário 10h00 - 19h00
organização: Casa de Sezim
local: Divina Gula - Rua de Santa
Maria, 44 (no Centro Histórico)
tel.: +351 253 097 725

35

GUIMARÃES

PROGRAMA DE OFERTAS
E DESCONTOS
GASTRONOMIA
PASTELARIA CLARINHA
A Pastelaria Clarinha associa-se às
comemorações do Dia Mundial do
Turismo através da oferta de uma
pequena lembrança aos visitantes
que visitem a pastelaria.
27 de setembro
horário: 9h30-19h30
local: Pastelaria Clarinha:
Largo do Toural, 87 (centro da cidade)
tel.: +351 253 516 513
WELCOME DRINK
NO HOOL RESTAURANTE
(HOTEL DA OLIVEIRA)
Oferta válida para o almoço ou jantar
27 de setembro
local: Largo da Oliveira
(no Centro Histórico)
tel.: +351 253 514 157
e-mail: hool@hoteldaoliveira.com
RESTAURANTE VILA FLOR
10% de desconto
no restaurante Vila Flor
26 e 27 de setembro
horário: 12h30-15h00 / 19h30-23h00
local: Centro Cultural Vila Flor
Av. D. Afonso Henriques 701
(no centro da cidade)
tel.: +351 253 438 159
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DEGUSTAÇÃO DE DOCES
E PRODUTOS REGIONAIS
MERCEARIA DO ZÉ
A Mercearia do Zé dispõe produtos
de pequenos produtores num conjunto diverso de produtos regionais
e/ou biológicos e de preferência locais, desde as conservas, aos queijos, à charcutaria, aos azeites, aos vinhos, passando pelo mel, compotas,
hortícolas, fruta, bolachas, doces
conventuais. Para acompanhar, tudo
isto existe também o pão artesanal
e broa da região. O Artesanato também não foi esquecido e a região do
Minho está bem representada, desde
o bordado de Guimarães a olaria e a
famosa renda de bilros.
25 a 27 de setembro
horário: 10h00-19h00
local: Rua Dom João I, nº 218
(no centro da cidade)
tel.: +351 253 052 742
Prova de Gin de Mirtilo
25 de setembro
horário: 18h00
Prova de Azeite e Vinhos do Douro
26 de setembro
horário: 11h30
Prova de Cerveja Artesanal de
Alvarinho com Clarinhas do Zé
(as Clarinhas do Zé são
confecionadas na Mercearia do Zé)
26 de setembro
horário: 17h00

Prova de Doce de Calondro com
vinhos Verdes de Guimarães
27 de setembro
horário: 11h30
Prova de bôla de enchidos
Regionais com vinhos Verdes
da Região (a bôla de enchidos
regionais é confecionada na
Mercearia do Zé).
27 de setembro
horário: 17h30
Desconto de 15% em todos os artigos
nos dias 25, 26 e 27 de setembro

MERCATUS DA CONDESSA
Degustação de produtos
pelo preço total de 5,00€
Desconto de 5% na compra
de todos os produtos
26 e 27 de setembro
horário: 9h30-19h30
local: Largo Condessa do Juncal
(no Centro Histórico)
tel.: + 351 253 118 363
PR BISTRÔ
10% de desconto em todo
o consumo de refeições ligeiras
e saudáveis
27 de setembro
horário: 9h00-19h00
local: Rua da Caldeiroa, 16
(no centro da cidade)
tel.: +351 966 577 835
nº limitado e sob levantamento
de vouchers no Posto de Turismo
da Praça de S. Tiago no dia 27
de setembro
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ARTESANATO
E COMÉRCIO
TRADICIONAL
VISITAS ORIENTADAS À LOJA
OFICINA (SALA ALBERTO
SAMPAIO E ATELIÊ DE OLARIA)
Além das visitas orientadas à Sala
Alberto Sampaio e ao ateliê de Olaria, aqui encontrará um espaço privilegiado de aquisição de algumas
das melhores peças de artesanato
de produção local, como o Bordado
de Guimarães e a Cantarinha dos Namorados.
27 de setembro
horários:
10h30, 11h30 e 15h30, 16h30
duração: 30 min.
Local: Rua da Rainha D. Maria II, 132
(no Centro Histórico)
idiomas: português e inglês
mín. 2 pessoas / máx. 5 pessoas
organização: A Oficina
inscrições: gratuitas, mas
obrigatórias através do e-mail
catarinapereira@aoficina.pt
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LOJA FILIGRANA COM HISTÓRIA
Desconto de 10% em todas as peças
de joalheria.
A Filigrana é uma arte manual, que
consiste na combinação de finíssimos fios de ouro e prata, saindo das
mãos dos artesãos joias de incrível
delicadeza e beleza.
Para comemorar o Dia Mundial do
Turismo e no âmbito do centenário
do nascimento de Amália Rodrigues,
a loja “Filigrana com História irá
prestar tributo à fadista, com reprodução de imagens e música de uma
das mais brilhantes cantoras do século XX, geralmente aclamada como
a voz de Portugal.
26 e 27 de setembro
horário:
10h00-13h00 / 15h00-19h00
local: Rua da Rainha D. Maria II,
96/100 (no Centro Histórico)
tel.: +351 253 431 311
e-mail: filigranacomhistoria@sapo.pt
LIVRARIA ORPHEU
Oferta de 30%
de desconto em todos os artigos
27 de setembro
horário:
10h00-13h00 / 15h00-19h00
local: Rua de Gil Vicente, 61
(no centro da cidade)
tel.: +351 253 516 649

GUIMARÃES

PROGRAMA DE OFERTAS
E DESCONTOS
WORKSHOPS DE
TRABALHOS MANUAIS

WORKSHOP DE CROCHET
“RETALHOS DA MEMÓRIA”
26 e 27 de setembro
horários: 11h00 / 15h00 / 17h00
duração: ca. 1h
público-alvo: adultos e crianças
nº máximo: 2 participantes
idiomas: português e inglês
organização: Commimos Handmade
local: Rua de Santa Maria,
porta nº 59 (no Centro Histórico)
inscrições gratuitas, mas
obrigatórias até 30 minutos
do início, através de e-mail
edfo0403@gmail.com
ou pelo tel.: +351 914 902 432
WORKSHOP DE MACRAMÉ:
COMO FAZER UM PORTA CHAVES
26 e 27 de setembro
horários: 10h00 / 14h00 / 16h00
duração: ca. 1h
público-alvo: adultos e crianças
nº máximo: 2 participantes
idiomas: português e inglês
organização: Paula Frederico Atelier
local: Rua de Santa Maria,
porta nº 59 (no Centro Histórico)
inscrições gratuitas, mas
obrigatórias até 30 minutos
do início, através de tel.:
+351 913 864 545
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CONSTRUÇÃO DE TSURUS
EM ORIGAMI, ESCREVENDO NAS
ASAS PALAVRAS QUE DEFINAM
GUIMARÃES
Desconto de 10% e oferta
de um frasco de doce de abóbora
no menu almoço
26 e 27 de setembro
horário: 10h30
duração: ca. 1h
público-alvo: adultos e crianças
nº máximo: 6 participantes
idiomas: português e inglês
organização: Pedra Flor
local: Rua de Santa Maria,
porta nº 59 (no Centro Histórico)
inscrições gratuitas, mas
obrigatórias até 30 minutos
do início, através de e-mail
apedraflor@gmail.com
ou pelo tel.: +351 966 046 572
REVELAR UMA FOLHA
DE UMA ÁRVORE DE GUIMARÃES,
NUM POSTAL EM CIANOTIPIA
26 e 27 de setembro
horário: 15h30
duração: ca. 1h
público-alvo: adultos e crianças
nº máximo: 6 participantes
idiomas: português e inglês
organização: Pedra Flor
local: Rua de Santa Maria, porta nº
59 (no Centro Histórico)
inscrições gratuitas, mas
obrigatórias até 30 minutos
do início, através de e-mail
apedraflor@gmail.com ou pelo tel.:
+351 966 046 572
além dos workshops identificados,
a Pedra Flor irá efetuar um desconto
de 10% e oferta de um frasco de doce
de abóbora no menu almoço dos dias 26
e 27 de setembro

GUIMARÃES

PROGRAMA DE OFERTAS
E DESCONTOS
ALOJAMENTO
HOTEL DA OLIVEIRA****

Oferta de 10% de desconto para
reservas em estada para as noites
27 a 28 de setembro
local: Largo da Oliveira
(no Centro Histórico)
tel.: +351 253 514 157
e-mail: reservas@hoteldaoliveira.com
HOTEL DE GUIMARÃES****
Oferta de 10% de desconto sobre as
tarifas em vigor e de um verde de
honra no check-in,
26 e 27 de setembro
local: Rua Eduardo Manuel de
Almeida, 202 (no centro da cidade)
tel.: +351 253 424 800
e-mail: hg@hotel-guimaraes.com
SANTALUZIA ARTHOTEL ****

STAY HOTEL****
Numa estada mínima de duas
noites, a primeira terá um custo
de 10€ (até dezembro de 2020)
local: Avenida D. João IV, 631
(no centro da cidade)
tel.: +351 253 421 440
e-mail: guimaraes@stayhotels.pt
HOTEL FUNDADOR***
Oferta de 10% de desconto sobre
as tarifas em vigor e de um verde
de honra no check-in
26 e 27 de setembro
local: Av. D. Afonso Henriques, 740
(no centro da cidade)
tel.: +351 253 422 640
e-mail: reservas@hotelfundador.com
QUINTA PEDRAS DE BAIXO
(AGROTURISMO)

Oferta de duas garrafas de vinho
caseiro, e de uma compota
produzidos na Quinta
26 e 27 de setembro
local: Rua de S. Marta, 3262 - Longos
tel.: +351 253 578 447
e-mail: geral@pedrasdebaixo.pt
CASA DO BENJAMIM (AL)
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Oferta de 10% de desconto sobre
tarifas de alojamento e oferta de
uma bebida de boas vindas
26 e 27 de setembro
local: Rua Francisco Agra, 100
(no centro da cidade)
tel.: +351 253 071 800
e-mail: geral@santaluziaarthotel.pt

Na reserva de 4 noites será cobrada
a tarifa respeitante a 3 noites
entre os dias 26 a 29 de setembro
local: Largo Condessa do Juncal, 16
1º dto. (no centro da cidade)
tel.: +351 918 840 269
e-mail: houseandbed@sapo.pt

CASA NOVA (AL)

MEZZANINE APARTMENT (AL)
Oferta de 20% de desconto
sobre os preços de tabela
26 e 27 de setembro
local: Rua Egas Moniz, 65 3º dto.
(no centro da cidade)
tel.: +351 937 750 674
e-mail: toisga@gmail.com
POLERY APARTMENTS CENTER
(AL)

20% de desconto sobre os preços de
tabela (estada mínima de 3 noites)
entre os dias 23 a 29 de setembro
local: Rua General Humberto
Delgado, 963 - Serzedelo
tel.: +351 918 282 691
e-mail: mppache@hotmail.com
CASA SANTA LUZIA (AL)
Oferta de 20% de desconto
sobre os preços de tabela
26 e 27 de setembro
local: Rua Francisco Agra, 100
(no centro da cidade)
tel.: +351 937 750 674
e-mail: toisga@gmail.com

Na reserva de 4 noites será cobrada
a tarifa respeitante a 3 noites
entre os dias 26 a 29 de setembro
local: Travessa de Camões, 15
(no centro da cidade)
tel.: +351 918 840 269
e-mail:
poleryapartmentscenter@sapo.pt
QUINTA DE CARVALHAL (AL)

CASA PORTA NOVA (AL)
Oferta de 15% de desconto para
estadas com check-in no mês de
setembro sobre os preços de tabela
local: Rua Egas Moniz, 97
(no Centro Histórico)
tel.: +351 913 786 238
e-mail: casaportanova@gmail.com
GUIMARÃES LIVING HOSTEL &
ADVENTURE (AL)
Oferta de 10% de desconto
sobre os preços de tabela
26 e 27 de setembro
local: Travessa do Picoto, 19
(no centro da cidade)
tel.: +351 965 377 417
e-mail: guimaraesliving@gmail.com
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Oferta de 15% de desconto sobre
as tarifas em vigor e oferta de uma
caixa de vinho produzido na Quinta
26 e 27 de setembro
local: Rua de Carvalhal, 125
S. Martinho de Candoso
tel.: +351 919 248 137
e-mail:
ritaduartemonteiro@gmail.com

QUINTA DE MINOTES (AL)
Oferta de 25% em caso da estadia
mensal (mês de setembro) e de 15%
em caso de estada semanal
21 a 27 de setembro
local: Rua de Souto e Minotes, 525
Fermentões
tel.: +351 932 138 930
e-mail: portugalminotes@gmail.com
SANTIAGO 31 HOSTEL (AL)
Oferta de 10% de desconto
sobre as tarifas em vigor
26 e 27 de setembro
local: Praça de S. Tiago, 31
(no Centro Histórico)
tel.: +351 914 443 454
e-mail: santiago31hostel@gmail.com
TOISGA APARTMENT (AL)
Oferta de 20% de desconto
sobre os preços de tabela
26 e 27 de setembro
local: Rua Dr. João Afonso
de Almeida, 51 2º dto.
(no centro da cidade)
tel.: +351 937 750 674
e-mail: toisga@gmail.com

VILA BAIXA (AL)

Oferta de 10% de desconto
para as estadas
entre os dias 25 e 27 de setembro
local: Rua do Retiro, 21/23
(no centro da cidade)
tel.: +351 916 488 771
e-mail:
alojamentovilabaixa@gmail.com
VILLA MARGARIDI (AL)
Oferta de 15% de desconto
sobre os preços de tabela
26 e 27 de setembro
local: Avenida Rio de Janeiro
Mesão Frio
tel.: +351 932 671 231
e-mail: casademargaride@gmail.com
nota: as ofertas referidas
neste programa são válidas,
exclusivamente, para reservas de
alojamento efetuadas diretamente
com as unidades de alojamento
aderentes à iniciativa e não
acumuláveis com outras promoções
que possam estar em vigor.
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LOUSADA

ROTA DO ROMÂNICO
EXPERIÊNCIAS
2º aniversário de abertura
do Centro de Interpretação
do Românico
A Rota do Românico e a Câmara
Municipal de Lousada vão promover
três visitas guiadas gratuitas
ao Centro de Interpretação do
Românico (CIR), no Dia Mundial do
Turismo, 27 de setembro, domingo,
às 11, 14:30 e 16 horas.

Praça das Pocinhas, 107, Lousada
41,278707, -8,283692
+351 255 810 706
+351 918 116 488
visitasrr@valsousa.pt
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Celebrando igualmente o segundo aniversário da abertura do CIR,
as visitas – de inscrição obrigatória
– terão um máximo de nove participantes cada e cumprirão as medidas
preventivas da Covid-19.
No final, os participantes receberão uma lembrança alusiva ao tema
do Dia Mundial do Turismo 2020 –
“Turismo e Desenvolvimento Rural”
– que pretende valorizar o papel da
atividade turística na oferta de oportunidades fora das áreas urbanas e
na preservação do património cultural e natural em todo o Mundo.
As inscrições nas visitas guiadas deverão ser efetuadas aqui. Para mais
informações, utilize os telefones 255
810 706 (Rota do Românico) ou 255
820 580 (Loja Interativa de Turismo
de Lousada).
No Dia Mundial do Turismo, todos os
ingressos no CIR serão gratuitos.

MAIA

“Há petiscos da Escola”
Dia 27 de setembro - Domingo
Local : Quinta dos Cónegos
Horário: 15h00 às 18h00
Tema: Importância do sector
no desenvolvimento rural
Integrado nos Fins de Semana Gastronómicos, a Unidade de Turismo da
CMMaia, realizará no próximo dia 27
de setembro, pelas 15h00 o “Há petiscos da Escola”. Este evento conta
com a parceria ativa dos alunos do
curso de Cozinha e Pastelaria do
Agrupamento de Escolas do Castêlo, Cooperativa Agrícola da Maia e a
Decante, distribuidora de vinhos sediada na Maia.
Neste evento, além das provas de vinho, os visitantes poderão ouvir boa
música e provar os petiscos confecionados pelos alunos.
Sob o tema “Turismo e desenvolvimento rural”, a edição de 2020 do
Dia Mundial do Turismo surge num
momento em que os países, em todo
o Mundo, contam com o turismo
como força motora para recuperação económica, especialmente nas
zonas rurais onde o turismo é uma
importante fonte de emprego e um
pilar da economia.
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“A entrada é livre, mas com lotação
limitada. Seguindo as indicações da
DGS, e tendo em conta todo o contexto atual, é obrigatório o uso de
máscara e a desinfeção das mãos na
entrada.”
Acolhimento linguístico: PT, EN, ES
Informação : visitmaia.pt
www.facebook.com/VisiteMaia

MAIA

Degustação dos petiscos,
os produtos da terra tais
como morangos, mirtilos
queijo fresco e compotas

Dia 27 de setembro - Domingo
Local : Quinta dos Cónegos
Horário: 15h00 às 18h00
Tema: Importância do sector
no desenvolvimento rural
No âmbito do Plano Estratégico do
Desenvolvimento do Turismo da
Maia (PEDT) foi identificado novas
propostas como a combinação da
ruralidade com a urbanidade, construindo assim uma oferta de nichos.
A forte conexão do turismo de natureza com turismo rural, em resultado da riquíssima oferta, quer de
paisagens, quer de núcleos rurais,
quer ainda, de instalações agrícolas
de alto nível e com elevada componente tecnológica no município leva
a que no próximo domingo se inclua
na degustação dos petiscos, os produtos da terra tais como morangos,
mirtilos queijo fresco e compotas,
fomentando assim a sustentabilidade social e económica do município
e inclusão das boas práticas ambientais no evento.
Esperamos por si!
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“A entrada é livre, mas com lotação
limitada. Seguindo as indicações
da DGS, e tendo em conta todo o
contexto atual, é obrigatório o uso de
máscara e a desinfeção das mãos na
entrada.”
Acolhimento linguístico: PT, EN, ES
Informação : visitmaia.pt
www.facebook.com/VisiteMaia

MATOSINHOS

Dia 24 de setembro
às 21h00 – Webinar
Matosinhos à Conversa
sobre a temática “Que
futuro para o Turismo?”
Matosinhos inicia as Comemorações do Dia Mundial do Turismo com
o webinar Matosinhos à Conversa
sobre a temática que futuro para o
Turismo?, que decorrerá na próxima-quinta-feira.
Esta iniciativa organizada pela Divisão do Turismo decorrerá em direto
na página do Facebook da autarquia
e pretende dar a conhecer a visão de
diferentes especialistas de múltiplas
áreas relacionadas com a temática
em debate.
Com a moderação do jornalista Pedro Carvalho da Silva este webinar
contará com um leque de prestigiados oradores, que irão expor os seus
pontos de vista e debater atualidade
e o futuro do Turismo.

Considerando a importância que o
Turismo assume no Município, a Sra.
Presidente da Câmara Municipal de
Matosinhos integrará o painel de
oradores para apresentar a visão da
autarquia sobre a temática e todos
as medidas e iniciativas já adotadas
ou em curso para o futuro.
Esta conversa contará com a presença de nomes sonantes da área,
tais como o Dr. Luís Pedro Martins,
Presidente da Entidade Regional do
Porto e Norte de Portugal, o Dr. José
Lopes Country Manager da Easyjet
em Portugal, assim como o Chef Rui
Paula reconhecido com 2 estrelas
Michelin e o blogger de Filipe Morato Gomes autor do blogue “Alma de
Viajante”.
A iniciativa acima descrita será
partilhada em direto no Facebook
do município às 21h00.
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MATOSINHOS

Dia 26 e 27 de setembro
NEW HORIZONS //
Matosinhos
NEW HORIZONS //Matosinhos é uma
vídeo performance que, com os pés
na terra e os olhos postos no horizonte e no mar, convidará todos a
uma nova experiência e a um novo
olhar sobre o território de sempre,
confirmando a capacidade de Matosinhos continuar a proporcionar experiências únicas e diferenciadoras
inspiradas no seu património material e imaterial e na sua incontornável ligação com o Mar.
Recorrendo a uma equipa multidisciplinar que integra, na sua essência,
uma performer aérea, um desportista, um fotógrafo, um videasta e uma
artista sonora, o público será desafiado a “embarcar” numa aventura
pela Orla Marítima de Matosinhos,
materializada num conjunto de vídeos que desvendarão um percurso
artístico original e radical, e que incluirá alguns dos mais emblemáticos ex-libris de Matosinhos, como é
o caso do Terminal de Cruzeiros. Um
percurso imaginado, experienciado
e partilhado, que propõe um novo
encontro com o nosso território, relembrando que Matosinhos é hoje,
e desde sempre, terra de horizonte,
mar e de gente aventureira.
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O público poderá assistir através
das redes sociais do município (WBF
e CMM) a duas performances que
decorrerão nas tardes dos dias 26 e
27 de setembro e que integram esta
aventura que tem vindo a ser vivida
e registada durante esta semana.
Posteriormente serão produzidos e
oportunamente partilhados os vídeos e as fotografias de toda a performance, estando também prevista a
realização de um documentário sobre esta aventura que tem vindo a
decorrer esta semana e que incluirá
ainda uma terceira performance a
realizar em local e dia a desvendar
proximamente.
Ficha Técnica
Criação e Interpretação: Paulina
Almeida e Ron van Roosmalen //
Som: Francisca Rocha Gonçalves //
Técnica: João Magalhães e Ron van
Roosmalen // Vídeo: Roy Mosterd //
Fotografia: Paulo Pimenta
e Rita Andias

MATOSINHOS

27 de Setembro
TERMINAL DE
CRUZEIROS
(já confirmado e
autorizado com a APDL)
Horários indicativos:
14:20 // 16:20 // 17:20
A partilha destas performances
será no Facebook do Matosinhos
World’s Best Fish www.facebook.com/
MatosinhosWorldsBestFish

Dia 27 de setembro,
15h00 – Visita guiada
do Dr. Joel Cleto
– Praia de Matosinhos

Inserido no âmbito das
Comemorações do Dia Mundial
do Turismo, no próximo dia 27 de
setembro, pelas 15h00 desafiamos
todos os interessados a conhecerem
a ligação dos Caminhos de Santiago
à Praia de Matosinhos e a história da
lenda da Vieira de Santiago.
Na companhia do inigualável Joel
Cleto, serão desvendadas todas as
curiosidades e lendas associadas
à praia de Matosinhos.
Deixe-se enredar nesta envolvente
conversa…
A iniciativa será partilhada em
direto no Facebook do município
às 15h00.
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MATOSINHOS

30 de setembro
(todo o dia)
Ação de Surf & Rescue
Esta ação de formação desenvolvida
pela Associação de Escolas de Surf
de Portugal em parceria com o
Instituto de Socorros a Náufragos
(ISN) e que contará com o apoio
da CMM, pretende dotar todos
os professores das escolas de
surf do concelho, assim como os
seus alunos de competências e
conhecimentos para um salvamento
adequado.
Esta iniciativa que decorrerá durante
todo o dia na praia de Matosinhos,
encerrará as comemorações do Dia
Mundial do Turismo.

49

MELGAÇO

27/09/2020
9h30-13h / 14h-18h
Entradas Gratuitas
nos museus:
• Museu do Cinema
Jean Loup Passek
• Espaço Memória e Fronteira
• Núcleo Museológico
de Castro Laboreiro

27/09/2020
10h13h / 14h-18h
Sorteio de 3 voucher
oferta na Loja Interativa
de Turismo de Melgaço:

• Rafting no Rio Minho
Oferta da empresa Melgaço Radical;
• Rafting no Rio Minho
Oferta da empresa Melgaço White
Water;
• Canyoning no Rio Laboreiro
– Oferta da empresa Montes
de Laboreiro.
Todos os turistas que visitem a
Loja Interativa de Turismo durante
o dia 27 de setembro e deixem o
endereço de correio eletrónico
ficaram habilitados a um prémio.
Acolhimento linguistico:
PT, EN, ES, FR
Mais informação:
turismo@cm-melgaco.pt
251 402 440
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Acolhimento linguístico:
PT, EN, ES, FR
Mais informação:
turismo@cm-melgaco.pt
251 402 440

27/09/2020
10h13h / 14h30-19h
Provas Gratuitas de
Alvarinho no Solar
Acolhimento linguístico:
PT, EN, ES, FR
Mais informação:
turismo@cm-melgaco.pt
251 402 440

MELGAÇO

27/09/2020 - 10h
Rafting no Rio Minho
com a Melgaço Radical
Descida de um grupo de pessoas
num bote pneumático (raft)
acompanhadas por um guia,
superando todos os obstáculos que
o rio nos proporciona.

27/09/2020
9h ou às 14h
Atividade passeio TT
Buggy/Moto4 com a
Melgaço White Water
A Whitewater possibilita passeios
TT em 2 veículos diferentes: Moto4
e Buggy, com percursos fantásticos
e de extraordinária beleza quer em
asfalto, quer em terra batida. Com
os nossos passeios turísticos, e
sempre acompanhados por um guia,
poderá observar com toda a calma a
paisagem envolvente que a região de
Melgaço tem para oferecer, desfrutar
das maravilhosas paisagens do rio
Minho e das vistas panorâmicas
sobre o concelho proporcionadas
por vários miradouros naturais de
paragem obrigatória.
Acolhimento linguístico:
PT, EN, ES, FR
Informação e marcação:
geral@melgacoww.pt / 933 459 751
www.melgacoww.pt/
(sujeito a marcação)
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Acolhimento linguístico:
PT, EN, ES, FR
Informação e marcação:
geral@melgacoradical.com
967 006 347
www.melgacoradical.com
(sujeito a marcação)

MELGAÇO

27/09/2020 – 10h ou 15h
Atividade de Canyoning
(10% de desconto) com
a Montes de Laboreiro

27/9/2020
10h-12h / 14h-18h
Dia de Portas Abertas
nas Quintas de Melgaço

No dia de portas abertas a Quintas
de Melgaço vai dar a provar 3 das
suas referências (Torre de Menagem,
Loureiro Alvarinho QM
e Alvarinho QM)
Acolhimento linguístico: PT, EN, ES
Informação e marcação:
enoturismo@quintasdemelgaco.pt
www.quintasdemelgaco.pt
251 410 020
(sujeito a marcação)

Esta atividade consiste numa caminhada, ao longo de um troço de rio
transpondo os obstáculos naturais
que vão surgindo. Nadar em piscinas
naturais, fazer saltos para lagoas
rodeadas de penhascos gigantes e,
eventualmente, utilizar cordas e outros meios auxiliares de segurança,
para realizar rapeis e outras técnicas
que nos possibilitem chegar ao fim
do nosso percurso.
Acolhimento linguístico:
PT, EN, ES; FR
Informação e marcação:
geral@montesdelaboreiro.pt
www.montesdelaboreiro.pt
251 466 041
(sujeito a marcação)

27/09/2020
10h ou 12h /
14h30 ou 16h30
Visita e Prova de Alvarinho
na Quinta de Soalheiro
Acolhimento linguístico:
PT, EN, ES,FR
Informação e marcação:
enoturismo@soalheiro.com
www.soalheiro.com
251 416 769
(sujeito a marcação)
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MIRANDA DO DOURO

“Desenvolvimento Rural
e Turismo”

O Dia Mundial do Turismo comemora
a importância da atividade ou série
de atividades envolvidas no que é conhecido como o turismo.
O turismo permite a recriação do ser
humano através de viagens e excursões para lugares distintos do seu
ambiente habitual. O principal objetivo deste dia é a divulgação e sensibilização do público em geral sobre o
valor que gera o turismo, em termos
sociais, económicos, culturais e políticos.
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Com o surgimento do novo coronavírus, em dezembro na China, provocando milhares de mortes em todo
o mundo, levando a Organização
Mundial de Saúde a declarar a doença como pandemia, todo o panorama
mudou repentinamente, sem que as
empresas e a própria sociedade, tivessem oportunidade para pensar
atempada e estrategicamente em
planos de contingência.

O Covid-19 provocou uma quebra
acentuada de turistas, que se começou a verificar no início de fevereiro e
tem vindo a ganhar terreno de forma
acentuada. O setor está a abrandar
de forma rápida devido às fortes medidas restritivas para conter a pandemia um pouco por todo o mundo,
sendo que a hotelaria e a restauração já registam quebras bastante
significativas para o negócio – o cenário mundial em termos de turismo
está a mudar!!!

O impacto económico do Covid-19 é
reconhecido nos setores da saúde,
do alojamento, dos transportes, em
particular a indústria do transporte
aéreo, sendo estes os mais afetados.
O impacto é ainda visível nos setores
do imobiliário, vinhos, têxtil e calçado, e muitos outros.

Perante o quadro atual, todos temos um papel primordial, resta-nos adaptar as nossas vivências
a esta nova realidade… escolhendo
opções seguras e responsáveis que
conduzam à minimização do impacto e mitigação da propagação
do surto.”

MIRANDELA

27 de setembro 2020
Abertura ao Público
da Porta da Entrada
de Mirandela do Parque
Natural Regional
do Vale do Tua
10h00 – 16h00
O Posto de Turismo convida os mirandelenses e visitantes a conhecer
a Porta de Entrada de Mirandela do
Parque Natural Regional do Vale do
Tua, junto ao Parque da Ribeira de
Carvalhais.
Trata-se de um espaço interativo de
conhecimento e promoção local com
informação sobre fauna, flora e património natural e cultural.
De uma forma dinâmica e divertida
propõe-se ao visitante a descoberta
do território com foco na vertente da
preservação e valorização ambiental, mas também na herança cultural e patrimonial, na economia local
e nas dinâmicas sociais.
Acolhimento Linguístico: PT
Mais informações:
Devido à atual situação de
contingência, as visitas à Porta de
Entrada de Mirandela realizam-se
em grupos até 4 pessoas, mediante
marcação prévia até às 16h de
sexta feira, dia 25 de setembro,
presencialmente no Posto de
Turismo de Mirandela ou através
do contacto telefónico 278 203 143
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MOIMENTA
DA BEIRA

Divulgação de vídeo
promocional de alguns
locais de destaque
no Concelho
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PAREDES

27 DE SETEMBRO
9H15 – 16H00
• Passeio de Carros: Rota dos
“Brasileiros Torna Viagem”
• Passeio de Carros: Rota dos
“Brasileiros Torna Viagem” em
Clássicos Percurso (50km): Neste
percurso que tem inicio na Praça
José Guilherme, Paredes (Besteiros,
Bitarães, Castelões de Cepeda,
Gondalães, Madalena, Mouriz e Vila
Cova), e passará por várias freguesias do concelho Astromil, Baltar,
Beire, Cete, Cristelo, Duas Igrejas,
Lordelo,
Louredo,
Rebordosa,
Vandoma, Vilela. Termina na Casa
da Cultura de Paredes. Ao longo
deste passeio vamos descobrir o
concelho de Paredes e todo o património que os brasileiros Torna
Viagens do concelho nos deixaram.
Acolhimento linguístico: PT
Mais informação: website
ou rede social, email, telefone:
www.cm-paredes.pt
https://www.facebook.com/
municipioparedes/
www.instagram.com/municipio_
paredes/
Informações/Inscrições:
Casa da Cultura de Paredes
255 780 446
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PÓVOA DE VARZIM

Dia Mundial do Turismo
Póvoa de Varzim
27 de setembro,
das 9h00 às 19h00
LIT Póvoa de Varzim
Convite aos turistas hospedados nas
unidades de alojamento da Póvoa
de Varzim para que se dirijam à Loja
Interativa de Turismo, onde poderão
ter a oportunidade de explorar a
oferta turística local e receber alguns
brindes ligados à cidade, marcando a
nossa arte de «bem receber».
Acolhimento linguístico:
PT, EN, ES, FR
Mais informação: website
ou rede social, email, telefone:
pturismo@cm-pvarzim.pt
252 298 120 / 252 090 190
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SANTA MARIA
DA FEIRA

Campanha de marketing
digital nos canais
de comunicação do
Município e do Turismo
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SANTA MARTA
DE PENAGUIÃO

De 25 a 27 de Setembro
Durante todo o dia
O Município de Santa Marta de
Penaguião desafia todos os visitantes a passar um fim-de-semana no
nosso Concelho com preços especiais!
O objetivo do Município de Santa
Marta de Penaguião é promover
a cultura local, as suas raízes e os
seus costumes, relembrando o importante papel que o turismo desempenha na preservação e promoção desta mesma cultura e do
património, sendo este também um
dos pontos de destaque da World
Tourism Organization na celebração
deste dia.
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Consulte os espaços aderentes em:
https://www.facebook.com/
LIT.SantaMartaPenaguiao

Se está interessado em aderir a esta
experiência contacte os espaços
aderentes, pois estes têm um desconto considerável para lhe oferecer.

Contactos:
Município de S.ta Marta de Penaguião
www.cm-smpenaguiao.pt
turismo@cm-smpenaguiao.pt
254 828 125
https://www.facebook.com/
events/340966934011415

Aproveite também para visitar a LIT
no dia Mundial do Turismo entre as
10h00 e as 18h00! Teremos todo
o gosto em recebê-lo e dá-lo a conhecer um pouco mais de SANTA
MARTA de Penaguião.
Esperamos por si!

SANTO TIRSO

O Município de Santo
Tirso, vai sinalizar o Dia
Mundial do Turismo com
duas iniciativas online
(nas redes sociais):
- sondagem no facebook
(quais os ativos turísticos
preferidos)
- dinamização do jogo quizz
(oferta de merchandising oficial,
aos vencedores)
O horário da Loja Interativa
de Turismo será alargado
– 10h00 às 19h00
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TORRE DE
MONCORVO

Dia 27 de setembro
todo o dia.
Apresentação do vídeo
promocional do Destino
Cultural.
O Município de Torre de Moncorvo
irá apresentar o vídeo promocional
DESTINO CULTURAL nas diversas
plataformas: Página Web, Facebook,
Instagram e Rede de Mupies disponibilizadas pelo mesmo, no âmbito da
campanha TORRE DE MONCORVO
Destino Turístico Seguro. Com esta
campanha o Município de Torre de
Moncorvo pretende demonstrar que
é uma alternativa aos destinos turísticos de massa, podendo numa só
visita apreciar o que de mais belo há
na natureza, conhecer a história e a
cultura do concelho e provar as iguarias gastronómicas que tão bem nos
caracterizam.
Acolhimento linguístico: PT
Mais informação:
http://www.cm-moncorvo.pt/
https://www.facebook.com/
municipiotorredemoncorvo
https://www.instagram.com/
unicipiodetorredemoncorvo/?hl=pt
email: turismo@torredemoncorvo.pt
telefone: 279 252 289
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VIANA DO CASTELO
DIA MUNDIAL DO
TURISMO 2020
27 de setembro
ENTRADA GRATUITA
NOS MUSEUS

No Dia Mundial do Turismo 2020 a
entrada será gratuita nos Museus,
sendo possível visitar as suas exposições permanentes e temporárias,
estando os mesmos abertos em
horário normal de funcionamento
(10h00 às 13h00 e das 15h00 às
18h00).
Museu do Traje
Situado num espaço nobre da cidade - a Praça da República - está o
Museu do Traje, instalado num edifício Estado Novo recuperado e que
alberga um excelente espólio de trajes e de ourivesaria tradicional, promovendo, valorizando e recuperando
um valioso património concelhio.
Além das exposições permanentes, está disponível para visita a
Exposição temporária “O Traje no
Mundo Infantil”.
Horário: 10h00 às 13h00
e das 15h00 às 18h00
E-mail:
museutraje@cm-viana-castelo.pt
Website: www.cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 306
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Museu de Artes Decorativas
O Museu de Artes Decorativas está
instalado num distinto palacete senhorial do século XVIII e possui uma
das mais importantes e valiosas coleções de faiança antiga portuguesa
dos séculos XVII a XIX, que inclui diversas peças da famosa fábrica de
louça de Viana. Para além de um importante acervo de pintura, desenho
e peças de arte sacra, destaca-se a
bela coleção de mobiliário indo-português do século XVII. Neste espaço,
é possível ainda descobrir o espólio
da azulejaria portuguesa e hispano-árabe, único na sua variedade e riqueza.
Horário: 10h00 às 13h00
e das 15h00 às 18h00
E-mail: mad@cm-viana-castelo.pt
Website: www.cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 305

VIANA DO CASTELO
ENTRADA GRATUITA
E VISITA GUIADA
À CITÂNIA DE
SANTA LUZIA

A Citânia de Santa Luzia, conhecida
localmente como “cidade velha”, é
um dos castros mais conhecidos do
Norte de Portugal e, sem dúvida, um
dos mais importantes para o estudo
da Proto-História e da Romanização
do Alto Minho. A sua localização
estratégica permitia-lhe não só dominar vastas áreas da zona litoral
ribeirinha, como também controlar
o movimento das entradas e saídas
na Foz do Lima que, na Antiguidade,
seria navegável em grande parte
do seu curso. O Povoado apresenta
caraterísticas muito próprias, principalmente ao nível das estruturas
arquitetónicas, com destaque para
o aparelho poligonal, utilizado em
algumas casas, que apresentavam
uma planta circular com um vestíbulo ou átrio e que, em alguns casos,
albergavam fornos de cozer pão.
O Monumento está dotado de
estruturas e meios de acolhimento
ao público, nomeadamente Centro
Interpretativo (com a visualização
de um filme), Loja, e Guia.
Hora: 10h30-12h00 / 14h00-17h30
Entidade Promotora: Direção
Regional Cultura do Norte
Website http://www.culturanorte.pt/
E-mail: citania@culturanorte.gov.pt
Telefone: 258 825 917 / 932 528 415
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VIANA DO CASTELO
DESCONTO DE 50%
NAS VIAGENS NO
FUNICULAR AO MONTE
DE SANTA LUZIA

Este é um dos ex-libris da cidade de
Viana do Castelo. Possui um traçado
que liga o centro da cidade de Viana
do Castelo ao monte de Santa Luzia,
numa extensão de 650m, que o torna
o Funicular com o traçado mais longo de Portugal.
Local: Funicular de Santa Luzia
Horário: 9h00 às 20h00.
Bilhete c/desconto: 1,50 € ida
e volta; 1,00 € uma viagem
Entidade promotora: Câmara
Municipal de Viana do Castelo
Website: www.cm-viana-castelo.pt
E-mail: funicular.viana@liftech.pt
Telefone: 258 809 333
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VIANA DO CASTELO

DESCONTO DE 50%
NA VISITA AO NAVIOMUSEU NAVIO-HOSPITAL
GIL EANNES

Local: Navio Gil Eannes
Preço c/desconto: Bilhete individual
– 2,25 €; Bilhete familiar – 5,00 €
Horário das visitas: 10h00 às 18h00.
Entidade Promotora: Fundação Gil
Eannes
Website: www.fundacaogileannes.pt
E-mail: geral@fundacaogileannes.pt
Telefone: 258 809 710
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No Gil Eannes o visitante terá a oportunidade de fazer o reconhecimento
in loco e “navegar” pelos diversos
espaços, como: ponte de comando,
cozinha, padaria, casa das máquinas,
consultório médico, sala de tratamentos, gabinete de radiologia, enfermarias, bloco operatório, camarotes, capela e entre outros espaços;
bem como conhecer as exposições
que estão patentes: “Campanha
São Ruy”, “Navios construídos em
Viana do Castelo para a Pesca do
Bacalhau”.
Para melhor conhecer a história do
Navio e as diferentes funções que
desempenhou no apoio à frota bacalhoeira da pesca à linha, poderá ter
uma visita orientada adquirindo um
áudio-guia na bilheteira do Navio.
Quase no fim do percurso, na Sala
José Hermano Saraiva, poderá visualizar o documentário “Campanha do
São Ruy 1952 ”, com duração de 25
minutos, retrata a viagem de o início
e regresso a Viana do Castelo do navio bacalhoeiro São Ruy, em que estão representados todos os pormenores da faina da pesca do bacalhau
à linha.

VIANA DO CASTELO

PREÇO ESPECIAL
NA VISITA AO MUSEU
INTERATIVO DA FÁBRICA
DO CHOCOLATE
“Todos ao Museu do Chocolate” O Museu Interativo da Fábrica do
Chocolate oferece um conjunto de
soluções interpretativas sobre o cacau e o chocolate, com uma forte
componente tecnológica e interativa.
O visitante é conduzido ao longo de 5
salas diferentes, interligadas e organizadas em circuito, acompanhadas
por um audioguia que fará a sua explicação. A experiência iniciará com
uma foto de boas vindas apresentando-se como um momento para mais
tarde recordar.
Local: Museu Interativo da Fábrica
do Chocolate (Viana do Castelo) Rua do Gontim, 70-76 | 4900-474
Viana do Castelo
Hora: visitas realizam-se às 10h00,
11h15, 12h30, 14h00, 15h15 e
16h30. Recomenda-se marcação
prévia uma vez que cada grupo tem
um limite máximo de 15 pessoas.
Bilhete c/desconto: 4€ (adulto
ou criança). Crianças até 3 anos
(inclusive) gratuito.
Entidade Promotora: Museu
Interativo da Fábrica do Chocolate
www.fabricadochocolate.com
museu@fabricadochocolate.com
Telefone: 258 244 000
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VIANA DO CASTELO

DESCONTO DE 50%
NAS VISITAS GUIADAS
À CIDADE DE VIANA
DO CASTELO / OFERTAS
NOS ALUGUERES
DAS BICICLETAS
E QUADRICICLOS
TURÍSTICOS
10h30 – VISITA PEDONAL GUIADA
A Viv’Experiência promove uma
visita pedonal guiada no Centro
Histórico de Viana do Castelo, com
acompanhamento de um guia profissional, para que seja possível desfrutar dos principais pontos de interesse turístico e cultural desta cidade.
Preço especial: 5 € p/pessoa
Número mínimo de participantes:
4 pessoas
Número máximo de participantes:
9 pessoas
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VIANA DO CASTELO

14h30 – BIANINHA BIKE
TOUR - Visita guiada nas
bicicletas “Bianinhas
Passeio de bicicleta por Viana do
Castelo com guia, passando por alguns dos pontos mais emblemáticos
da cidade.
Preço especial: 10 € p/pessoa.
Número mínimo de participantes:
4 pessoas
Número máximo de participantes:
9 pessoas
Inscrições Limitadas:
Viana Welcome Centre
Ponto de Encontro: Viana Welcome
Centre (Praça do Eixo Atlântico)
OFERTA NOS ALUGUERES DE
BICICLETAS E QUADRICICLOS
TURÍSTICOS
Oferta de 2º período de aluguer
igual ao primeiro.
Entidade Promotora:
Viv’Experiência, Lda.
Website: www.vivexperiencia.pt
E-mail: vwc@vivexperiencia.pt
Telefone: 258 098 415 | 913 348 813
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VIANA DO CASTELO
DESCONTO DE 50%
NOS PASSEIOS DE
BARCO NO RIO LIMA

10h15 - 18h15 - “Passeios de barco
pelo rio Lima”, com saídas a partir
das 10H15, que possibilitam desfrutar da beleza paisagística deste
território. A visita tem início junto
à Praça da Liberdade, em Viana do
Castelo.
Horário: Duração 40 min.; Saídas de
hora a hora. Mínimo 4 pessoas máximo 90. Local de embarque: Praça da
Liberdade.
Preço c/desconto: 4,25 € adulto e
2,25 € criança (dos 3 aos 10 anos)
Entidade promotora:
Irmãos Portela, Ldª
Website: http://passeiofluvial.com/
E-mail: geral@passeiofluvial.com
Telefone: 962 305 595
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VIANA DO CASTELO
VIANA WINDSURF
FIRST EXPERIENCE

A atividade consiste em proporcionar aos seus participantes a primeira
experiência na prática do windsurf.
Terá a duração de uma hora com o
limite de até 3 pessoas por aula.
Será apresentada a modalidade,
bem como o respetivo equipamento
e posteriormente, iniciar o processo
de navegação.
A praia do Cabedelo em Viana do
Castelo, apresenta condições perfeitas para a aprendizagem/prática
do windsurf em águas planas, assim
como em ondas.
Local:
Praia do Cabedelo – Viana do Castelo
Custo de participação /
Preço especial: 35€
Número limite de participantes:
12 Participantes
Hora: 14h00 – 18h00
Entidade Promotora:
Viana Beach Center
Website: www.vianabeachcenter.com
E-mail: info@vianabeachcenter.com
Telefone: 258 028 867 / 910 116 616
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VIANA DO CASTELO
PASSEIOS DE BURRO
NA SERRA D´ARGA
E PELOS MOINHOS
DE ÁGUA DA MONTARIA

Na Montaria oferecemos passeios de
curta duração com os nossos burros.
A aldeia rural da Montaria situada no
coração da Serra D´Arga, uma área
protegida localizada a 20 minutos do
centro da cidade de Viana do Castelo
e a uma hora da cidade do Porto.
Caminhando devagar pela aldeia,
terá tempo para relaxar, contemplar
a natureza e visitar os Moinhos de
água da Montaria. Durante o programa, as crianças tem a oportunidade
de montar os burros enquanto que
os acompanhantes podem ajudar os
mais novos, sendo co-pilotos.
As caminhadas são acompanhadas
por um guia experiente.
Este programa é recomendado para
crianças a partir de 2 anos de idade e
com um máximo de 40 kg.
A partir das 9h30 – Passeio de Burro
na Serra d’Arga e pelos Moinhos de
Água da Montaria (Pode ser feito o
passeio noutro horário a combinar).
Local: Montaria.
Preço especial: 15 € - Passeios
de 30 minutos. Requer marcação
antecipada.
Entidade Promotora:
Descubra Minho
Website: http://www.
descubraminho.com
E-mail: info@descubraminho.com
Telefone: 969 220 704
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VILA DO CONDE
27 de SETEMBRO
de 2020
Oferta de 1 Kit
promocional
de Vila do Conde:

Brochuras (nos idiomas português/
inglês/francês), fita, caneta e bilro
acondicionado num saco, a todos
os turistas que visitarem a Loja
Interativa de Turismo.

Alfândega Régia
Nau Quinhentista
Rua Cais da Alfândega
4480-702 Vila do Conde
Telefone: 252 248 468 (marcações)
E-mail: museus@cm-viladoconde.pt
Horário de funcionamento: terça
a domingo das 10h00 às 18h00
(último acesso: 17h15)
Casa de José Régio
Av. José Régio
4480-671 Vila do Conde
Telefone: 252 248 468 (marcações)
E-mail: museus@cm-viladoconde.pt
Horário de funcionamento: terça a
domingo das 10h00 às 13h00 e das
14h00 às 18h00 (últimos acessos
às 12h15 e 17h15)
Museu das Rendas de Bilros
Rua de S. Bento, 70
4480-781 Vila do Conde
Telefone: 252 248 468 (marcações)
E-mail: museus@cm-viladoconde.pt
Horário de Funcionamento: terça
a domingo das 10h00 às 18h00
(último acesso: 17h15)
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Contactos:
Loja Interativa de Turismo
Rua Cais das Lavandeiras
4480 - 789 Vila do Conde
Telefone: 252 248 445
Email: turismo@cm-viladoconde.pt
Horário: segunda a domingo
das 9h30 às 13h00
e das 14h30 às 18h00
Oferta de um Porto de Honra e
degustação do Pão Doce regional e
Doces Conventuais: ação dirigida a
todos os turistas que visitem neste
dia a Loja Interativa de Turismo, o
Posto de Turismo e o Albergue de
Santa Clara.
Entrada gratuita dos turistas na Rede
de Museus: ação dirigida a todos
os turistas que visitem neste dia a
Alfândega Régia | Nau Quinhentista,
a Casa de José Régio e o Museu das
Rendas de Bilros.

VILA NOVA
DE CERVEIRA

27 de Setembro
Vila Nova de Cerveira
Aquamuseu do Rio Minho
O Aquamuseu do Rio Minho é o único museu que tem como referência
um rio – o Rio Minho. Numa perspetiva generalista, pretende ser um
meio de sensibilização pública sobre
questões que envolvem os rios e os
estuários promovendo o contacto
direto do público com temas relacionados com o Rio Minho, tratando-se
assim de um equipamento de interesse cultural, turístico e científico
com um carater pedagógico.
Horário do Aquamuseu:
10h00 / 12h30 – 14h00/18h00
Entrada sujeita às normas impostas
pela DGS
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VILA NOVA DE GAIA

Parque Biológico
de Vila Nova de Gaia

Vila Nova de Gaia assinala o Dia
Mundial do Turismo com a sugestão de visita ao Parque Biológico,
recurso turístico de Gaia que se
enquadra no tema proposto pela
Organização Mundial do Turismo “Desenvolvimento Rural e Turismo”.
O Parque Biológico de Vila Nova de
Gaia, é o primeiro centro permanente de educação ambiental do país,
onde vivem centenas de espécies de
animais e plantas, espaço que, sobretudo, protege e fomenta a biodiversidade.
Localizado num vale agroflorestal, definido pelo Rio Febros, conta
com 3 km para partir à descoberta.
Durante o percurso podem ser vistos
animais em cativeiro e semicativeiro,
alguns deles raros, como por exemplo o bisonte europeu.
É um espaço que resulta da união
de várias Quintas agrícolas das imediações de uma cidade, onde podem
ser observadas espécies de animais
característicos da Quinta, mostra de
alfaias agrícolas e os típicos moinhos do Rio Febros, onde os cereais
se transformam em farinha e com
eles se confeciona a broa de Avintes,
a mais conhecida e famosa broa do
país.
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Aqui também se faz recreação das
diferentes atividades rurais como as
desfolhadas, vindimas e a confeção
da broa de Avintes, abordando-se a
importância da agricultura.
O Parque Biológico, dispõe também
de atividades para crianças em períodos de férias escolares, como as
oficinas de verão, e atividades dedicadas a famílias, nos primeiros sábados do mês, podendo ser visitado
todo o ano.
Num espaço único e diferente, não
faltam motivos para partir à descoberta das tradições rurais de Gaia,
no Parque Biológico de Vila Nova de
Gaia!
Horário | 10h00 / 17h00
Local | Parque Biológico de Gaia
Rua Cunha, 4430-812 Avintes,
Vila Nova de Gaia
Tel. | +351 227 878 120
Email | geral_pbiologico@cm-gaia.pt

VINHAIS

Dia 27 de Setembro
Entrada Gratuita no
Parque Biológico
de Vinhais /
Posto de Turismo
de Vinhais, atendimento
turístico com oferta de
lembrança de Vinhais
O acolhimento linguístico é efetuado
em PT,EN,ES e FR.
website: www.cm-vinhais.pt
Parque Biológico de Vinhais
273 771 040 / 933 260 304
geral@parquebiologicodevinhais.com
Posto de Turismo de Vinhais
273 770 309
turismo@cm-vinhais.pt
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Turismo do Porto
e Norte de Portugal, E.R.
Castelo Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo

76

www.portoenorte.pt
turismo@portoenorte.pt
tel.: +351 258 820 270
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