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O Turismo como fenómeno 
de partilha intercultural, celebra 
este ano a tão pertinente temática 
“Turismo para um Crescimento 
Inclusivo” como mola propulsora 
de uma autêntica sustentabilidade 
ambiental e cultural, sob a égide de 
princípios de cariz humanista e éti-
ca que comportam a autenticidade 
como valor primeiro.

Uma privilegiada oportunidade 
que nos convoca para a relevância 
do reerguer do Turismo como mo-
tor fundamental na era pós-Covid, 
potenciando o crescimento e opor-
tunidades de forma equitativa para 
TODOS. 

Construir o futuro apresenta-
-se como um desígnio de primeira 
grandeza no sentido de criar as con-
dições adequadas, com base numa 
atenta leitura dos sinais dos tempos, 
para se promover uma verdadeira 
transformação do setor do turismo 
e posicioná-lo num patamar superior 
de desenvolvimento, mais susten-
tável, mais responsável e capaz de 
gerar mais valor acrescentado com 
o envolvimento de TODOS e de cada 
um em particular.            >>>

APRESENTAÇÃO
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A pandemia da doença COVID - 
19 veio colocar novos desafios na re-
lação com o turista/consumidor que 
privilegia a informalidade e a fluidez, 
em benefício de maior segurança 
que é garantida através de formas 
de contacto mais ágeis, mais susten-
táveis e desmaterializadas. Reflete 
uma aposta no digital e é composto 
por diversas iniciativas com o intuito 
de tornar a experiência de quem nos 
visita ainda mais fluida a nível de 
circulação, pagamentos, informação 
e conhecimento.

Estamos a trabalhar numa 
estratégia de atuação que visa a 
criação de uma apelativa oferta 
comercial de produtos diferencia-
dores, que oferecem novos motivos 
de visita, que agrega mais valor à 
viagem, aos destinos regionais e às 
empresas. Destaca-se a comerciali-
zação de uma nova oferta, sustentá-
vel, responsável e distinta que nos 
últimos anos tem surgido em todo 
o território, em particular nos terri-
tórios do interior, através das redes 
colaborativas, a par de ofertas as-
sociadas a novos produtos de apos-
ta como é o caso do enoturismo, 
turismo literário, turismo de saúde 
e bem-estar, desportivo, industrial, 
entre outros.

Felicito, vivamente, os Municípios 
e os parceiros do Porto e Norte de 
Portugal que têm sido inexcedíveis 
na forma proficiente como têm tra-
balhado connosco e no apoio expres-
so às nossas ações de promoção.

É com enorme satisfação que 
estamos a promover de forma integra-
da um conjunto de ações que irão de-
correr no Porto e Norte de Portugal, 
no âmbito das Comemorações do 
Dia Mundial do Turismo, cujo prin-
cípio orientador se traduz em apro-
fundar aspetos revestidos de espe-
cial significado no que concerne ao 
desenvolvimento de uma cidadania 
responsável e participativa com o 
envolvimento de TODOS empenhada 
no respeito pela preservação do pa-
trimónio natural, histórico, artístico, 
cultural e científico.

Que estas celebrações, na 
lógica cultural da visitação e da 
comunicação, permitam reforçar o 
entendimento e promover um nível 
de vida cada vez mais qualitativo, 
conduzindo o turista a um caminho 
comum para o Porto e Norte de 
Portugal, assente num expressivo 
encontro para celebrarmos a au-
tenticidade da nossa cultura e da 
nossa diversidade, tão identitária 
da nossa região.

Luis Pedro Martins
Presidente do Turismo do Porto 

e Norte de Portugal
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BARCELOS
O Município de Barcelos 
leva a efeito as Jornadas 
Europeias do Património 
e Dia Mundial do Turismo 
com um programa plural 
de atividades numa 
dinâmica inclusiva 
e responsável, do dia 24 
ao dia 27 de setembro.

DIA 24 DE SETEMBRO
10H00-14H30
SENTIR O PATRIMÓNIO
Visita guiada e oficina temática para 
grupos com necessidades educativas 
especiais.
Uma experiência que inicia com a 
visita orientada ao Museu de Olaria 
a que se segue a realização de uma 
oficina de modelagem em barro ou 
de decoração de peça cerâmica.

Contactos:
Município de Barcelos  
https://www.museuolaria.pt/
servicoeducativo@cm-barcelos.pt
+351 253 824 741

PROMOÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS
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BARCELOS
O Município de Barcelos 
leva a efeito as Jornadas 
Europeias do Património 
e Dia Mundial do Turismo 
com um programa plural 
de atividades numa 
dinâmica inclusiva 
e responsável, do dia 24 
ao dia 27 de setembro.

DIA 25 DE SETEMBRO
8H30-13H00
CAMINHAR PARA 
CONHECER BARCELOS, 
“TRILHO DO MONTE 
DO FACHO”
Percurso circular no território de 
Barcelos, percorre Alheira, Oliveira, 
Galegos de Santa Maria e Roriz. O 
trilho tem cerca de 11 km e insere-se 
numa dinâmica de turismo respon-
sável, de valorização do património 
natural e construído. Propõe diversos 
pontos de interesse com destaque 
para: Capela de São Lourenço; Capela 
da Senhora do Facho; Vestígios da 
Citânia no Facho; Memorial em home-
nagem ao Santo Condestável D. Nuno 
Álvares Pereira; Miradouro sobre o 
vale do Cávado; Balneário Castrejo da 
Pena Grande.

Contactos:
Município de Barcelos  
https://www.cm-barcelos.pt/
turismo@cm-barcelos.pt
+351 253 811 882
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BARCELOS
O Município de Barcelos 
leva a efeito as Jornadas 
Europeias do Património 
e Dia Mundial do Turismo 
com um programa plural 
de atividades numa 
dinâmica inclusiva 
e responsável, do dia 24 
ao dia 27 de setembro.

DIA 25 DE SETEMBRO
14H00-18H00
PASSEIOS DE BARCA 
NO RIO CÁVADO
Realização de dois passeios de bar-
ca no rio Cávado, cruzando fregue-
sias dos concelhos de Barcelos e de 
Esposende, numa ação turismo res-
ponsável, de valorização e promoção 
dos patrimónios. Esta atividade lem-
bra as barcas medievais que faziam 
as travessias e propõe a descoberta 
da singular beleza do rio e das suas 
margens, do património natural e 
construído como é exemplo o patri-
mónio molinológico, as azenhas e 
moinhos que percorrem o território. O 
Cávado, desde sempre deu vida à ter-
ra e às pessoas, na própria etimologia 
Barcelos poderá vir de Barca Celani, 
barca do rio Celano, ou Barc-ellus, 
que quer dizer barca pequena, que 
fazia a travessia neste rio.

Contactos:
Município de Barcelos  
https://www.cm-barcelos.pt/
turismo@cm-barcelos.pt
+351 253 811 882
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BARCELOS
O Município de Barcelos 
leva a efeito as Jornadas 
Europeias do Património 
e Dia Mundial do Turismo 
com um programa plural 
de atividades numa 
dinâmica inclusiva 
e responsável, do dia 24 
ao dia 27 de setembro.

25 DE SETEMBRO 
14H30-18H30
IV ENCONTRO DE JOGOS 
DE TABULEIRO
Os jogos de tabuleiro são um recur-
so pedagógico e lúdico com grande 
potencial em atividades escolares e 
de tempos livres, pela forma como 
contribuem para o desenvolvimento 
interpessoal, e pela sua capacidade 
inclusiva. Este evento pretende di-
vulgar os jogos de tabuleiro e as suas 
dinâmicas pedagógicas e de sociabi-
lização junto das famílias e de outros 
públicos interessados em práticas 
pedagógicas alternativas ou comple-
mentares. O Encontro de Jogos de 
Tabuleiro realiza-se na  Ludoteca do 
Museu de Olaria.

Contactos:
Município de Barcelos  
https://www.museuolaria.pt/
arqueologia@cm-barcelos.pt
+351 253 824 741
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BARCELOS
O Município de Barcelos 
leva a efeito as Jornadas 
Europeias do Património 
e Dia Mundial do Turismo 
com um programa plural 
de atividades numa 
dinâmica inclusiva 
e responsável, do dia 24 
ao dia 27 de setembro.

DIA 27 DE SETEMBRO
14H30
PERCURSO CRIATIVO 
ROTA MUNDO 
MARAVILHOSO 
DO FIGURADO 
DE BARCELOS

Envolvidos pelas figuras do Mundo 
Maravilhoso do Figurado de Barcelos 
e pelo quadro histórico de Barcelos, 
os participantes são convidados a 
realizar um percurso pela cidade de 
Barcelos, cidade criativa, distinguida 
pela UNESCO na categoria do artesa-
nato e da arte popular.
Numa visita acessível no centro histó-
rico é possível descobrir os caminhos 
da sua história, percorrer a cidade 
num ambiente artístico que alterna 
entre monumentos do românico, do 
gótico e do barroco, uma visita enri-
quecida com as  mais emblemáticas 
lendas, como é a Lenda do Galo de 
Barcelos e no encontro com a ins-
talação artística das esculturas que 
compõem a Rota Mundo Maravilhoso 
do Figurado de Barcelos.

Contactos:
Município de Barcelos  
https://www.cm-barcelos.pt/
turismo@cm-barcelos.pt
+351 253 811 882
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BRAGA
27 de setembro
3ª Gala do Turismo 
VisitBraga

A 3ª Gala do Turismo de Braga rea-
liza-se no próximo dia 27 de setem-
bro de 2021, no Espaço Vita, com 
objetivo de reconhecer, distinguir e 
divulgar os projetos e iniciativas que 
tenham contribuído, ativamente, 
para a consolidação da estratégia 
turística de Braga. 
No evento, promovido pela Câmara 
Municipal de Braga (CMB) e pela 
Associação Empresarial de Braga 
(AEB), serão atribuídos prémios às 
várias categorias que compõem o 
setor do turismo, nomeadamente: 
Alojamento (Hotelaria / Alojamento 
Local), Restauração (Gastronomia 
tradicional / Novos Conceitos), 
Atividade de Apoio Turístico, Lojas 
com História, Património Cultural 
e Turístico, Intervenção urbanísti-
ca, Empreendedorismo e Inovação, 
Promoção e Desenvolvimento do 
Setor, Carreira e Personalidade do 
Ano.
Serão, ainda, distinguidos, com um 
diploma de mérito, os melhores 
alunos finalistas dos cursos de tu-
rismo do ensino profissional, ensino 
secundário e ensino superior que 
sejam lecionados no concelho de 
Braga.
O processo de seleção dos nomea-
dos para as categorias “Alojamento”, 
“Restauração”, “Atividade de Apoio 
Turístico”, “Lojas com História”, 
“Património Cultural e Turístico”, 

“Intervenção urbanística” e 
“Empreendedorismo e Inovação” 
é realizado por uma Comissão 
de   Seleção constituída pelas en-
tidades com assento no Conselho 
Consultivo de Desenvolvimento do 
Turismo de Braga.  
A eleição dos vencedores em cada 
uma destas categorias, bem como 
das três categorias especiais 
(“Promoção e desenvolvimento do 
setor”, “Carreira” e “Personalidade 
do ano”), é da responsabilidade do 
Júri da Gala, que é constituído por 
um representante de cada uma das 
seguintes entidades: CMB, AEB e 
Turismo Porto e Norte.

Contacto:
Posto de Turismo de Braga
turismo@cm-braga.pt
+351 253 262 550
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BRAGA
27 de setembro
Dia Mundial do Turismo

Durante o dia 27 de setembro e como 
habitualmente, ofereceremos uma 
degustação de vinho verde aos tu-
ristas que nos visitam, bem como 
a oferta de um brinde promocional 
VisitBraga.

Contacto:
Posto de Turismo de Braga
turismo@cm-braga.pt
+351 253 262 550
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BRAGA
27 de setembro
Enjoy the City 
Like a Tourist

Realização de atividade pelo Município 
de Braga intitulada “Enjoy the City 
Like a Tourist”, no âmbito do projeto 
Urbact em parceria com Cooperativa 
Minho de Porta Aberta e com o Curso 
de Superior de Turismo Universidade 
Católica Portuguesa – Polo de Braga.

Contacto:
Posto de Turismo de Braga
turismo@cm-braga.pt
+351 253 262 550
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CARRAZEDA 
DE ANSIÃES
27 de setembro
Carrazeda de Ansiães 
assinala o Dia Mundial 
do Turismo com novo 
mapa turístico

No âmbito das comemorações do Dia 
Mundial do Turismo, o Município de 
Carrazeda de Ansiães assinala o dia 
com o lançamento de um novo mapa 
turístico do concelho, nos espaços 
turísticos e junto dos promotores 
turísticos locais.  
O novo mapa aposta numa imagem 
atual e disponibiliza informações 
turísticas e possibilita aos visitantes 
conhecerem os pontos de maior 
interesse patrimonial, paisagístico e 
cultural existentes no concelho.
Com o novo mapa turístico, pretende-
se que o turista tenha uma leitura 
mais acessível, e que ao mesmo 
tempo seja um guia do território.   

Contactos: 
Municipio de Carrazeda de Ansiães 
Loja Interativa de Turismo 
https://www.cm-carrazedadeansiaes.pt/ 
email: lit@cmca.pt 
telefone: 278 098 507 | 278 610 200
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ESPOSENDE
27 de Setembro
Lançamento do vídeo 
“Bons Ventos Sobre 
Rodas” 

O Município de Esposende, no 
âmbito da promoção e valorização 
dos recursos e atrativos, continua a 
desenvolver uma ação promocional 
intitulada de “Bons Ventos” que 
enfatiza a relação da gastronomia 
com a atividade náutica de 
lazer. Um outro objetivo, passa 
igualmente pela comunicação de 
Esposende como destino acessível, 
de acolhimento para deficientes 
com mobilidade reduzida. Com 
a Catarina Oliveira, influencer e 
criadora de conteúdos nas redes 
sociais (#especierarasobrerodas), 
fruto da sua visita e experiencias no 
nosso território, daremos a conhecer 
Esposende sem preconceitos e 
estigmas, mais acessível para todos.

Contactos:
Município de Esposende
www.visitesposende.com
turismo@cm-esposende.pt
253 960 100
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MAIA
27 de setembro
Exposição 
Turismo Inclusivo 
– Loja Interativa 
de Turismo da Maia

O Município da Maia vai-se associar 
às celebrações do Dia Mundial do 
Turismo, promovendo uma exposi-
ção de fotografi a na Loja Interativa 
de Turismo da Maia, sob o tema 
“Turismo Inclusivo”.
Esta exposição estará patente desde 
o dia 27 de setembro, às 15h00, até 
ao dia 31 de outubro e incidirá sobre 
uma atividade inclusiva realizada 
com um grupo de crianças, incluin-
do crianças com necessidades es-
peciais, no Hipódromo Municipal de 
Nogueira e Silva Escura.
Pretende-se, desta forma, impulsio-
nar o desenvolvimento do turismo in-
clusivo no território maiato e o papel 
que ele desempenha na promoção 
do respeito, gerando oportunidades 
para muitos milhões de pessoas em 
todo o mundo.
Os stakeholders do concelho, vão 
promover um conjunto de ofertas 
inclusivas, cujo conteúdo será divul-
gado na newsletter do VisitMaia que 
sairá no próximo dia 23 de setembro.

Contactos: 
Visit Maia
website: www.visitmaia.pt
email: turismo.maia@gmail.com
telefone: 800 202 640
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MATOSINHOS
27 de setembro
Matosinhos, de todos 
para todos!

Para a maioria das pessoas o dia 
27 de Setembro é um dia normal, 
para nós é um dos dias mais impor-
tantes do ano. Desde 1980, o dia 
27 de Setembro é o Dia Mundial do 
Turismo!
Após quase dois anos de muitas in-
certezas, este ano regressamos às 
celebrações com uma ação muito 
especial. A Câmara Municipal de 
Matosinhos, em parceria com os mu-
seus da cidade, as escolas de surf, a 
Associação Equiterapêutica do Porto 
e Matosinhos e o Kartódromo Cabo 
do Mundo, vai proporcionar um dia 
em cheio a membros de várias insti-
tuições com necessidades especiais 
do concelho.
Ao longo do dia teremos ações para 
adultos, nomeadamente, visitas 
adaptadas ao Museu da Memoria 
(Mumma), visita encenada ao Museu 
da Quinta de Santiago, Piscina das 
Marés e Terminal de Cruzeiros, as-
sim como para crianças através de 
aulas de surf, equitação, kart adap-
tado e oficinas culturais.
Adicionalmente, da parte da tarde, 
daremos as boas vindas aos mais re-
centes alunos de Erasmus da cidade. 
A receção será realizada com uma 
visita guiada, passando nos pontos 
mais icónicos da cidade, visita essa 
que terá como destino final a LIT – 
Loja Interativa de Matosinhos onde, 
à espera dos alunos, estará uma de-
gustação de conservas.
Matosinhos é, de facto, uma cidade 
de todos para todos.

Os museus e espaços culturais da 
cidade estão cada vez mais prepa-
rados para uma agradável visita, os 
espaços verdes multiplicam-se de 
ano para ano, as amplas marginais 
convidam a um passeio junto às nos-
sas praias e no mar podemos desfru-
tar 365 dias de ondas perfeitas seja 
para a aprendizagem ou pratica de 
surf.  Isto claro, sem nunca esquecer 
os nossos “homens do mar” que to-
dos os dias nos trazem o ex-libris de 
Matosinhos, o peixe e marisco fresco 
que diariamente tão procurados são 
nos mais de 400 estabelecimentos 
gastronómicos espalhados pelo con-
celho. 
A grelha está quente, as pranchas 
estão na praia e as portas dos mu-
seus já abriram.
Aponte já na sua agenda. Matosinhos 
espera por si junto ao mar!

Contactos: 
A ação será promovida em parceira 
pela Câmara Municipal de Matosinhos 
com Museu da Memória, Museu 
Quinta de Santiago, Piscina das Marés, 
Casa da Arquitectura, Terminal de 
Cruzeiros, Escolas de Surf, Associação 
Equiterapêutica do Porto e Matosinhos 
e Kartódromo do Cabo do Mundo, 
no entanto o acesso ao evento está 
reservado a cinco instituições de 
Matosinhos.
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MIRANDELA
27 de setembro
O turismo junta-se 
às aldeias para um 
crescimento inclusivo

O turismo é um fenómeno social, 
cultural e económico, capaz de criar 
oportunidades, de potenciar desen-
volvimento, de proteger o meio am-
biente e de salvaguardar tradições e 
memórias, e deve ser justo, respon-
sável e solidário. 
Neste sentido, e indo de encontro ao 
desafio lançado pela Organização 
Mundial de Turismo (OMT), o 
Município de Mirandela, em asso-
ciação com a EsACT-IPB, propõe 
assinalar o Dia Mundial do Turismo 
com um conjunto de ações que vi-
sam aumentar a capacidade de 
resposta das comunidades locais, o 
uso eficaz de recursos, a integração 
dos avanços digitais e fomentar a 
inclusão social.

Contactos:
Município de Mirandela
moa@cm-mirandela.pt,
telefone: 278 993 616
EsACT - IPB: esact@ipb.pt
telefone: 278 201 340
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PAREDES
27 de setembro 
Sabe qual é o tema 
deste ano do Dia Mundial 
do Turismo?

O objetivo da atividade é convidar o 
público em geral a participar numa 
dinâmica de envolvimento nas ativi-
dades de turismo do Município, pro-
curando estimular o interesse e a 
curiosidade pelo mesmo.
O tema das Casas de Brasileiro 
Torna Viagem foi muito bem acolhido 
pelo público, sendo muito procurado, 
desse modo resolvemos assinalar 
as comemorações do Dia Mundial 
do Turismo com este pequeno de-
safio, sendo o “prémio” uma visita 
acompanhada às casas de Brasileiro 
Torna Viagem.
Os participantes devem responder 
à pergunta através do nosso site 
www.cm-paredes.pt
A partir do dia 6 de setembro.
Só serão aceites as primeiras 20 
respostas certas.
Os participantes serão posteriormen-
te contactados para agendar a visita.

Contactos:
Câmara Municipal de Paredes
www.cm-paredes.pt
turismo@cm-paredes.pt
255 788 952
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PÓVOA DE LANHOSO
27 de setembro
Apresentação 
de vídeo promocional
- Rede de Percursos 
Pedestres Concelhia

O Município da Póvoa de Lanhoso vai 
lançar, nos seus canais de comuni-
cação, um vídeo promocional sobre 
a recentemente renovada Rede de 
Percursos Pedestres Concelhia e 
respetivos materiais informativos 
para download.
Pretende-se, com estas iniciati-
vas, divulgar um território carrega-
do de singularidades, serpenteado 
por caminhos seculares, que são a 
alavanca necessária para atrair os 
apaixonados pelas caminhadas de 
natureza, das histórias fabuladas e 
dos sítios que deixam captar a sua 
própria alma.

Contactos:
Câmara Municipal 
da Póvoa de Lanhoso
Tel: 253 639 700
site: povoadelanhoso.pt
e-mail: turismo@mun-planhoso.pt
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PÓVOA DE VARZIM
27 de setembro 
Dia Mundial do Turismo 
Póvoa de Varzim

Convite aos turistas hospedados nas 
unidades de alojamento da Póvoa 
de Varzim para que se dirijam à Loja 
Interativa de Turismo e Posto de 
Turismo dos Torreões, onde poderão 
ter a oportunidade de apreciar 
artesãs locais a trabalhar a camisola 
poveira e receber alguns brindes 
ligados à cidade.
Horário : 9h30-13h00 / 14h30-18h00

Contacto:
pturismo@cm-pvarzim.pt
252 298 120 / 252 090 190
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SANTO TIRSO
27 de setembro
Special day for 
beautiful people

Proporcionar um dia diferente, a um 
grupo singular (cerca de 45partici-
pantes). O mote das comemorações 
do ano em curso, definido pela OMT, 
inspirou o programa.
Será um dia dedicado às visitas te-
máticas.
O programa prevê a visita ao Castro 
do Monte Padrão e ao Centro 
Interpretativo. Inclui, ainda, duas visi-
tas a espaços de produção artística.
O artesão/designer Braulio Roriz 
e os mentores do Estúdio ESCAPE, 
vão apresentar os projetos e de-
monstrar algumas técnicas usadas 
na execução das obras. 
O programa conta com a participa-
ção de elementos que frequentam 
a Cooperativa de Apoio à Integração 
do Deficiente 
e elementos da Casa de Acolhimento 
Sol Nascente.
O transporte é assegurado por esta 
edilidade.
A Câmara Municipal de Santo Tirso 
e os seus convidados, estarão empe-
nhados em proporcionar uma experi-
ência memorável. 
VIVA O TURISMO
VIVA SANTO TIRSO
VIVA PORTUGAL 

Contactos:
Câmara Municipal de Santo Tirso
website: www.cm-stirso.pt
email: santotirso@cm-stirso.pt
telefone: 252 830 400 
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VIANA DO CASTELO
25 de setembro
CAMINHADA
“PASSOS DE MEMÓRIA” 
Trilho dos Sobreiros 
- PR23

Ponto de Partida
Chegada: Escola EB 1 de Carvoeiro 
Hora de início: 9h00
Distância a percorrer: 13,5 Km 
Grau de dificuldade: moderado
Participação gratuita, sujeita a 
inscrição em:
www.cm-viana-castelo.pt

Entidade Promotora: 
Câmara Municipal de Viana do Castelo/
Conselho Diretivo do Baldio de Carvoeiro
Colaboração: Live Out Life, Lda



24

VIANA DO CASTELO
27 de setembro
ENTRADA GRATUITA 
NOS MUSEUS / OUTROS 
ESPAÇOS MUNICIPAIS:

A entrada no fim de semana é gratui-
ta nos Museus, sendo possível visi-
tar as suas exposições permanentes 
e temporárias, estando os mesmos 
abertos em horário normal de fun-
cionamento (10h00 às 18h00).

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 18h00

Entidade promotora: 
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Website: www.cm-viana-castelo.pt
E-mail: mad@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 305
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VIANA DO CASTELO
27 de setembro
ENTRADA GRATUITA 
NOS MUSEUS / OUTROS 
ESPAÇOS MUNICIPAIS:

A entrada no fim de semana é gratui-
ta nos Museus, sendo possível visi-
tar as suas exposições permanentes 
e temporárias, estando os mesmos 
abertos em horário normal de fun-
cionamento (10h00 às 18h00).

MUSEU DO TRAJE
Situado num espaço nobre da cida-
de - a Praça da República - está o 
Museu do Traje, instalado num edi-
fício Estado Novo recuperado e que 
alberga um excelente espólio de tra-
jes e de ourivesaria tradicional, pro-
movendo, valorizando e recuperando 
um valioso património concelhio. 
Horário: 10h00 às 18h00

Entidade promotora: 
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Website: www.cm-viana-castelo.pt
E-mail: museutraje@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 306
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VIANA DO CASTELO
27 de setembro
ENTRADA GRATUITA 
NOS MUSEUS / OUTROS 
ESPAÇOS MUNICIPAIS:

A entrada no fim de semana é gratui-
ta nos Museus, sendo possível visi-
tar as suas exposições permanentes 
e temporárias, estando os mesmos 
abertos em horário normal de fun-
cionamento (10h00 às 18h00).

CASA DOS NICHOS 
- NÚCLEO DE ARQUEOLOGIA
A Casa dos Nichos é um edifício do 
século XV recuperado para acolher 
uma área expositiva onde pode ser 
visto parte do espólio arqueológico 
do concelho, com destaque para o 
período da Pré-história, Idade do 
Ferro e Romanização. Com uma 
forte vocação pedagógica, o visitante 
tem ao dispor meios multimédia 
para aceder a informação sobre o 
património concelhio.
Horário: 9h00 às 13h00 e 14h00 
às 17h00

Entidade promotora: 
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Website: www.cm-viana-castelo.pt
E-mail: casadosnichos@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 359
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VIANA DO CASTELO
27 de setembro
ENTRADA GRATUITA 
NOS MUSEUS / OUTROS 
ESPAÇOS MUNICIPAIS:

A entrada no fim de semana é gratui-
ta nos Museus, sendo possível visi-
tar as suas exposições permanentes 
e temporárias, estando os mesmos 
abertos em horário normal de fun-
cionamento (10h00 às 18h00).

CENTRO DE MAR
Um Lugar de memórias onde o ho-
mem e o mar se reencontram!
Este espaço é composto por um 
Centro de Interpretação Ambiental 
e de Documentação do Mar e en-
contra-se instalado à ré do navio 
Gil Eannes. Desenvolve iniciativas 
que promovam a cultura e a vivên-
cia marítima assim como o conhe-
cimento e a investigação ligada ao 
mar, de forma transversal, a dife-
rentes entidades e diferentes pú-
blicos. Promove ainda a recolha de 
memórias e testemunhos das vidas 
de mar, que promovam a valorização 
dos diferentes saberes e artefactos 
ligados às mais variadas atividades 
marítimas. É composto por diversas 
áreas expositivas e um auditório.
Horário: 10h00 às 13h00 / 
14h00 às 18h00

Entidade promotora: 
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Website: www.cmia-viana-castelo.pt/
instalacoes/centro-de-mar
E-mail: centrodemar@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 303
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VIANA DO CASTELO
27 de setembro
ENTRADA GRATUITA 
NOS MUSEUS / OUTROS 
ESPAÇOS MUNICIPAIS:

A entrada no fim de semana é gratui-
ta nos Museus, sendo possível visi-
tar as suas exposições permanentes 
e temporárias, estando os mesmos 
abertos em horário normal de fun-
cionamento (10h00 às 18h00).

CENTRO INTERPRETATIVO DO 
CAMINHO PORTUGUÊS DA COSTA 
No Centro Interpretativo do Caminho 
Português da Costa, instalado no 
Hospital Velho, antigo albergue 
de peregrinos, o visitante poderá 
encontrar, para além de um conjunto 
de elementos enquadrantes e 
interpretativos do Caminho, um 
conjunto de informações relevantes 
para a conclusão da peregrinação. 
O Hospital Velho foi construído 
durante o século XV, com o objetivo 
de prestar assistência a mercadores, 
peregrinos e viajantes é um símbolo 
da assistência medieval e moderna 
prestada aos peregrinos que se 
deslocavam a Santiago.
Horário: 9h00 às 13h00 / 
14h00 às 17h00

Entidade promotora: 
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Website: www.cm-viana-castelo.pt
E-mail: cicsantiago@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 300
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VIANA DO CASTELO
27 de setembro
ENTRADA GRATUITA 
E VISITAS GUIADAS 
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 do-
minar 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, prin-
cipalmente ao nível das estruturas 
arquitetónicas, com destaque para 
o aparelho poligonal, utilizado em 
algumas casas, que apresentavam 
uma planta circular com um vestíbu-
lo ou átrio e que, em alguns casos, 
albergavam fornos de cozer pão. 
O Monumento está dotado de es-
truturas e meios de acolhimento 
ao público, nomeadamente Centro 
Interpretativo (com a visualização de 
um filme), Loja, e Guia.
Visitas guiadas, com marcação an-
tecipada até ao dia 24 de setembro.
Hora: 10h00-13h00 / 14h00-18h00

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
27 de setembro
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
27 de setembro
DESCONTO DE 50% NA 
VISITA AO NAVIO-MUSEU 
NAVIO-HOSPITAL GIL 
EANNES 

No Navio Gil Eannes o visitante terá 
a oportunidade de fazer o reconhe-
cimento in loco e “navegar” pelos 
diversos espaços, como: ponte de 
comando, cozinha, padaria, casa das 
máquinas, consultório médico, sala 
de tratamentos, gabinete de radio-
logia, enfermarias, farmácia, bloco 
operatório, lavandaria, diversos ca-
marotes, capela, convés exterior e 
entre outros espaços. Também po-
derá conhecer as exposições que es-
tão patentes: “Campanha São Ruy”, 
“Uma Viagem no Tempo - Navios, 
Equipamentos, Instrumentos e 
Palamenta” e a exposição “Do Sítio e 
Antiguidade – Edificações em Viana 
do Castelo”, no Centro de Memória, 
Identidade e Imagem.
Quase no fim do percurso, na Sala 
José Hermano Saraiva, poderá visu-
alizar 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 na-
vio bacalhoeiro São Ruy, em que es-
tão representados todos os porme-
nores da faina da pesca do bacalhau 
à linha.
Local: Navio Gil Eannes
Preço c/desconto: Bilhete individual 
– 2,25 €; Bilhete familiar – 5,00 €
Horário das visitas: 10h00 às 18h00. 

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
27 de setembro
PREÇO ESPECIAL 
NA VISITA AO MUSEU 
INTERATIVO DA FÁBRICA 
DO CHOCOLATE  

“Chocolate para todos” - O Museu 
Interativo da Fábrica do Chocolate 
oferece um conjunto de soluções in-
terpretativas sobre o cacau e o cho-
colate, com uma forte componente 
tecnológica e interativa. O visitante 
é conduzido ao longo de 5 salas di-
ferentes, interligadas e organizadas 
em circuito, acompanhadas por um 
guião de visita.

Local: Museu Interativo da Fábrica 
do Chocolate (Viana do Castelo) - 
Rua do Gontim, 70-76 | 4900-474 
Viana do Castelo
Hora: visitas realizam-se entre as 
10h00 e as 17h00. Não carece de 
marcação prévia, no entanto, está 
sujeito à lotação máxima do museu 
(20 pessoas).
Bilhete c/desconto: 4€. Crianças até 
3 anos (inclusive) gratuito.

Entidade promotora: 
Museu Interativo da Fábrica do Chocolate
Website: www.fabricadochocolate.com
E-mail: museu@fabricadochocolate.com 
Telefone: 258 244 000
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VIANA DO CASTELO
27 de setembro
DESCONTO DE 50% 
NAS VISITAS GUIADAS 
À CIDADE DE VIANA 
DO CASTELO / OFERTAS 
NOS ALUGUERES 
DAS BICICLETAS 
E QUADRICICLOS 
TURÍSTICOS

10h30 – VISITA PEDONAL 
GUIADA: Welcome City Tour
A Viv’Experiência promove uma visita 
pedonal guiada no Centro Histórico 
de Viana do Castelo, com acompa-
nhamento de um guia profissional, 
para que seja possível desfrutar dos 
principais pontos de interesse turísti-
co e cultural desta cidade.
Preço especial: 6 € p/pessoa
Número mínimo de participantes: 
4 pessoas
Número máximo de participantes: 
19 pessoas

14h30 – BIANINHA BIKE TOUR 
- Visita guiada nas bicicletas 
“Bianinhas”
Passeio de bicicleta por Viana do 
Castelo com guia, passando por 
alguns dos pontos mais emblemá-
ticos da cidade.
Preço especial: 12 € 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: https://www.vivexperiencia.pt/
E-mail: vwc@vivexperiencia.pt
Telefone: 258 098 415 | 913 348 813
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VIANA DO CASTELO
27 de setembro
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 des-
frutar da beleza paisagística deste 
território. A visita tem início junto 
à Praça da Liberdade, em Viana do 
Castelo.
Duração 30 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
27 de setembro
PREÇO ESPECIAL 
PASSEIO DE BARCO 
MAR DE ARDORA

Uma viagem de barco abordo do “Mar 
de Ardora” para desfrutar das vistas 
do rio Lima e costa de Viana, tirar 
umas fotografias, dar uns mergulhos 
e passar perto de vários pontos de 
interesse natural e cultural.
Duração: 2 horas
Grupo mínimo de participantes: 6
Grupo máximo de participantes: 12
Preço especial: 20 euros

Entidade promotora: 
Cavaleiros do Mar
Website: www.cavaleirosdomar.com
Email. info@cavaleirosdomar.com
Tel. 964 397 021 / 963 378 135
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VIANA DO CASTELO
27 de setembro
DESCONTO DE 50% 
EXPERIÊNCIA DE SUP 
E CABLE WAKEBOARD 
PARA TODOS

O FeelViana Wake Park está situado 
numa baía protegida, na margem 
esquerda do Rio Lima, a cerca de 
200 metros do Hotel Feelviana. 
Aqui encontrará as condições ideais 
para a prática de Cable Wakeboard, 
para todos os níveis e idades, desde 
crianças a adultos. Neste espaço com 
bar de apoio poderá ainda fazer Stand 
up Paddle em toda a segurança. Confie 
nesta equipa experiente e venha viver 
uma experiência diferente.
Local: Wake Park FeelViana 
(Cabedelo)
Hora: Por marcação
Número limite de participantes: 
Mediante disponibilidade
Custo de participação / Preço 
especial: 50% de desconto

Entidade promotora: 
Hotel FeelViana
Website: https://feelviana.com/
E-mail: wakepark@feelviana.com         
Telefone: 924 091 603
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VIANA DO CASTELO
27 de setembro
PREÇO ESPECIAL 
EXPERIÊNCIA DE SURF/
BODYBOARD NO MAR

A experiência de surf ou bodyboard 
irá decorrer pela parte da manhã no 
dia 27 de setembro de 2021, em Viana 
do Castelo na praia do Cabedelo, 
assim que esta for partilhada nas 
redes sociais, os interessados pode-
rão fazer a inscrição na aula através 
do link designado nas redes sociais 
(Facebook ou Instagram). Esta é uma 
experiência inclusiva para todo o tipo 
de público.
Local: O encontro será no Centro 
de Alto Rendimento de Surf 
de Viana do Castelo.
Hora: 10h00
Número limite máximo de 
participantes: 15 pessoas
Custo de Participação/ preço 
especial: 10€ por pessoa

Entidade promotora: 
Surf Clube de Viana
Website: www.surfingviana.com
Email: Info@surfingviana.com
Telefone/telemóvel: +351 258 332 043
/ +351 962 672 222
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VIANA DO CASTELO
27 de setembro
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 têm 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 NOVA DE GAIA
27 de setembro
Turismo para um 
Crescimento Inclusivo

O Município de Vila Nova de Gaia 
vai, uma vez mais, associar-se às 
comemorações do Dia Mundial do 
Turismo, dia 27 de setembro, com a 
organização de percursos guiados, 
em bicicleta elétrica, com o intuito 
de dar a conhecer o seu património 
histórico, cultural e identitário.

Tendo como ponto de partida a Loja 
Interativa de Turismo, no Centro 
Histórico de Gaia, estes percursos, 
vão oferecer aos participantes mo-
mentos imperdíveis de autenticida-
de, encontro com lugares históricos 
enobrecidos pela simplicidade das 
suas gentes laboriosas e embe-
lezados pelas paisagens naturais 
das Encostas do Douro e da Costa 
Atlântica de Gaia.
Neste percurso, onde colinas e va-
les refletem no brilho do rio Douro, 
poderão ser apreciados, o único dos 
13 estaleiros navais, que existiram 
nas margens do rio Douro, entre a 
Ponte Luiz I e a Afurada, durante o 
séc. XIX, a vila piscatória da Afurada, 
conhecida pelo seu tipicismo, o 
Centro Interpretativo do Património 
da Afurada e o tanque e estendal co-
munitário. A Reserva Natural Local 
do Estuário do Douro, em Canidelo, 
onde as aves migratórias encontram 
refúgio, assume-se como paragem 
obrigatória.
Com o abraçar do Rio Douro pelo 
Oceano Atlântico, outros belos ce-
nários irão ser apreciados, como, o 
local da antiga seca do bacalhau, o 

Geossítio de Lavadores, formações 
graníticas com cerca de 300 milhões 
de anos, a tranquilidade da Costa 
Atlântica, acompanhada pelo ca-
racterístico cheiro da brisa do mar 
e a emblemática Capela do Senhor 
da Pedra, local de culto onde não 
faltam tradições, lendas e mitos, 
localizada na praia de Miramar, dis-
tinguida pela organização “European 
Best Destinations”, como uma das 15 
praias mais belas da Europa.
Para terminar, antes de voltar ao lo-
cal de partida, será efetuada a visita 
à CEAR – Centros Interpretativo das 
Ribeiras de Gaia para conhecer todo 
o trabalho aí desenvolvido em prol 
do ambiente.

A participação é gratuita, mas sujei-
ta a inscrição obrigatória através do 
e-mail turismo@cm-gaia.pt ou por 
telefone + 351 223 742 422.

Horário | 09h30 / 17h30
Local | Loja Interativa de Turismo 
de Vila Nova de Gaia
Av. Diogo Leite, 135
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VINHAIS
27 de setembro
Visita ao Parque 
Biológico de Vinhais

No Dia Mundial do Turismo, a Câmara 
Municipal de Vinhais e o Parque 
Biológico de Vinhais, vão oferecer a 
quem nos procurar a entrada na área 
de visitação do Parque Biológico de 
Vinhais.

Contactos:
Câmara Municipal de Vinhais
Website: www.cm-vinhais.pt
Email: geral@cm-vinhais.pt
Telefone: 273 770 300

Parque Biológico de Vinhais
www.parquebiologicodevinhais.com
geral@parquebiologicodevinhais.com
273 771 040 / 933 260 304
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Turismo do Porto
e Norte de Portugal, E.R.
Castelo Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo

www.portoenorte.pt
turismo@portoenorte.pt
tel.: +351 258 820 270
edicão©tpnp ‘21


