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ser, refletidamente, ponderados 
face a um mercado altamente 
competitivo. 
Felicito, vivamente, os municípios 
do Porto e Norte de Portugal que 
têm sido inexcedíveis na forma 
proficiente como têm trabalhado 
connosco e no apoio expresso às 
nossas ações de promoção, com 
resultados bem visíveis ao nível do 
desempenho turístico: Somos neste 
momento a região que mais cresce 
no País, com números fantásticos 
em quase todos os itens que 
medem a atividade turística. É com 
enorme satisfação que estamos a 
promover de forma integrada um 
conjunto de ações que irão decorrer 
no Porto e Norte de Portugal, no 
âmbito das Comemorações do Dia 
Mundial do Turismo, cujo princípio 
orientador se traduz em aprofundar 
aspetos revestidos de especial 
significado no que concerne ao 
desenvolvimento de uma cidadania 
responsável e participativa, 
empenhada no respeito pela 
preservação do património natural, 
histórico, artístico, cultural e 
científico. 
Partilhamos, assim, o convite 
para celebrarmos a autenticidade 
da nossa cultura e da nossa 
diversidade, tão identitária 
da nossa região.

Dr. Luis Pedro Martins
Presidente da TPNP, E.R. 

As Comemorações do Dia Mundial 
do Turismo, que este ano tem 
como tema “Turismo e emprego: 
um futuro melhor para todos”, 
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 importância, 
o diálogo “Turismo e Emprego” 
convida-nos a refletir sobre a 
performance económica deste 
setor, que tem uma importância 
crescente no PIB nacional e que 
também, no campo do emprego e 
da qualificação dos profissionais, 
quer ser cada vez mais efetivo 
e competitivo.
Os impactos do Turismo são 
sentidos, essencialmente, numa 
escala regional/local. 
O contributo deste setor económico 
como gerador de postos de 
trabalho e como instrumento de 
desenvolvimento regional apela 
a uma intervenção consertada 
na definição de estratégias, 
planeamento de ações e 
afetação de meios que devem 
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celtas na Península Ibérica. Sabe-se 
que esta cultura consumia o 
Hidromel, uma bebida alcoólica 
bastante antiga da espécie do vinho 
e, como o próprio nome sugere, era 
obtida através da mistura do mel 
e da água. Aceite o desafio, fique 
a conhecer a receita, experimente 
fazer esta bebida.
• 10h – Ponto de Encontro - 
Santuário de N. Senhora da Piedade 
e Santos Passos (Igreja do Sameiro)
• 10h30 – Centro Interpretativo do 
Monte de Mozinho (O maior e mais 
importante Castro do
• Noroeste Peninsular, classificado 
como imóvel de interesse público 
em 1948) - Penafiel;
• 13h – Almoço - Amarante
• 15h – Workshop de Hidromel – 
Amarante
• 17h – Visita à Dólmen – compra 
de produtos locais
• 17h30 – Doce de mel e um café
na zona histórica de Amarante
• Inscrição Individual: 70 euros/pax;
• Grupos 6 a 10 pessoas - 60 euros/
pax
• Grupos 11 a 15 pessoas – 55 
euros/pax
Email.: cmendes@staytotalk.pt 

CONTACTOS:
Câmara Municipal de Amarante
www.amarante.smiity.com | 
www.facebook.com/amarantetourism/ 
turismo@cm-amarante.pt
+341 255 420 246 / +351 910 038 554
inside_experiences@outlook.com 
Telefone: +351 919 546 938

PROMOÇÃO 
DOS MUNICÍPIOS

AMARANTE
27 de setembro
“NO CAMINHO DAS 
ABELHAS” Experiência 
de turismo Apícola  

Em Amarante o Dia Mundial do 
Turismo 2019 é celebrado em 
modo sustentável com programas 
turísticos dedicados à valorização 
da Abelha, enquanto ser vivo com 
o papel mais importante no nosso 
ecossistema. Esta ação é criada no 
âmbito do projecto BeePathNet do 
programa europeu URBACT. 

Programa:
Inside Experiences 
- INSIDE VIDA DAS ABELHAS 
Venha percorrer a serra do marão 
e visite vários locais com colmeias. 
Descubra todo o importante 
trabalho das abelhas na natureza 
e deguste os deliciosos produtos 
que ela produz num apetitoso 
piquenique.
• INICIO - A partir das 10h00
• DURAÇÃO – 5 horas
• PONTO DE ENCONTRO – a definir 
com o cliente
• O QUE INCLUI: Jipe tour pelo 
Marão e um piquenique com 
degustação e apresentação de 
produtos provenientes das abelhas
• CONTACTO – 918 409 757 
• VALOR – 55 euros/pax 
info@amaranteexperiences.com

Stay To Talk 
- TEMPOS DE MELISSA 
E DO HIDROMEL
Venha conhecer a história de um 
povo com mais de dois mil anos, 
sinta a cultura castreja ao visitar 
um castro, frequentemente, 
considerada uma evidência da 
presença predominante de povos 
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Hora e local: 
14:00 – 17:00, Salão Nobre 
da Câmara Municipal de Armamar 

Programa
14:00 - Sessão de abertura – 
Cláudia Damião (Vereadora da 
Cultura da Câmara Municipal de 
Armamar)
14:15 - (Re)cooperar património 
- José Manuel Pedreirinho 
(Presidente da Ordem dos 
Arquitetos)
14:35 - Regras para intervenção 
no património arquitetónico - 
David Ferreira (DRCN)
15:10 – Debate
15:30 - Cuidados básicos para 
a preservação de arte sacra – 
Carlos Mota (Museu do Douro)
15:50 - Cuidados básicos para 
a preservação de documentos e 
livros – Umbelina Silva e Enara 
Teixeira (Museu do Douro)
16:10 - Debate
17:00 - Encerramento – Fernando 
Pinto (Presidente da Fundação 
Museu do Douro)

Organização:
Museu do Douro
www.museudodouro.pt
254 310 190
geral@museudodouro.pt
Câmara Municipal de Armamar
www.cm-armamar.pt
254 850 807
turismo@cm-armamar.pt

ARMAMAR
27 Setembro
Artes, Património Lazer 
“Conservação Preventiva 
– pensar o património 
no quotidiano”

Conversando sobre questões 
de conservação preventiva em 
diferentes áreas patrimoniais, 
pretende-se levar diferentes 
públicos da Região do Douro 
a pensar a sua ação sobre 
o seu património. Este 
encontro de reflexão pretende 
sensibilizar agentes locais com 
responsabilidades sobre bens 
patrimoniais, como párocos, 
comissões fabriqueiras, 
presidentes de junta, mas 
igualmente a comunidade em 
geral que, no seu quotidiano, 
é também gestora do seu 
património.
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BARCELOS
27 e 28 de setembro 
de 2019
Comemorações do 
Dia Mundial do Turismo 

O Município de Barcelos comemora 
o Dia Mundial do Turismo com dois 
dias de atividades promotoras do 
forte potencial criativo da cidade 
através da experiência de atividades 
que divulgam e preservam os 
valores tradicionais. Experiências 
no âmbito do turismo criativo 
que se afigura como um cluster 
de oportunidade para o emprego 
jovem. Experiências que promovem 
o contacto com as artes tradicionais 
do concelho, as fusões criativas; 
bem como a interpretação do 
território através de atividades 
no Rio Cávado e pelo Caminho de 
Santiago, não fosse Barcelos um 
território marcado pela criatividade 
e pela cultura jacobeia e devoção a 
Santiago.

Programa
Dia 27 de setembro
9.00 – 13.00 – Experiências de 
Turismo Criativo - Creative Walk 
pela Cidade de Barcelos
Oficinas de Pintura Criativa com 
artes tradicionais. Local: Torre 
Medieval
14.30 – Descida do Rio Cávado com 
degustação de produtos tradicionais 
- Parceria: CMB /CME (Para 
profissionais do Turismo). Ponto 
de partida: Praia Fluvial de Mariz

22.00 - “An essence of a legacy” 
by Frederico Dinis - Fusão Criativa 
de Projectos /Media arts e Artes 
e Ofícios: O Figurado de Barcelos. 
Local: Largo da Porta Nova

Dia 28 de Setembro
8.30 – Turismo Náutico Rio Cávado + 
Percurso interpretativo das Lagoas 
de Caíde. 
Ponto de partida: Areias de Vilar
14.30 – Passeio a Cavalo pelo 
Caminho de Santiago – Macieira de 
Rates.

*Todas as atividades estão sujeitas 
a inscrição prévia, através do e-mail: 
turismo@cm-barcelos.pt
tel.: 253 811 882

Contactos:
Município de Barcelos
Tel. | 253 811 882
E-mail | turismo@cm-barcelos.pt
Site | www.cm-barcelos.pt
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BRAGA
Concurso De Ideias 
INOVAÇÃO ABERTA 

A Câmara Municipal de Braga 
desenvolve, no âmbito da estratégia 
de turismo “VisitBraga”, o Concurso 
de Ideias “Inovação Aberta”. 
O objetivo deste concurso é 
incentivar uma dinâmica de 
participação ativa da população 
e de qualquer agente interessado 
na promoção e desenvolvimento 
do turismo de Braga, de forma 
a fomentar a inovação no setor, 
ao nível da sua estruturação, 
promoção, valorização ou 
dinamização.
As candidaturas poderão ser 
submetidas entre os dias 27 
de setembro e 22 de novembro 
de 2019, através do link: 
bit.ly/InovaçaoAberta.

Contactos:
Câmara Municipal de Braga/ Associação 
Comercial de Braga
Website: https://visitbraga.travel/
Email: info@visitbraga.travel
Telefone: 253262550 (Posto de Turismo)
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CARRAZEDA 
DE ANSIÃES
Visita Guiada 
ao Concelho de 
Carrazeda de Ansiães 

Para Comemorar o dia Mundial de 
Turismo, o Município de Carrazeda 
de Ansiães proporciona um dia 
diferente. No dia 28 de Setembro 
venha desfrutar das paisagens 
dos vales do Douro e do Tua, dos 
sabores da gastronomia e vinhos, 
e conhecer a história do território 
e do património do Concelho de 
Carrazeda de Ansiães através de 
uma viagem panorâmica.

Contactos:
Município de Carrazeda de Ansiães 
Tlf: 278 610 200 / 278 098 507
Email: geral@cmca.pt / lit@cmca.pt 
Website: www.cm-carrazedadeansiaes.pt
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ESPINHO
18 set. a 03 out. 
Exposição 
DESEMPACOTAR 
A CULTURA

De Carmo Vieira. Licenciada em 
Artes Plásticas pela Faculdade de 
Belas Artes da Universidade do 
Porto, onde frequentou o Mestrado 
em Pintura. Curso da Escola 
Artística Soares dos Reis. A pintura 
é a forma de expressão da sua 
arte, tendo como tema principal a 
condição humana. Representada na 
Fundação Escultor José Rodrigues, 
Porto; Espaço Miguel Torga, S. 
Martinho de Anta. Tem participado 
em várias exposições individuais e 
coletivas.
 
Contactos:
Biblioteca Municipal José Marmelo Silva 
22 733 5869
www.facebook.com/Biblioteca-Municipal

27 set.
Workshops | Experiências
Concursos | Animação 
NOITE EUROPEIA 
DOS INVESTIGADORES 
SCIENCE WARS

May Science be with you! É mote 
e tema para uma divertida e 
emocionante batalha intergaláctica 
para um futuro mais sustentável 
com a ajuda da Ciência. Neste 
evento vão ser abordadas 
temáticas de I&D essenciais para 
a sustentabilidade dos planetas 
– Health, Food, Energy, ICT e 
Environment – fazendo uma ligação 
com a saga StarWars e com o 
universo galáctico. Os participantes 
vão ser encorajados a interagir 
com investigadores de diferentes 
áreas científicas e tornarem-se 
investigadores por um dia. Ciência 
e diversão são os ingredientes 
principais de um conjunto 
diversificado de atividades.

Contactos:
Centro Multimeios de Espinho https://
www.multimeios.pt/
22 733 1190
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27 set. | 21h30
Concerto ORQUESTRA 
CLÁSSICA  DE ESPINHO

Programa: Mozart (Abertura ”Don 
Giovanni,” K. 527) Richard Strauss 
(Concerto para Trompa e Orquestra 
nº 2, em Mi Bemol Maior, TrV 283) 
Mozart (Sinfonia nº 41, em Dó 
Maior, K. 551, “Júpi) O Concerto 
condensa a mestria do compositor 
e orquestrador e evoca a tradição 
vienense, piscando o olho ao pai de 
Richard Strauss, um dos maiores 
trompistas da época.

Contactos:
Auditório de Espinho
http://musica-espinho.com/auditorio/ 
22 734 1145

27 set. | 15H30 
Sessão de Planetário 
A VIDA DAS ÁRVORES

A Vida das Árvores é uma entretida 
e educativa sessão de planetário 
que nos fala do fascinante mundo 
das árvores. Mostra como elas 
conseguem vencer a gravidade 
para transportar água até ao topo 
das suas copas, como funciona 
a fotossíntese e de que forma é 
que as árvores contribuem para a 
diversidade da vida na Terra através 
da produção de oxigénio. A Vida das 
Árvores é uma sessão de planetário 
perfeita para toda a família, que 
promove a consciencialização para 
a proteção da natureza em que 
vivemos.

Contactos:
Centro Multimeios de Espinho
https://www.multimeios.pt/
22 733 1190
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27 set.
Casino de Espinho 
Jantar Concerto 
WOLFRAM MINNEMANN 
E A BANDA MINNEMENN 
BLUES BAND

Wolfram Minnemann e a banda 
Minnemenn Blues Band estreia 
no Casino Espinho  para a 
apresentação do seu novo álbum 
“Minnemann Blues Band 40 anos”. 
Pianista alemão a viver no Porto 
desde 1973, Wolfram Minnemann 
pratica um estilo fortemente 
marcado pelo boogie e honky tonk 
e por uma grande expressividade 
na voz, sendo marcante a sua 
personalidade em palco, a facilidade 
de comunicação bem-humorada 
com a audiência.

Contactos:
Casino de Espinho
https://www.solverde.pt/casino-espinho/ 
22 733 5500 

Exposições Permanentes 
FÁBRICA DE 
CONSERVAS, ARTE 
XÁVEGA E BAIRRO 
PISCATÓRIO / OPERÁRIO

O Museu Municipal situado no 
Fórum de Arte e Cultura de Espinho 
(FACE), antiga Fábrica de Conservas 
Brandão, Gomes & C.ª, constitui-
se como um espaço dinâmico, 
de interação entre o passado 
e o presente, delimitado pelas 
fronteiras de uma comunidade que 
foi ao mesmo tempo piscatória e 
operária. A funcionalidade do Museu 
Municipal passa, também, por uma 
Galeria de Exposições Temporárias, 
pelo centro de documentação e 
investigação em história local e 
por um serviço educativo aberto às 
escolas e restante população. 

Contactos:
Museu Municipal de Espinho 
https://www.facebook.com/
museumunicipalespinho/
22 732 6258
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Visitas Guiadas
ESTAÇÃO 
ARQUEOLÓGICA 
CASTRO DE OVIL

A Estação Arqueológica do Castro 
de Ovil, situada no Lugar do Monte 
da freguesia de Paramos, integra um 
pequeno povoado fortificado com 
origem no século II antes de Cristo, 
o qual foi abandonado durante 
o processo de romanização da 
região, ocorrido no século I depois 
de Cristo. Para dar a conhecer este 
importante património arqueológico 
do concelho de Espinho, o Serviço 
de Arqueologia da Divisão de 
Cultura e Museologia da Câmara 
Municipal de Espinho realiza visitas 
guiadas por marcação.

Contactos:
Museu Municipal de Espinho 
https://www.facebook.com/
museumunicipalespinho/ 
22 732 6258 | 96 190 9314 | 
museuespinho1@gmail.com
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FELGUEIRAS
27 DE SETEMBRO

Felgueiras celebra o dia mundial 
do turismo com um programa que 
inclui um interessante seminário 
dedicado aos alunos de turismo e 
gestão e aos profissionais da cadeia 
de valor do turismo; uma mostra 
da singular produção artesanal 
de rendas de Filé, da artesã 
Elisabete Soares e, em parceria 
com a ACLEM, E.M., o concerto 
do magnifico cantor e compositor 
Rogério Charraz. 
O tema das comemorações deste 
ano, definido pela Organização 
Mundial de Turismo, é “Turismo e 
emprego: um futuro melhor para 
todos”. O seminário intitulado 
“Emprego no setor do turismo: 
oportunidades e desafios” será, 
no alinhamento da temática 
definida para a celebração à 
dimensão mundial, dedicado à 
empregabilidade no setor do 
turismo, às oportunidades e 
desafios do mercado.

Seminário: 
“Emprego no setor do turismo: 
oportunidades e desafios”
14h20 / Auditório da Biblioteca 
Municipal de Felgueiras 
14h20
Sessão de abertura
Nuno Fonseca, Presidente 
da C.M. de Felgueiras 
Luís Pedro Martins, Presidente 
da Turismo do Porto e Norte, E.R. 
14h40
Rui Barbosa Batista, Associação dos 
Bloggers de Viagens Portugueses – 
ABVP/ Blog Born freee 
Experiências de viagens no mundo. 
Turismo e emprego: um futuro 
melhor para todos? 

15h00
Nuno Ferreira, Técnico Superior 
de Turismo da Turismo do Porto 
e Norte, E.R. 
Turismo e emprego: estado da arte 
do turismo no Porto e Norte 
de Portugal 
15h20 
Maria do Céu Bessa, CEO da 
ECOROTA, Empresa de Animação 
Turística
Vencer no mercado! O que espera 
uma empresa de animação turística 
dos profissionais da cadeia de valor 
do turismo? 
15h40 
Isabel Borges, Coordenadora da 
Licenciatura em Turismo da Escola 
Superior de Tecnologias de Fafe/IESF
Oferta formativa do ensino superior 
em turismo: qualidade e vocação 
para a empregabilidade 
16h
Debate 
Moderador: 
Pedro Carvalho, Chefe da Divisão de 
Atividades Empresariais e Turismo 
da C.M. de Felgueiras 
16h20
Encerramento
Joel Costa, Vereador das Atividades 
Empresariais e Turismo da C.M. 
de Felgueiras 
Informação/inscrição: 
lojadeturismo@cm-felgueiras.pt / 
T. 255 925 468

Exposição de Rendas de Filé 
com trabalho da artesã Elisabete 
Soares  
21h / Casa das Artes

Concerto de Rogério Charraz 
21h30 / Casa das Artes

Contactos:
Município de Felgueiras, 
www.cm-felgueiras.pt,
 lojadeturismo@cm-felgueiras.pt
T. 255 925 468
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IRMANDADE DA PENHA 
Visita guiada gratuita 
à Penha

horário: 11h30
duração: ca. de 1h
ponto de encontro: 
Santuário da Penha
mín 5 / máx 30 pessoas.
As inscrições deverão ser feitas por 
email: info@penhaguimaraes.com 
ou através do telefone 253 414114, 
com um mínimo de 30 minutos 
antes.
 
desconto de 1,00€ nas viagens 
no mini-trem turístico da Penha 
(1,50 euros/pessoa) 
Preço promocional vendido apenas 
no Posto de Informações do 
Santuário da Penha

GUIMARÃES
VISITA GUIADA 
GRATUITA AO 
CENTRO HISTÓRICO

horário: 10h00 e 15h30 
ponto de partida: Posto de Turismo 
da Praça de S. Tiago 
duração: ca. de 1h
línguas: portuguesa ou inglesa
inscrições: até 15 min. antes do 
início da visita no Posto de Turismo 
da Praça de S. Tiago e Posto de 
Turismo da Rua Paio Galvão 
min. 4 pessoas / máx. 12 pessoas

tel.: 253 421221
e-mail: info@guimaraesturismo.com
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TELEFÉRICO 
DE GUIMARÃES
Preço especial de 4€
em todas as viagens 
(ida e volta) no dia 27 
de setembro

nota: todos os outros preços 
inferiores a €4, mantém-se 
o valor mais baixo a pagar
horário: 10h00-19h00 
(último embarque às 18h45)
local: Rua Cônsul Aristides Sousa 
Mendes, nº 37 (centro da cidade)

IRMANDADE 
DE S. TORCATO
Visita guiada gratuita 
ao Santuário 
de S. Torcato

horário: 10h00
duração: ca. de 1h30
ponto de encontro: 
Santuário de S. Torcato
mín 4 / máx 20 pessoas
As inscrições deverão ser realizadas 
no Posto de Turismo da Praça 
de S. Tiago

TAIPAS TERMAL 
Desconto de 15% 
nos circuitos dinâmicos 
e 10% na gama de 
programas Aquas e 
Relax no Spa Termal

local: Largo das Termas 
- Caldas das Taipas
inscrições: as reservas deverão 
ser realizadas através do e-mail 
info@taipastermal.com ou tel.: 
+351 253577845
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“UM DIA COM 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.

Valor por pessoa: 95€
horário: 10h00
local: Largo do Serralho, 4 
(Centro Histórico)
nº máximo de pessoas: 2
inscrições: as reservas deverão ser 
realizadas através do e-mail: 
reservas@restauranteacozinha.pt / 
info@restauranteacozinha.pt 
ou tel.: +351 253534022

QUINTA DA CANCELA 
Visitas à vinha e ao lagar 
com provas de vinho 
gratuitas no dia 27 
de setembro

área de pic-nic gratuita
horário: 12h00 às 16h00
local: Rua da Liberdade 
- Sande São Lourenço

inscrições: as reservas deverão ser 
realizadas através do e-mail 
info@quintadacancela.com 
ou tel.: +351 919199299 (WhatsApp) 
- vagas limitadas
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GET GREEN
Realização do Percurso 
ciclável EcoHistórico 
com 12Km que retrata 
Guimarães no passado, 
presente e futuro 

horário: 11H00
ponto de partida: Plataforma das 
Artes e da Criatividade, atelier4
duração: aproximadamente 2h
nível de dificuldade: reduzida
público-alvo: adultos e crianças 
valor: com 30% de desconto que 
inclui bicicletas: 4,20€ - bicicletas 
normais e de criança e 8,40€ - 
bicicletas elétricas 
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) 935310373 / 937417499 
/ 937417499
e-mail: getgreen.pt@gmail.com

VISITAS GUIADAS A 
PONTOS DE INTERESSE 
TURÍSTICO DA CIDADE

Loja Oficina, Pousada Mosteiro 
de Guimarães, Centro Histórico 
(Peddy Tours)

Tel.: (+351) tel.: 253 421221
e-mail: info@guimaraesturismo.com

DESCONTOS EM 
EXPERIÊNCIAS NA 
CIDADE

Curtir Ciência – Centro Ciência Viva 
de Guimarães, Grupo Magna(parque 
aventura da Penha, tiro com arco), 
dia aberto à propriedade Quinta 
Pousada de Fora e degustação do 
vinho produzido na quinta

Tel.: (+351) tel.: 253 421221
e-mail: info@guimaraesturismo.com
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ENTRADAS GRATUITAS 
E DESCONTOS NOS 
MUSEUS DA CIDADE

Casa da Memória, Centro 
Internacional das Artes José de 
Guimarães, Citânia de Briteiros, 
Museu da Cultura Castreja, Museu 
da Sociedade Martins Sarmento, 
Museu de Alberto Sampaio e Paço 
dos Duques de Bragança

Tel.: (+351) 253 421221
e-mail: info@guimaraesturismo.com

DESCONTOS 
EM UNIDADES 
DE ALOJAMENTO 
DA CIDADE

Hotel da Oliveira****, Hotel 
de Guimarães****, Santaluzia 
Arthotel****, Hotel Fundador***, 
Casa Santa Luzia(AL), Mezzanine 
Apartment(AL), Polery Apartments 
Center(AL), Quinta do Freixieiro(AL), 
Santiago 31 Hostel (AL), Toisga 
Apartment(AL) Vale de S. Torcato 
Houses & Wine Bar (AL), Vila Baixa 
Alojamento Local(AL)

Tel.: (+351) 253 421221
e-mail: info@guimaraesturismo.com

DESCONTOS 
EM CONFEITARIAS 
E LOJAS DA CIDADE

Pastelaria Clarinha e Divina Gula, 
Mercatus da Condessa, PR Bistrô, 
Quality Tours, Filigrana com 
História, Livraria Orpheu

Tel.: (+351) 253 421221
e-mail: info@guimaraesturismo.com

Consulte o programa completo 
das Comemorações do 
Dia Mundial do Turismo em: 
www.guimaraesturismo.com
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MACEDO DE 
CAVALEIROS
LANDS OF KNIGHTS
- PASSEIO MÁGICO

Este Passeio a cavalo terá início 
no Centro da cidade de Macedo de 
Cavaleiros, passará por Vale Prados 
e culminará na Praia da Ribeira, no 
Azibo, com um espetáculo “mágico” 
com música e fogo.

Contactos:
Geopark Terras de Cavaleiros/
Turismo do Munícipio de 
Macedo de Cavaleiros|http://
geoparkterrasdecavaleiros.net// 
https://www.cm-macedodecavaleiros.
pt/|turismo@geoparkterrasdecavaleiros.
com/ turismo@cm-macedodecavaleiros.
pt|278099184
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MAIA
PROFISSÕES 
DO TURISMO E A 
IGUALDADE DE GÉNERO

Promovido pela Unidade de Turismo 
da CM Maia e Escola Secundária de 
Águas Santas, debate a decorrer 
no Auditório da ESAS, dia 27 de 
setembro às 09h30.
O tema a debater conjuga a 
atualidade de dois temas – as 
profissões do Turismo e a desejada 
igualdade de género. Contara com a 
presença de professores, alunos de 
uma Blogger de turismo – Andreia 
Azevedo com vasta e diferenciada 
experiência profissional em diversas 
áreas de turismo, do Vereador do 
Turismo da CM Maia Dr. Paulo 
Ramalho e da Chefe da Unidade de 
Turismo Dr.ª Sandra Campos

Contactos:
Unidade de Turismo da Maia
http://www.visitmaia.pt
turismo@cm-maia.pt
229444732
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MARCO DE 
CANAVESES
Inauguração do espaço 
pedagógico do centro 
interpretativo de 
Tongobriga

Dia 27 de Setembro a Estação 
Arqueológica do freixo vai inaugurar 
Oficina Pedagógica do Centro 
Interpretativo de Tongobriga, pelas 
10h30, com a presença do Diretor 
Regional da Cultura do Norte

Este projeto pretende dotar 
aquele espaço de instrumentos 
complementares à exposição Mudar 
de Vida, de forma a proporcionar 
aos visitantes da Área Arqueológica 
do Freixo, uma experiência mais 
rica e diversificada, vivenciando 
todos os aspetos relacionados 
com a investigação arqueológica, 
nomeadamente a recolha, o registo 
e a interpretação dos vestígios 
arqueológicos.

O projeto contempla dois espaços 
distintos:
• Um espaço exterior 
onde foram construídas réplicas 
de estruturas e contextos 
arqueológicos, sendo possível ao 
visitante efetuar uma escavação 
arqueológica simulada, recolhendo 
e registando todas réplicas 
dos vestígios arqueológicos aí 
depositados, vestígios de estruturas 
e artefactos que vão da Idade do 
Ferro ao Período Medieval;
• Um espaço dentro 
do Centro Interpretativo onde 
o visitante, além da análise 
e interpretar dos vestígios e 
registos recolhidos no campo, 
tem contacto com conteúdos 
expositivos que procuram explicar 
as diversas fases do trabalho 
arqueológico, nomeadamente a 
recolha, o registo e a análise dos 
vestígios arqueológicos. Além 
destes conteúdos expositivos, o 
visitante pode tomar contacto 
com os instrumentos de trabalho 
e os materiais recolhidos nas 
escavações, bem como os registos 
de campo originais, realizados ao 
longo dos 40 anos de trabalho 
de campo em Tongobriga, numa 
perspetiva de visualização de todas 
as tarefas realizadas na Área 
Arqueológica do Freixo, culminando 
as mesmas na produção dos 
conteúdos expositivos do CIT.

A organização das tarefas da Oficina 
Pedagógica serão estruturadas de 
acordo com os diferentes grupos-
alvo de visitantes de Tongobriga, 
contemplado assim atividades 
infanto-juvenis para grupos 
escolares ou famílias e atividades 
só para adultos
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JUST NATUR

Trilho pedestre 
e Workshop sobre 
plantas aromáticas e 
medicinais do Parque 
Nacional Peneda-Gerês
Sexta 27/08, 09h00
Sábado 28/09, 10h30
Percurso pedestre de descoberta 
com explicação e demonstração da 
utilidade de várias plantas para 
a medicina e culinária. 

Ponto de Encontro: 
Igreja de Castro Laboreiro.
Nível fácil. 
Duração Estimada: 2h
Nº Máximo de pessoas: 25
10€ / pax

Rota das Lagoas 
e Cascatas
Sábado 28/09, 14h30
Domingo | 14h30
Tour guiado a várias lagoas 
e cascatas em Castro Laboreiro 
com possibilidade de ir a banhos.

Ponto de Encontro: 
Igreja de Castro Laboreiro.
Nível fácil. 
Duração Estimada: 2h
Nº Máximo de pessoas: 10
15€ / pax

Contactos/Reservas:
Just Natur 
www.justnatur.pt 
+351 967 200 344 
sonia.nogueira@sapo.pt

MELGAÇO
Hotel Castrum Villae
 
Em pleno Parque Nacional 
Peneda-Gerês, região única e de 
invulgar beleza, o Hotel Castrum 
Villae permite-lhe desfrutar de 
inúmeras paisagens, desde o ar 
puro ao silêncio da serra. A partir da 
diversidade da fauna e flora poderá 
também desenvolver um interesse 
pelo original programa de atividades 
inseridas no conceito de turismo 
de natureza e de aventura, que lhe 
proporcionará um permanente e 
agradável contacto com a Natureza.
O Hotel dispõe de 32 quartos 
incluindo duas suites, equipadas 
com toda a comodidade: 
aquecimento central e refrigerado, 
tv satélite, telefone, internet, mini 
bar e casa de banho privativa. Todos 
os quartos dispõem de vistas únicas 
sobre a montanha.
O nosso bar é o ponto de encontro 
ideal para desfrutar de momentos 
de convívio num ambiente perfeito. 
Dispomos de uma mesa de bilhar, 
livros e variados jogos para todos 
os hóspedes que desejam aliar os 
desafios à boa disposição.

Contactos:
Website: http://hotelcastrumvillae.pt/
E.mail: reservas@hotelcastrumvillae.pt
Telf: 251460030
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PORTA DO PNPG 
e REDE MELGAÇO 
MUSEUS – DIA DE 
PORTAS ABERTAS

Entrada gratuita na Porta do 
PNPG de Lamas de Mouro e em 
toda a Rede Melgaço Museus, 
Nucleo Museológico torre de 
Menagem, Museu do Cinema Jean 
Loup Passek, Espaço Memória e 
Fronteira, Nucleo Museológico 
de Castro Laboreiro. 

Contactos:
Município de Melgaço
www.cm-melgaco.pt
geral@cm-melgaco.pt
+351 251 410 100
Porta de Lamas de Mouro
+351 251 465 010
portadelamas@cm-melgaco.pt 

SOLAR DO ALVARINHO 
– Provas Gratuitas 
de Vinho Alvarinho
 
Visita e provas gratuitas de vinho 
alvarinho.

Contactos:
Município de Melgaço
www.cm-melgaco.pt
solardoalvarinho@cm-melgaco.pt
+351 251 410 195
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A prova clássica é gratuita, mas de 
marcação obrigatória, e pode ser 
realizada às 10h00, 12h00, 14h00 
ou 16h00. Poderá ainda optar 
pela prova de outras dimensões 
Soalheiro: Prova Origem, Prova 
Fusion, Prova Nature e Prova 
Premium também sob marcação 
prévia. A reserva e a consulta das 
especificidades de cada prova 
podem ser feitas em soalheiro.com/
Enoturismo. 

ATIVIDADE VINÍCOLA TEM 
UM PAPEL FUNDAMENTAL 
NO DESENVOLVIMENTO 
DO TURISMO DA REGIÃO
 
A iniciativa pretende assinalar 
o Dia Mundial do Turismo, cujo 
tema deste ano é o “turismo e 
emprego: um futuro melhor para 
todos”. Para o Soalheiro, dar a 
conhecer as particularidades da 
região é fundamental para garantir 
o desenvolvimento sustentável 
quer ao nível económico, social e 
ambiental do território onde estão 
inseridos.
Os produtores da primeira marca de 
Alvarinho de Melgaço acreditam que 
a atividade vinícola é fundamental 
para o desenvolvimento do turismo 
da região e que a valorização do 
território passa por uma viticultura 
biológica profissionalizada que traga 
prosperidade para a agricultura da 
região e para a economia local.

Essência Completa 
(Assessoria comunicação)  
Teresa Juncal Pires
T. 910 945 790
E. teresajuncalpires@essenciacompleta.pt

Quinta de Soalheiro   
António Luís e Maria João Cerdeira 
www.soalheiro.com
E. quinta@soalheiro.com

QUINTA DE SOALHEIRO
No Dia Mundial do 
Turismo, 27 setembro 
venha a Melgaço e 
desfrute de uma prova 
emblemática sob o vale 
do rio Minho
 
Soalheiro abre as portas a todos os 
que os quiserem visitar e oferece 
visita e prova clássica. O objetivo? 
Valorizar o potencial turístico da 
região da origem do Alvarinho: 
Monção e Melgaço.

Com vista à valorização do potencial 
turístico da região da origem do 
Alvarinho: Monção e Melgaço, no 
dia 27 de setembro (Dia Mundial do 
Turismo), o Soalheiro abre as portas 
a todos os que os quiserem visitar. 
O convite é para se deixar apaixonar 
pela frescura aromática da casta 
Alvarinho, numa prova Clássica 
onde poderá desfrutar do Soalheiro 
Clássico, o vinho mais emblemático 
da primeira marca de Alvarinho de 
Melgaço.
Aprecie este ícone Soalheiro, numa 
prova com vista panorâmica sobre 
o Vale do Rio Minho, – A Origem 
do Alvarinho – localizado no ponto 
mais a norte de Portugal e da 
região dos Vinhos Verdes. Para que 
esta experiência seja completa, o 
Soalheiro desafia-o ainda conhecer 
a Adega e os diferentes locais de 
produção, nesta época com sabor 
especial de Vindima. 
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MIRANDELA
PASSEIO PEDESTRE 
DO DIA MUNDIAL 
DO TURISMO

Inserido na calendarização anual 
de 16 percursos pedestres do 
Município de Mirandela para o 
ano 2019, o Passeio Pedestre do 
Dia Mundial do Turismo, decorre 
no dia 28 de setembro, na União 
de Freguesias de Franco e Vila 
Boa. É um percurso circular, 
de dificuldade média, com uma 
extensão de 8 quilómetros 
ao longo dos quais é possível 
desfrutar da riqueza e diversidade 
natural e cultural desta área 
do concelho de Mirandela. 
A inscrição neste percurso inclui 
acompanhamento por guias 
certificados, seguro de acidente 
pessoal, reforço durante a 
caminhada e lanche convívio 
no final.

Contactos: 
www.visitmirandela.com
geral@cm-mirandela.pt
278 200 200 
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OLIVEIRA 
DE AZEMÉIS
Apresentação da coleção 
de postais “Ícones do 
Património Cultural de 
Oliveira de Azeméis”

No âmbito das Jornadas 
Europeias do Património 2019 e 
do Dia Mundial do Turismo, que 
se comemora a 27 de setembro, 
a Câmara Municipal de Oliveira 
de Azeméis fará a apresentação 
de uma coleção de postais sobre 
alguns dos ícones monumentais 
do concelho, representados pela 
aguarelista, Joana Pintor.

Data e local: 27 de setembro de 
2019 | Loja Interativa de Turismo 
Oliveira de Azeméis| Das 9h às 18h

Contactos: 
Câmara Municipal 
de Oliveira de Azeméis
www.cm-oaz.pt
património.cultural@cm-oaz.pt
256 600 600     

INDÚSTRIA 
FORA DE PORTAS 
O Turismo em OAZ
 
No âmbito do projeto “Indústria 
Fora de Portas” e do Dia Mundial 
do Turismo, que se comemora 
a 27 de setembro, a Câmara 
Municipal de Oliveira de Azeméis 
fará a apresentação do trabalho 
desenvolvido por diversos 
operadores de Turismo em Oliveira 
de Azeméis (nomeadamente os 
setores de alojamento, restauração 
e agências de viagens).

Data e local: 23 de setembro 
a 11 de outubro de 2019
Loja Interativa de Turismo
Oliveira de Azeméis
2ª a 6ª das 9h às 18h

Contactos
Câmara Municipal 
de Oliveira de Azeméis
www.cm-oaz.pt
turismo@cm-oaz.pt
256 674 463         
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PENAFIEL
Atividades de 
dinamização do dia 
Mundial do Turismo 
em Penafiel

Animação de Rua dinamizada pelos 
alunos de Turismo da Empresa 
Municipal - Penafiel Activa: 
Photobooth Digital e Molduras 
Personalizadas alusivas ao dia 
Mundial do Turismo, com oferta 
de fotos aos transeuntes.
Confeção e oferta de produtos 
regionais, levada a cabo pelos 
alunos de Cozinha e Pastelaria e 
pelos alunos de Restaurante Bar.

Contactos:
Câmara Municipal de Penafiel, 
em parceria com a Empresa Municipal 
– Penafiel Activa
Website: www.cm-penafiel.pt/ 
Contacto: 255 710 700
Website: www.penafielactiva.pt/web/
Email: aprendernapa2@gmail.com
Contacto: 255 710 060
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PONTE DE LIMA
Degustação de Produtos 
Enogastronómicos de 
Ponte de Lima (com 
o apoio da Confraria 
Gastronómica do 
Sarrabulho à Moda 
de Ponte de Lima).

No Dia Mundial do Turismo, o 
Município de Ponte de Lima e 
a Confraria Gastronómica do 
Sarrabulho à Moda de Ponte de 
Lima, vão oferecer para degustação 
produtos enogastronómicos 
limianos.
A degustação vai decorrer na Loja 
Interativa de Turismo e esta ação 
pretende aproveitar a celebração 
do Dia Mundial do Turismo para 
promover os produtos típicos de 
Ponte de Lima junto de quem 
busca informação, abrindo o apetite 
para descobrirem mais sobre a 
gastronomia limiana.

Contactos:
Câmara Municipal de Ponte de Lima 
e Confraria Gastronómica do Sarrabulho 
à Moda de Ponte de Lima
website | www.visitepontedelima.pt
email | turismo@cm-pontedelima.pt 

Desafio, publica as 
tuas fotos de Ponte 
de Lima com o hashtag 
#visitepontedelima2019
No Dia Mundial do Turismo e 
no âmbito do tema “Turismo e 
emprego: um futuro melhor para 
todos”, o Município de Ponte de Lima 
desafia os seguidores das redes 
sociais do facebook e instagram do 
Visit Ponte de Lima, a publicarem as 
suas fotos de Ponte de Lima com o 
hashtag #visitepontedelima2018.

As fotografias serão posteriormente 
partilhadas nas redes sociais e no 
website do Visit Ponte de Lima, com 
o autor devidamente identificado.

Contactos:
Câmara Municipal de Ponte de Lima
website | www.visitepontedelima.pt
email | turismo@cm-pontedelima.pt
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SANTA MARIA 
DA FEIRA
 
De 27 a 29 de Setembro, o Mercado 
Municipal, emblemática obra do 
Arquiteto Fernando Távora, recebe 
mais uma edição do Festival de 
Cerveja Artesanal com Lúpulo 
Feirense, um evento para toda 
a família, com muita animação, 
música, gastronomia regional 
e artesanato urbano.
 
O IV Festival de Cerveja Artesanal 
com Lúpulo Feirense é uma 
homenagem ao Lúpulo Feirense 
e um encontro de sabores e 
saberes, juntando produtores de 
cerveja artesanais com criações 
gastronómicas que convidam à 
harmonização de doces e salgados 
com as cervejas artesanais de 
edição limitada.
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SANTO TIRSO
VIVA… SANTO TIRSO

É a celebração da ´movida´ 
territorial.
O Dia Mundial do Turismo (dia27set) 
oferece o timing de arranque para 
três dias de animação.

Viva… Santo Tirso
louvar as gentes e as dinâmicas 
do território
 
programação geral 

dia 27sex set 
horário | 19h00
local | praia urbana 

meeting after sun
encontro anual dos operadores 
turísticos

programa social
cerimónia de entrega da ´bulir`
verde de honra
programa musical
banda Rui T & The Road Band 

dia 28sab set
horário | 10h00 às 13h00
local | Adega Cooperativa 
de Santo Tirso e Trofa, Crl

projeto only try
collect moments not things
aprender a provar ´vinhos´

colaboração especial
Adega Cooperativa de Santo Tirso 
e Trofa, Crl
ponto de encontro
loja interativa de turismo

inscrição 2,50 euros
loja interativa de turismo
contato | santotirso@cm-stirso.pt
contato | turismo@cm-stirso.pt
contato | 252 830 411

dia 29dom set
horário | 11h00 às 18h00
local | Parque D. Maria II

feira franca
bancas e vendedores… 
artigos dos territórios… 

programa de animação
horário | 15h00
grupo de dança Ritmo Caid  
horário | 16h00
grupo folclórico de Santa Cristina 
do Couto  
horário | 17h00
Chulada da Ponte Velha

contactos:
câmara municipal de santo tirso
www.cm-stirso.t
santotirso@cm-stirso.pt
turismo@cm-stirso.pt
contato | 252 830 400
contato | 252 830 411
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TABUAÇO
EXPOSIÇÃO 
DE FANTOCHES 
- A ARTE DE PARTICIPAR

Assinalando o Dia Mundial do 
Turismo, cujo tema de 2019 é 
“Turismo e Emprego: um futuro 
melhor para todos”, a Câmara 
Municipal de Tabuaço, em 
colaboração com a Associação 
A2000, expõe a 27 de Setembro, 
às 15:00 horas, na Loja Interativa 
de Turismo de Tabuaço, a exposição 
de Fantoches - A Arte de Participar.

Contactos:
Município de Tabuaço
Site: www.cm-tabuaco.pt
Email: turismo@cm-tabuaco.pt
Telefone: 254 789 049
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VALENÇA
Turismo e emprego: 
um futuro melhor para a 
Eurocidade Valença-Tui

A Eurocidade Valença-Tui 
comemorará o Dia Mundial 
do Turismo com uma jornada 
denominada de “Turismo e emprego: 
um futuro melhor para a Eurocidade 
Valença-Tui”. Terá como objetivo 
primordial abordar a questão do 
emprego no setor do turismo, 
incluindo as novas tendências 
de turismo, os novos mercados 
e públicos a atingir. Contará com 
membros de entidades gestoras 
do turismo nos dois países, com 
empresários locais e, também, 
com uma assistência estudantil 
diretamente ligada à área do 
Turismo.

Contatos:
Município de Valença
www.visitvalenca.com
gap@cm-valenca.pt
251 809 500
Subunidade de Turismo: 251 80 60 20
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VIANA DO CASTELO 
ENTRADA GRATUITA 
E VISITAS TEMÁTICAS 
NOS MUSEUS / OUTROS 
ESPAÇOS MUNICIPAIS:

No Dia Mundial do Turismo 2018 
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 18h00). 

MUSEU DE ARTES DECORATIVAS
O Museu de Artes Decorativas está 
instalado numa distinta mansão 
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.
Visitas temáticas guiadas para 
grupos: 10h00 - Talha; 11h00 - 
Faiança; 12h00 - Azulejos; 15h00 
– História  do Edifício; 16h00 - 
Mobiliário.
E-mail: mad@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 305
Horário: 10h00 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. 
E-mail: 
museutraje@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 306
Horário: 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.
E-mail: 
casadosnichos@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 359
Horário: 10h00 às 18h00

CENTRO DE MAR
Um Lugar de memórias onde o 
homem e o mar se reencontram!
Este espaço é composto por um 
Centro de Interpretação Ambiental 
e de Documentação do Mar e 
encontra-se instalado à ré do 
navio Gil Eannes desde o dia 16 
de novembro de 2014 (Dia Nacional 
do Mar). Desenvolve iniciativas 
que promovam a cultura e a 
vivência marítima assim como o 
conhecimento e a investigação 
ligada ao mar, de forma transversal, 
a diferentes entidades e diferentes 
públicos. 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.
E-mail: 
centrodemar@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 303
Horário: 10h00 às 13h00 / 14h00 
às 18h00
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CENTRO DE MONITORIZAÇÃO 
E INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
O CMIA de Viana do Castelo, 
foi inaugurado a 21 de junho de 
2007 nas Antigas Azenhas de D. 
Prior (moinho de maré de Viana 
do Castelo). Resultante de uma 
recuperação no âmbito do Programa 
Polis, o CMIA destina-se a todo o 
tipo de público, dos mais novos aos 
mais idosos, desde a população 
em geral às organizações não-
governamentais, passando pelas 
associações de caracter social, 
recreativo, desportivo ou ambiental, 
escolas, educadores, professores, 
grupos profissionais e empresários. 
Este espaço é composto por 
diversas salas entre elas: uma sala 
de exposição temporária, a sala do 
Moinho de Maré, sala de atividades, 
um centro de recursos constituído 
por um laboratório e uma biblioteca.
Website: www.cmia-viana-castelo.pt
E-mail: cmia@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 362
Horário: 10h00 às 13h00 / 14h00 
às 18h00
Entidade promotora: Câmara Municipal 
de Viana do Castelo
Website: www.cm-viana-castelo.pt
E-mail: cmviana@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 300

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.
Website: http://www.cm-viana-castelo.pt
E-mail: cicsantiago@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 300
Horário: 9h00 às 13h00 / 14h00 às 17h00
Entidade promotora: 
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Website: www.cm-viana-castelo.pt
E-mail: cmviana@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 300
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ENTRADA GRATUITA NA VISITA 
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 
características 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.
Visitas guiadas sob marcação.
16h00 – Visita guiada à Citânia de 
Santa Luzia
Local: Citânia de Santa Luzia - 
Monte de Santa Luzia
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                             

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: cmviana@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 333 
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DESCONTO DE 50% 
NA VISITA AO NAVIO-MUSEU 
NAVIO-HOSPITAL GIL EANNES 
 
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” 
e “Uma Viagem no Tempo – Navios, 
Equipamentos, Instrumentos 
e Palamenta”.
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.

No final, à Ré, junto à Capela, 
também terá a oportunidade de 
conhecer o Centro de Mar, um 
espaço moderno com exposições 
que se centra na temática 
global da cultura e vivências 
marítimas, transmitidas através 
de equipamentos de multimédia 
proporcionando experiências 
audiovisuais interativas.
Local: Navio Gil Eannes
Preço c/desconto: Bilhete individual 
– 2 €; Bilhete familiar – 4,5 €
Horário das visitas: 09h30 às 19h00. 
Entidade Promotora: 
Fundação Gil Eannes
Website: www.fundacaogileannes.pt
E-mail: geral@fundacaogileannes.pt
Telefone: 258 809 710

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.
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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

PASSEIO DE KAYAK - RIO LIMA
10h00 - Passeio pelas margens 
do Rio Lima em Cardielos, para 
um número máximo de 20 
participantes.
Durante a atividade, os participantes 
poderão usufruir das belezas 
naturais que o espaço proporcionará 
e de um dia excelente de convívio e 
animação.
A atividade terá a duração de 01h30 
e realizar-se-á em Cardielos em 
frente do snack-bar DIDU.
O transporte é da responsabilidade 
dos participantes.
Local: Rio Lima - Cardielos
Preço especial: 7,00€ p/Kayak 
(para 2 pessoas). Requer marcação 
antecipada: geralcaal18@gmail.com
Entidade Promotora: 
CAAL - Centro de Atividades ao Ar Livre 
Website: https://www.facebook.com/
caal2018cardielos/
E-mail: CAAL - geralcaal18@gmail.com
Telefone: 963978103 / 969479250

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: 3,75€ 
Entidade promotora: Irmãos Portela, Ldª
Website: http://passeiofluvial.com/
E-mail: geral@passeiofluvial.com
Telefone: 962 305 595

VISITAS GUIADAS À CIDADE DE 
VIANA DO CASTELO C/ PREÇO 
ESPECIAL
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
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. 
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Preço especial: 10 € p/pessoa
Inscrições Limitadas: Viana 
Welcome Centre
Ponto de Encontro: Viana Welcome 
Centre (Praça do Eixo Atlântico)
Entidade Promotora: Viv’Experiência, Lda.
Website: https://www.vivexperiencia.pt/
E-mail: vwc@vivexperiencia.pt
Telefone: 258 098 415 | 913 348 813

DIA 28 DE SETEMBRO 2019

FEIRÃO
No sábado, dia 28 de setembro, 
o Rancho Folclórico das Lavradeiras 
de Vila Franca e o Grupo 
Etnofolclórico Renascer de Areosa, 
animam a Praça da República, em 
Viana do Castelo, com a venda de 
produtos gastronómicos regionais 
e exibições das suas danças e 
cantares.
Local: Praça da República, das 
10h00 às 13h00
Entidade Promotora: Câmara Municipal 
de Viana do Castelo e Associação dos 
Grupos Folclóricos do Alto Minho
Website: www.cm-viana-castelo.pt
E-mail: cmviana@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 300

CAMINHADA 
“PASSOS DE MEMÓRIA” 
PEQ 2 - Percurso Equestre 
Lanheses-Montaria (Serra de Arga)
Partindo desde a margem direita 
do rio Lima, junto ao cais onde 
outrora acostavam as embarcações 
vindas do “lugar da passagem”, 
estabelecendo a ligação entre 
Moreira de Geraz do Lima e 
Lanheses, este percurso equestre 
realiza a subida da vertente 
meridional da Serra de Arga, 
em direção à aldeia serrana da 
Montaria.
Inscrições limitadas.
Local: Lanheses, Meixedo, 
Vilar de Murteda e Montaria, 
às 9h00
Entidade Promotora: 
Câmara Municipal de Viana do Castelo
Website: www.cm-viana-castelo.pt
E-mail: cmviana@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 300
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VILA DO CONDE
TOURISM AND JOBS: 
A BETTER FUTURE 
FOR ALL

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, o Posto de Turismo e o 
Albergue de Santa Clara.
 
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

Posto Turismo 
Rua 25 de Abril, 103
4480 - 722 Vila do Conde
Telefone: 252 248 473
Email: turismo@cm-viladoconde.pt
Horário: segunda a sexta das 09h30 
às 12h30 e das 14h00 às 18h00

Albergue de Santa Clara
Rua 5 de Outubro, 221
Telefone: 252 104 717
E-mail: 
alberguesantaclara@cm-viladoconde.pt
Horário: todos os dias das 15h00 
às 22h00

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.

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

Posto Turismo 
Rua 25 de Abril, 103
4480 - 722 Vila do Conde
Telefone: 252 248 473
Email: turismo@cm-viladoconde.pt
Horário: segunda a sexta das 09h30 
às 12h30 e das 14h00 às 18h00

Albergue de Santa Clara
Rua 5 de Outubro, 221
Telefone: 252 104 717
E-mail: 
alberguesantaclara@cm-viladoconde.pt
Horário: todos os dias das 15h00 
às 22h00
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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.

Contactos:
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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VILA NOVA 
DE FAMALICÃO
FEIRA DE SÃO MIGUEL
 
Instituída em 1205, e associada aos 
ciclos de produção agrícola, a Feira 
de São Miguel assinala o momento 
das colheitas de verão. Neste fim de 
semana, juntam-se os produtores 
locais, expõem-se os produtos da 
terra, promovem-se momentos de 
discussão e de reflexão, e sobem ao 
palco as tradições, numa celebração 
festiva intensa.

Contactos: 
Câmara Municipal
 de Vila Nova de Famalicão
www.famalicao.pt
famalicaoturismo@famalicao.pt
+351 252 320 900

DIAS À MESA 
– VEGETARIANO
 
As preocupações com a 
sustentabilidade ambiental não são 
alheias ao crescente número de 
adeptos deste género de cozinha, 
que valorizam a proximidade com 
o produtor local e o respeito pelos 
ciclos de produção, preferindo os 
produtos da época. Os amantes 
da cozinha vegetariana optam 
por verdadeiras combinações de 
sabores, de cores, de aromas e de 
texturas, que conferem aos pratos 
um aspeto saudável e colorido, 
dotando-os de uma estética atrativa.
As propostas dos nossos 
restaurantes são múltiplas 
e variadas, e prometem uma 
experiência gastronómica sem igual.
É assim que se realiza em 
Famalicão o DIAS À MESA – 
Vegetariano, entre 27 e 29 de 
setembro, que promete levar os 
produtos da terra à mesa, numa 
boa conjugação entre as tradições 
e a contemporaneidade.

Contactos: 
Câmara Municipal
 de Vila Nova de Famalicão
www.famalicao.pt
famalicaoturismo@famalicao.pt
+351 252 320 900
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VILA NOVA DE GAIA
“TURISMO E EMPREGO: 
UM FUTURO MELHOR 
PARA TODOS”
27 de Setembro
 
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 diversas iniciativas 
com o intuito de dar a conhecer o 
seu património histórico, cultural e 
identitário.

Os turistas, neste dia, vão ter 
um acolhimento especial na 
Loja Interativa de Gaia, depois de 
receberem as boas vindas, vão ser 
convidados a realizar um percurso 
pedestre ao centro Histórico de Gaia, 
com visita obrigatória ao património 
identificado num pequeno roteiro, 
para no final, serem brindados 
com uma pequena lembrança 
representativa de Gaia.

Vai também estar patente na Loja 
Interativa de Turismo, uma exposição 
de cerâmica artística, reproduções 
da antiga e histórica Fábrica de 
Cerâmica do Carvalhinho, de Vila 
Nova de Gaia (1841 – 1977), que, no 
seu tempo áureo, foi reconhecida 
nacional e internacionalmente 
como uma das melhores unidades 
de produção de cerâmica, faiança e 
azulejaria artística portuguesa.
 

As reproduções em exposição, são 
da autoria de três artesãs de Gaia, 
Ana Vaz, Goretti Guedes e Susana 
Guedes, que vão estar presentes 
a pintar ao vivo e a explicar todo 
o processo de criação de tão 
admiradas peças.

Horário | 09h30 / 19h00
Local | Loja Interactiva 
de Turismo de Vila Nova de Gaia
Av. Diogo Leite, 135, 
4400-111 Vila Nova de Gaia

Tel. | +351 223 758 288
Email. | turismo@cm-gaia.pt
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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 ‘19


