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O tema escolhido para
as comemorações do Dia
Mundial do Turismo deste
ano abre o debate sobre a
relação entre o “Turismo e a
Transformação Digital”, cujo
propósito derradeiro é o de
aprofundar a reflexão à escala
planetária sobre paradigmas
consensuais de crescimento
económico sustentáveis.
É interessante notar que a
humanidade revisita o tema
que foi colocado em cima da
mesa no início deste milénio,
que então recebia o título
de “Tecnologia e Natureza”.
Refletia-se justamente sobre o
papel que esta grande avenida
de oportunidades aberta pelo
progresso tecnológico teria no
bem-estar económico, social
e ambiental da humanidade.
Colocavam-se duas questões:
de que forma é que o turismo
seria afetado por essa
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transformação? e como é
que este fenómeno global
sob a influência da revolução
tecnológica em curso
impactaria económica, social e
ambientalmente no mundo.
Há 18 anos atrás estávamos
a contornar uma esquina que
nos levaria para um patamar
de transformação digital onde
a mobilidade e a ubiquidade
são temas irreversíveis
com o nascimento da web
4.0. Estamos em presença
daquilo que é hoje designada
a Internet das Coisas (IoT).
Falamos de integração
tecnológica de dispositivos
que passam a comunicar e a
interagir através da Internet
e que podem ser controlados
remotamente. Onde é que o
turismo entra nesta equação?
Em quase tudo. São inúmeros
os exemplos. Um deles, está
aqui, no Porto e Norte de
Portugal.
Que melhor caso de estudo
do que este destino turístico
para observar de perto a
relação entre o “Turismo e
a Transformação Digital”.
Aqui, o desenvolvimento
tecnológico constitui uma
variável indissociável da sua

estratégia de desenvolvimento
económico, social e ambiental.
Um dos exemplos mais
impressivos é o projeto da
rede de Lojas Interativas de
Turismo, que é absolutamente
inovador no país e no mundo,
com mais de 70 unidades em
todas a região e em fase de
conclusão. Que melhor forma
de colocar o desenvolvimento
tecnológico ao serviço do
destino e do território do
que através de uma rede
física e desmaterializada que
democratiza a partilha de
informação, aproveitando a
riqueza e a heterogeneidade
do destino numa plataforma
que normaliza a qualidade dos
conteúdos e os dissemina a
uma escala regional 24 horas
em contínuo. Esta rede contém
um conjunto de ferramentas
interativas e lúdicas dentro
e fora da loja que incluem
sistemas de busca de
informação inteligentes,
mapas de localização,
materiais audiovisuais, serviço
no exterior da loja que permite
fotografar o visitante e
registar a sua passagem pelo
Porto e Norte de Portugal e
enviá-la para um destinatário
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qualquer no mundo com a
insígnia do destino, entre
outros instrumentos.
Mas este destino turístico foi
ainda mais longe, concebendo
um projeto inovador que leva
o Porto e Norte de Portugal
ao consumidor – o TOPAS
(Tourism Office Public Auto
Service), que consiste numa
Loja Interativa de Turismo
móvel. Esta é, sem dúvida,
uma forma inteligente de
comunicar a diversidade e
de estimular o sentido das
pessoas para o destino Porto
e Norte de Portugal a partir
do seu espaço de residência
habitual. Isto só seria possível
porque o avanço tecnológico
desenvolveu a internet móvel
entre outras ferramentas
essenciais para podermos
conectarmo-nos num
ambiente global de uma forma
inteligente.
Não tenho, por isso, qualquer
dúvida que o Porto e Norte de
Portugal é um dos destinos
turísticos do mundo onde o
avanço tecnológico serve a
região e o Planeta de forma
sustentável.
Melchior Moreira
Presidente da TPNP, E.R.

PROMOÇÃO
DOS MUNICÍPIOS
AMARANTE

Inside Experiences
A Inside Experiences é uma
empresa de turismo situada na
cidade de Amarante, a apenas meia
hora do Porto. Sendo fundada por
habitantes locais, o grande objetivo
é a divulgação e apresentação
da cidade através de várias
experiências nas quais apresentam
e dão a conhecer a história, as
paisagens, a natureza, as lendas,
os locais únicos e os sabores
que distinguem a gastronomia
Amarantina, oferecendo um leque
variado de atividades, a quem visita
a cidade, permitindo que possam
permanecer por mais tempo e com
uma programa de qualidade na
cidade de Amarante.
• A obra de Amadeo de Souza
Cardoso
Apresentação da vida e obra de
Amadeo de Souza Cardoso, numa
visita ao museu municipal, onde
vamos comparar a sua obra com
a de outros pintores da sua época,
interligando as histórias e lendas da
cidade de Amarante.
Duração de 1h30.
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• Prova de Vinho Verde
Visita a uma quinta localizada em
Amarante com uma apresentação
do local e do Vinho Verde aí
produzido. Após a visita à quinta
vamos degustar os vinhos aí
produzidos acompanhados de uma
merenda de produtos regionais.
Duração de 3 horas.
• Passeio de Jipe Com Piquenique
Passeio de jipe pela serra do
Marão ou da Aboboreira pelos
locais mais escondidos e com as
paisagens mais ricas da região, com
piquenique no alto da serra.
Duração de 3 horas.
• Passeio de Jipe
Passeio de jipe pela serra do Marão
ou da Aboboreira pelos locais mais
escondidos e com as paisagens
mais ricas da região.
Duração de 2 horas.
• Confeção Doces Conventuais
Confeção e degustação dos doces
conventuais do convento de Sta.
Clara.
Duração de 1 hora.
• Caminhadas
Caminhada nas serras ou na cidade
de Amarante com percurso, duração
e dificuldade à sua medida.
Duração de 3 horas.

• Confeção de Pão Rústico
Confecionar um dos pães rústicos
com mais história na cidade de
Amarante.
Duração de 2 horas.
• Amarante city Tour
A história, tradições e lendas da
cidade de Amarante.
Duração de 1 hora.
• Inside Amarante
Passeio pela cidade de Amarante,
acompanhado pela sua história,
tradições e lendas, com degustação
dos doces conventuais.
Duração de 3 horas.
• Amarante jipe Tour
Passeio de Jipe pela cidade de
Amarante, acompanhado pela sua
história, tradições e lendas.
Duração de 1 hora.
• Inside Aboboreira
Passeio pelos monumentos
megalíticos localizados na serra
da Aboboreira, a sua história e
segredos, acompanhados de um
piquenique com o Marão como
paisagem e uma tarde a reviver
tradições com um workshop de
Barro preto. Duração de 8 horas.

• Inside Amadeo de Souza Cardoso
Apresentação da vida e obra do
pintor Amadeo de Souza Cardoso,
com viagem até às suas terras e
almoço no restaurante da quinta
da Pena acompanhado com a
degustação de 5 vinhos verdes
da região.
Duração de 6 horas.
• Inside Marão
Passeio pelos locais mais sublimes
da serra do marão, acompanhado de
um piquenique e a confeção de um
dos pães rústicos com mais história
na cidade. Duração de 6h30.
• Inside Sabores
Confeção de doces conventuais e
paragem em mais duas tasquinhas
da histórica Rua do Covelo, sempre
acompanhado de bons sabores e
ricas histórias.
Duração de 3 horas.
Contactos:
Inside Experiences
WEB: http://amaranteexperiences.com/
Email: info@amaranteexperience.com /
inside_experiences@outlook.com
Telefone: +351 919 546 938
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“A Tela e Eu em Casa
de Amadeo”

Depois de visitar a cozinha da
casa de Manhufe inspire-se e
pinte a sua própria tela, com
a técnica de pintura usada por
Amadeo.

AMARANTE

STAY TO TALK
Instituto de Imersão
Cultural
“Um Café COM(sigo)” JORNADAS EUROPEIAS
DO PATRIMÓNIO 2018
Em comunidade venha
comemorar as Jornadas
Europeias do Património.

Com base em 3 monumentos
históricos da ROTA DO
ROMÂNICO, o Stay to Talk num
primeiro momento (manhã),
desafia a comunidade a partilhar
memórias, histórias, experiências,
lendas, fotografias, entre outros,
no sentido de os registar. Num
segundo momento (noite),
convida a comunidade a assistir
a um concerto musical com
um apontamento de poesia. Tal
programação repete-se em três
dias, em três freguesias Mancelos
(28 set.), Travanca (29 set.) e
Vila Meã (30 set) concelho de
Amarante.
*Produto a acontecer a 28, 29
e 30 setembro de 2018
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Uma experiência de aprendizagem
que permite ao turista/visitante
familiarizar-se com a vida e obra
de Amadeo de Souza-Cardoso,
experimentar a sua técnica de
pintura, pintar a sua própria tela e
degustar um piquenique recheado
de produtos gastronómicos locais.
Terá também a possibilidade
de visitar a cozinha original que
inspirou Amadeo a realizar o
quadro “A cozinha da casa de
Manhufe”.
*Produto permanentemente

“Stay whith Amadeo”

Fique em Terras Berço de
Amadeo, conheça a sua casa, o
seu atelier e pise as pedras que o
pintor em tempos pisou.
Um produto Stay to know Terras
Berço de Amadeo que permite
ao turista/visitante conhecer as
Terras de Amadeo férteis em
cultura, a casa de Amadeo, adega
e atelier, assim como, o museu
Amadeo de Souza-Cardoso em
Amarante. Uma experiência
de aprendizagem que poderá
também ser idiomática, ou seja,
que contempla experiências
de aprendizagem da língua
portuguesa.
*Produto permanentemente

“Amarante, Amadeo e
uma Pegada Ecológica”

Conheça a vida e obra de Amadeo
e tenha uma Experiência de
Aprendizagem Sustentável que
também poderá ser idiomática.
Sinta-se convidado para se juntar
a nós e conhecer Amarante, as
terras berço de Amadeo e os
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seus produtos locais. Tenha uma
pegada ecológica e conheça
o modo como os portugueses
tratam a suas sementes ao
visitar o principal fornecedor de
sementes em Portugal.
*Produto permanentemente

“Vidas e Vindimas”

Stay para conhecer quem dá
alma à garrafa que se senta
consigo à mesa todos os dias,
um passaporte para descobrir
Portugal.
Um produto Stay to Know que
pretende dar a oportunidade
à comunidade de conhecer as
gentes e histórias que estão por
trás da produção do vinho em
território português, com base
na apresentação pública de um
filme intitulado “Setembro a Vida
inteira”
*Eventos a organizar em datas
a definir
Contactos
Stay to Talk Instituto de Imersão Cultural
www.staytotalk.pt
info@staytotalk.pt
Carolina Mendes 912 233 696

AROUCA

Rota dos Geossítios
+digital
A Rota dos Geossítios leva-o a
conhecer 31 dos sítios de interesse
geológico do Arouca Geopark,
através de 3 itinerários distintos,
a partir dos quais poderemos
desvendar mais de 500 milhões
de anos de histórias do planeta
Terra. No terreno encontrará
uma bandeirola a identificar cada
geossítio, com QR Code, que lhe
permitirá ter acesso a informações
geoturísticas sobre o local.

Freita: a Serra Encantada
No dia 22/09/18, partindo de Arouca
rumo à Serra da Freita, pelos
caminhos da Rota dos Geossítios,
iremos desvendar o itinerário ‘Freita:
A Serra Encantada’.
As particularidades de cada um
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dos geossítios (identificados com
QR Code) poderão ser conhecidas
através da interpretação por guia
local, que incentiva à partilha
desta experiência no mundo
digital com #rotadosgeossitios e
#aroucageopark.
*Inscrição obrigatória e limitada
à capacidade do autocarro

Geoturismo no
Arouca Geopark
Arouca encontra-se classificado
como Geoparque Mundial da
UNESCO, desde 2009. Com base na
geoconservação, na educação e no
geoturismo convidamos o curso de
turismo do Agrupamento de Escolas
de Arouca a conhecer, no terreno,
o trabalho desenvolvido pela AGA,
ao longo dos últimos 10 anos, em
comemoração do Dia Mundial do
Turismo, em particular no que
se refere às novas tecnologias
implementadas.
Contactos:
AGA – Associação Geoparque Arouca
www.aroucageopark.pt
geral@aroucageopark.pt
256 940 254

BARCELOS

Ação de Formação em
Marketing Digital para
o Trade Local
O Marketing Digital é uma
ferramenta fundamental para
os agentes do trade turístico,
atendendo às novas formas
de consumo, impõe-se novos
modelos de venda, com recurso
a estratégias comunicacionais
orientadas para as atuais
necessidades dos turistas, baseadas
em pressupostos de transparência,
confiança e diferenciação. Com esta
ação pretende-se contribuir para
o melhor domínio de ferramentas
digitais dos agentes ao serviço do
turismo.
Tipologia: Gratuito
Inscrições: turismo@cm-barcelos.pt
ou 253 811 882
Limite: 50 participantes
Data: 27 de setembro
Hora de início: 14h30
Local: Sala Multimédia do Posto
de Turismo
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Percuso Pedestre
Caminho de Santiago
Barcelos integra uma das etapas
mais marcantes do Caminho de
Santiago. No dia 27 de setembro
pretende-se promover uma
pequena rota deste caminho,
de aproximadamente 8km,
essencialmente no perimetro
urbano da cidade de Barcelos.
Esta iniciativa irá percorrer uma
área de grande riqueza patrimonial
e paisigística, detentora de forte
identidade jacobeia.
Barcelos-Abade de Neiva-Barcelos
Grau de dificuldade: fácil
Km a percorrer: 8
Tipologia:Gratuito
Inscrições: turismo@cm-barcelos.pt
ou 253 811 882
Limite: 50 primeiros inscritos
Local de Inicio: Posto de Turismo
Data: 27 de setembro
Hora de início: 9h00

Turismo Náutico
Todo o concelho de Barcelos é
dominado pelo rio Cávado, que o
atravessa no sentido leste/oeste,
molda a paisagem do concelho,
as suas gentes e tradições. O rio
constitui um património natural de
valor inestimável. Com esta ação
de turismo náutico pretende-se
sensibilizar os participantes para
as questões que se relacionam
com a importância de preservar os
recursos e o património natural e
paisagístico do concelho.

Visita Guiada à Feira
de Barcelos
A Feira de Barcelos cujas origens
remontam ao século XIII, realiza-se
todas as quintas feiras é um
espaço cultural, onde quem a
visita se encanta com o ambiente,
as sonoridades e a cor, numa
experiência singular de contacto
com a autenticidade das gentes do
Minho.
A visita à Feira de Barcelos permite,
além disso, apreciar as artes e
ofícios tradicionais, com a ruralidade
e a riqueza dos produtos da terra.
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Tipologia:Gratuito
Inscrições: turismo@cm-barcelos.pt
ou 253 811 882
Limite: 50 primeiros inscritos
Idiomas: português | inglês
Local de Inicio: Posto de Turismo
Data: 27 de setembro
Hora de início: 9h30

Workshop de pintura de
Galos na Torre Medieval
A Torre Medieval constitui um
espaço patrimonial de excelência
em Barcelos, visitar este espaço
é conhecer a história local e é
contactar com as artes criativas
do território. Os workshops
criativos são uma das grandes
valências deste espaço, entre
outras ações as oficinas de pintura
dos tradicionais galos de Barcelos
sempre acompanhadas por mestres
artesãos são já uma das grandes
marcas distintivas deste espaço
criativo.
Tipologia: Gratuito
Inscrições: turismo@cm-barcelos.pt
ou 253 811 882
Limite: 25 primeiros inscritos
Data: 27 de setembro
Hora de início: 10h30
Local: Torre Medieval
Contactos:
Gabinete de Turismo e Artesanato
do Município de Barcelos
www.cm-barcelos.pt
turismo@cm-barcelos.pt
Tel: 253 811 882

ESPINHO

DESAFIO FOTOGRÁFICO
‘12 MESES, 12 FOTOS
2018’
Para comemorar o Dia Mundial
do Turismo, a Câmara Municipal
de Espinho organiza pelo terceiro
ano consecutivo, o Concurso de
Fotografia - “Desafio Fotográfico
- 12 Meses 12 Fotos”. A iniciativa
será composta por uma vertente
competitiva e por uma exposição
dos trabalhos selecionados. Das
fotografias premiadas, serão
selecionadas 12 para integrarem
um calendário para o ano de 2019.
O concurso tem como objeto a
produção autoral de fotografias
subordinadas ao tema O Turismo
e a Transformação Digital. As
fotografias submetidas a concurso
têm por finalidade integrar a página
oficial do Turismo de Espinho, onde
cada fotografia deve ser referente
a um mês do ano e representar um
dos seguintes produtos turísticos
estratégicos do concelho: Praias,
Surf e Mercado Semanal/Feira de
Espinho.
Contactos
www.espinho.pt/pt/noticias/desafiofotografico-12-meses-12-fotos-2018/
normas de participação
- Ficha de inscrição
- turismo@cm-espinho.pt
- +351 224 901 316 / Loja Interativa
de Turismo
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ESPOSENDE
PROGRAMA

27 de setembro (quinta-feira)
DESCIDA DO RIO CÁVADO
EM CANOA
Partida às 09h00 na Praia fluvial
de Barcelinhos - Barcelos
Chegada na Proriver, Barca do Lago,
Fonte Boa, Esposende
28 de setembro (sexta-feira)
APRESENTAÇÃO DO
PROGRAMA DE AÇÃO PARA
A SUSTENTABILIDADE,
CRESCIMENTO E
COMPETITIVIDADE DO TURISMO
EM ESPOSENDE 2018/2022
10h00 | Centro de Informação
Turística de Esposende
29 de setembro (Sábado)
CESTEIRO DE JUNCO
Oficina Criativa
14h30 | Centro de Informação
Turística de Esposende
Informações e Inscrições:
www.visitesposende.com
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FELGUEIRAS

SESSÃO DE DIVULGAÇÃO
DO PROGRAMA GREEN
KEY 2019 – REGIÃO
NORTE
27 DE SETEMBRO DE 2018, 15h,
CASA DAS ARTES DE FELGUEIRAS

PROGRAMA GREEN KEY 2019
NO AUDITÓRIO DA CASA DAS
ARTES DE FELGUEIRAS:
Sessão de abertura:
Nuno Fonseca, Presidente do
Município de Felgueiras
Fátima Vieira, Diretora da ABAE
Melchior Moreira, Presidente
do Turismo do Porto e Norte de
Portugal
Comunicações:
Fátima Vieira, Diretora da Abae:
Apresentação do programa Green
Key
Vitor Carvalho, Restaurante Caffé
Caffé: Vantagens do galardão Green
Key para o estabelecimento
Rui Pinto, Cooperativa Agrícola de
Felgueiras: Vinhos, kiwi, espargos –
importância para o desenvolvimento
sustentável do turismo
Sessão de encerramento:
Joel Costa, Vereador do Turismo e
das Atividades Empresariais da C.M.
de Felgueiras
NO CAFÉ-CONCERTO DA CASA
DAS ARTES DE FELGUEIRAS:
• Exposição de instrumentos
manuais de corda, e trabalho ao
vivo, do artesão António Vieira
• Momento musical, com
instrumentos de corda, pelo
Conservatório de Música de
Felgueiras
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• Mostra e degustação de doçaria,
vinhos e sumos de agricultura
biodinâmica
Entidades promotoras:
Município de Felgueiras
Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE)
Parceiros:
ACLEM, Turismo do Porto e Norte
de Portugal, E.R.
Mais informação sobre o evento:
http://www.cm-felgueiras.pt/pt/
noticias/turismo/no-dia-mundial-doturismo-green-key-sessao-regionalpara-o-norte-decorre-em-felgueiras
Contactos:
Loja Interativa de Turismo
41º22’3’’N, 8º11’51’’W
Casa das Torres, Av. Dr.
Magalhães Lemos, n.º 23
4610-106 Felgueiras
+351 255 925 468
lojadeturismo@cm-felgueiras.pt

LAMEGO

SEMINÁRIO
DIA MUNDIAL
DO TURISMO
27 DE SETEMBRO 2018
Turismo e a
transformação Digital
– A importância das
Plataformas Digitais e
das Bases de Dados para
um turismo sustentável.
OBJETIVO:
Dar a conhecer as vantagens da
transformação digital e os seus
impactos económicos, sociais e
ambientais das tecnologias e da
inovação no Turismo.
A jornada vai permitir conhecer
exemplos concretos que ilustram
como as plataformas digitais e as
bases de dados são um instrumento
importante para a sustentabilidade
da atividade turística.

PROGRAMA:
15:30 – 16:00 Receção dos
assistentes
16:00 – 16:15 Boas-vindas
Ângelo Moura (Presidente da
Câmara Municipal de Lamego)
Ana Catarina Rocha (Vereadora
do Pelouro do Turismo)
16:15 – 17:00 Comunicações
• Turismo e a transformação Digital
– A importância das Plataformas
Digitais e das Bases de Dados
para um turismo sustentável.
Professor Doutor Miguel Mota //
Docente da Escola Superior de
Tecnologia e Gestão de Lamego
(IPV)
• Plataformas Digitais
– o caso exemplar da I’m here ·
Active Tourism Center
Luís Quaresma – Empresário de
Turismo Ativo
• “Instrumentos Digitais de
divulgação turística” - o caso
exemplar da MUD (Rede de
Museus do Douro).
Doutora Orlando Sousa // DRCN.
17:00 – 17:45 Debate
Local - Auditório do Núcleo
Arqueológico Castelo de Lamego
Prazo de inscrição:
25 de setembro de 2018
Contactos:
Pelouro do Turismo CML
geral@cm.lamego.pt
254 609 600
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(inserido no programa de
Inauguração do Centro de
Interpretação do Românico,
Comemorações do Dia Mundial de
Turismo e Jornadas Europeias do
Património)
AUDITÓRIO MUNICIPAL DE LOUSADA

LOUSADA

A Câmara Municipal de Lousada
vai assinalar, tal como nos anos
transatos, o Dia Mundial do Turismo,
este ano com o tema “O Turismo
e a Transformação Digital”, que se
comemora no dia 27 de setembro.
Durante os dias 27, 28, 29 e 30
de setembro, em paralelo com as
Jornadas Europeias do Património,
e estreita colaboração com a
Rota do Românico, realizarse-á um conjunto de atividades,
nomeadamente concertos,
visitas, teatralizações, workshops,
exposições, entre outras, com
especial destaque para a abertura
do Centro de Interpretação do
Românico.
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PROGRAMA:
Dia 27
Abertura do Centro de Interpretação
do Românico
Dia 28
“Arte no Românico”
10h00 – 12h30
- Visita Guiada ao Centro de
Interpretação do Românico
- Desenho de observação - Centro
de Interpretação do Românico
(exterior/praça)
12h30 – 14h30 – Almoço Livre
14h30 – 16h00 Teatro de
marionetas “Era uma vez o rei
conquistador” (público pré-escolar,
inscrição prévia)
21h30 - Concerto John Wesley
Harding & Banda de Música da
ACML em Concerto

ENTRADA GRATUITA – RESERVA
OBRIGATÓRIA (Auditório Municipal
e ACML)
Dia 29
“O Percurso das Memórias do
Românico”
10h00 – 12h30
- Visita Guiada ao Centro de
Interpretação do Românico
- Oficina de pintura a fresco
12h30 – 14h30 – Almoço Livre
14h30- 16h00
- Oficinas temáticas (construção de
monumentos em 3D, siglas, puzzles
e jogos didáticos)
Dia 30
Visita Guiada: “Memórias e
Documentos – O Românico em
Lousada”
Horário: 9h30-13h00
Igreja de Aveleda
Ponte da Veiga
Torre de Vilar
Exposição Fotográfica - Centro
de Interpretação do Românico
(exterior/praça)
Formulário de Inscrição: http://www.
cm-lousada.pt/pt/je-patrimonio
14:30 – 16h30
Visita guiada ao Centro de
Interpretação do Românico.
Visualização de testemunhos
Contactos:
Município de Lousada
e-mail:cm-lousada@cm-lousada.pt
turismo@cm-lousada.pt
site: www.cm-lousada.pt
T: 255 820 580

Vista Guiada Orientada
– 27 de setembro

MAIA

Com o crescimento da internet
e das redes sociais, a partilha
de experiências online são uma
constante, logo as recomendações
e comentários são cada vez mais
importantes na decisão de escolha.
É neste contexto que a Unidade de
Turismo e o Curso Profissional de
Técnico de Turismo do Agrupamento
de Escolas de Águas Santas, vão
assinalar a comemoração do dia
Mundial do Turismo, com o tema
“O Turismo e a Transformação
Digital”.
No próximo dia 27 de setembro,
pelas 14:30 irá decorrer uma
visita orientada pelos alunos do
Agrupamento de Águas Santas, que
percorrerá a freguesia de Águas
Santas, com o propósito de marcar,
partilhar e promover na Internet
os recursos turísticos que eles
identificaram.
Junte-se a nós e partilhem, nas
redes sociais, locais de interesse do
nosso concelho!
#worldtourismday #wtd2018
#visitmaia #watingforyou #sorriaqui
#smilewehe #tpnp #portoenorte
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Data: 27-09-2017
Atividade: Visita Guiada
Distância: 2,5 KM
Foto: ©Fernando Freire | 2018
Igreja de Santa Maria (Nossa
Senhora do Ó) - Mosteiro de Águas
Santas
Monumento Nacional desde 1910
| Igreja românica de arquitetura
simples
Programa
- 14h30 – Saída da Escola
Secundária de Águas Santas;
- 17h00 – Fim do Percurso

MIRANDA DO DOURO
Dia 27 de setembro
> Degustação de produtos regionais
(Vinho e Bola doce) – Posto de
Turismo;
> Oferta de Merchandising
do concelho;
Dia 28 de Setembro
> Visita Guiada ao Miradouro/ Castro
de Aldeia Nova (Com marcação
prévia – Dra. Mónica Salgado);
Dia 29 de setembro
> Atuação de Grupo de Pauliteiros
pelas ruas da cidade;
Entidade promotora: Município de
Miranda do douro
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Aldeão que é conhecida por ser uma
casa doméstica dos finais do século
XIX, princípios do século XX, onde
possui utensílios usados nos nossos
antepassados.
A FAR é o local ideal para conhecer
e compreender o mundo retratado
pelo mestre Aquilino, talvez divagar
e entender os porquês da sua luta
e persistência pela igualdade e
liberdade.

MOIMENTA
DA BEIRA

Contactos:
Entidade Promotora:
Município de Moimenta da Beira
www.cm-moimenta.pt
geral@cm-moimenta.pt
232 607 293/ 254 520 103

Visita Fundação
Aquilino Ribeiro
A nobre casa de Aquilino Ribeiro, em
Soutosa, datada do séc. XIX dá lugar
à Fundação Aquilino Ribeiro (FAR),
instituição de utilidade pública sem
fins lucrativos. A casa senhorial,
como muitos lhe chamam, tem
como objetivo promover a vida e
obras literárias de Aquilino Gomes
Ribeiro e preservar as memórias
do escritor, valorizando os bens
culturais e promoção da sua obra
com objetivos científicos, educativos
e lúdicos.
A Casa-Museu presenteia-nos
com centenas de objetos pessoais
do escritor, como livros, postais
e fotografias. Sem esquecer, o
extenso jardim, o pátio interior
da Casa, os anexos de lavoura,
a Biblioteca de Aquilino, situada
na casa de São João que possui
também um auditório e, a Casa do
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Visita ao Museu de Alvite
– Gente da Nave
Casa Museu Gente da Nave foi
fundada em Novembro de 2000.
Nela podemos encontrar
verdadeiras relíquias que em
tempos enchiam as casas e a
vida das populações, desde os

potes de ferro à enxerga que
podíamos encontrar nas cozinhas,
aos tamancos ao lado da cama,
à telefonia sobre o armário da
cozinha, à mala do enxoval ao fundo
da cama, aos colchões de palha que
agasalhavam nas noites mais frias
de inverno, e as colchas de trapos.
Esta situa-se na parte superior do
largo da Tulha, em Alvite numa
das ruelas antigas onde o granito
embeleza as casas e onde laje
edifica a rua, desta pequena Vila
situada no Planalto da Nave. O
tempo passa e aos poucos tenta
apagar o que de melhor tem esta
vila, porém os habitantes preservam
as suas tradições, o artesanato e a
cultura própria do povo.
Contactos:
Entidade Promotora:
Município de Moimenta da Beira
www.cm-moimenta.pt
geral@cm-moimenta.pt
232 607 293/ 254 520 103

Ghaveta – Convento
Beneditino Nossa
Senhora da Purificação
O som de Ghaveta mergulha
num universo tímbrico cheio de
sensações com um reportório
de músicas de raíz tradicional
misturado com outras composições
próprias e arranjos ao estilo mais
pessoal. O seu trabalho discográfico
Disque, recolhe uma significativa
mostra de muiñeiras, xotas,
pasodobres e cantos de trabalho.
É pois um evento que em cada
edição vai contribuindo para uma sui
generis divulgação do património
construído, vai fortalecendo uma
efetiva dinâmica regional, vai
edificando uma rede de concertos
regular e, objetivo muito importante,
vai servindo as populações e
contribuindo para que estas
revisitem os seus monumentos
olhando agora para eles de um
ângulo, quiçá, surpreendente.
Em Moimenta da Beira irá realizarse no dia 28 de setembro | 21h30
Contactos:
Entidade Promotora: Oito Mãos,
Monumentos com Música Dentro
www.oitomaos.pt
rui@demiparasi.com
966 305 764
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OLIVEIRA
DE AZEMÉIS

Tertúlia – Futuro do
Turismo em Oliveira
de Azeméis
Data: 28 de setembro
Local: Galeria Tomás Costa
- Oliveira de Azeméis
Hora: 21h30
Programa:
15:00 – Mesa Redonda
- Proximidade e Gestão do
Património: que competências
descentralizar?
17:00 - Lançamento da revista
Patrimónios de OAZ, nº 1
17:30 – Porto de Honra

Contactos:
entidade promotora: Município
de Oliveira de Azeméis
website: www.cm-oaz.pt
email: turismo@cm-oaz.pt
telefone: 256 674 463
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O programa proposto insere-se
na comemoração conjunta do
dia mundial do turismo (27 de
setembro) e da celebração das
jornadas do património, e visa
contribuir para a sensibilização
da população para a necessidade
da preservação do Património
Histórico-Cultural e Arqueológico
do concelho, enquanto que a
dinamização causada pelas
atividades servirão para mostrar
e demonstrar todo o potencial
turístico do concelho, tomando o
Património um papel central na
“montra” concelhia por estes dias.
A coordenação com o Turismo
é por este meio experimentada,
de forma a melhor se entender
como pode o turismo agir como
fator incentivo à preservação do
património por parte não só dos
particulares como também por
parte das entidades responsáveis.
Por outro lado poderá também o
património, quando devidamente
preservado e dinamizado, alavancar
o desenvolvimento do turismo
numa determinada região. Tomando
a perspetiva de um trabalho de
maior proximidade, espera-se que
esta atividade contribua para a
valorização da imagem de Oliveira
de Azeméis junto da população,
acendendo a chama do orgulho
pela sua terra, tão essencial para
que este tipo de atividades tenham
sucesso e contribuam para a
atração de visitantes de concelhos
limítrofes e de outros pontos do
país.

PAREDES
DESAFIO

Considerando a temática proposta
para desenvolver este ano a
autarquia de Paredes através do
Pelouro de Turismo convida todos
os interessados para tirarem
Selfies originais e criativas junto
de alguns elementos patrimoniais
do nosso concelho, as quais serão
posteriormente selecionadas. Sendo
atribuídos 3 prémios, através de
uma votação no facebook (maior
número de likes).
PATRIMÓNIO SELECIONADO
Todos os interessados devem
escolher um destes elementos
patrimoniais para fazer a sua
fotografia, que deverá ser o mais
criativa e original possível, não
podendo escolher outros locais, sob
pena de não ser aceites.
Selfies no património do concelho
• Mosteiro de Cete
• Sra. Do Vale em Cete
• Torre dos Alcoforados em Lordelo
• Capela da Quintã em Baltar
• Torre do Castelo em Aguiar
de Sousa
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• Parque da Sra. do Salto em Aguiar
de Sousa
• Campo de Golfe do Aqueduto
em Vila Cova de Carros
• Igreja Matriz de Paredes
• Parque José Guilherme de Paredes
• Parque do Rio Ferreira de Lordelo
e Rebordosa
• Igreja Velha de Rebordosa
• Igreja de Louredo
• Igreja de Bitarães
ENVIO DE FOTOGRAFIAS
O desafio terá início no dia 10 de
setembro e durará até ao dia 21 de
setembro.
As fotografias devem ser enviadas
para o email: turismo@cm-paredes.
pt até às 18h00 do dia 21 de
setembro, impreterivelmente.
As fotografias enviadas passam a
poder ser usadas pelo Municipio de
Paredes nos diferentes meios de
comunicação do mesmo.
VOTAÇÃO
As fotografias enviadas para o
endereço de email indicado serão
colocadas no facebook para
poderem receber os likes.
A votação no facebook irá decorrer
até às 23h00 dia 25 de setembro.
PRÉMIOS
Serão atribuídos 3 prémios (1º, 2º
e 3º lugares) às fotografias que
receberem maior número de likes.
O/a vencedora do primeiro prémio
terá direito a um jantar para duas
pessoas na Cozinha da Terra e a
possibilidade de dormir uma noite
na Casa de Louredo. Oferta da

Cozinha da Terra e Casa de Louredo.
O segundo prémio uma experiência
no Kartódromo de Baltar para 4
pessoas. Oferta do Kartódromo.
O terceiro prémio será um voucher
para um passeio de Buggy, oferta
do Oporto Buggy Adventure pelo
concelho de Paredes.
EXPOSIÇÃO DAS FOTOGRAFIAS
Todas as fotografias que sejam
enviadas para esta iniciativa serão
expostas na Loja Interativa de
Turismo no dia 27 de setembro, dia
em que assinala o Dia Mundial do
Turismo.
ENTREGA DE PRÉMIOS
A entrega dos prémios será no dia
27 de setembro na Loja Interativa de
Turismo pelas 17h00.
DISPOSIÇÕES FINAIS
Qualquer situação não prevista
neste documento será devidamente
solucionada pelo Municipio de
acordo com as necessidades.
Nome da Atividade:
DIA MUNDIAL DO TURISMO
Data da atividade: 27 de setembro
Horário: 9h00-12h30 | 14h00-17h30
segunda a sexta
10h00-12h30 | 14h30-17h00
sábados
Local: Loja Interativa de Turismo
Serviço Organizador / Entidade
(Apoios) Pelouro do Turismo
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Desafio, publica as
tuas fotos de Ponte de
Lima com o hashtag
#visitepontedelima2018

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

25

No Dia Mundial do Turismo e no
âmbito do tema “O Turismo e a
Transformação Digital”, 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

Diversão sobre 2 rodas

S. JOÃO DA MADEIRA
Deixar Marca

22 de setembro 2018 | 16h00
Torre da Oliva
Os funcionários das empresas
parceiras do Turismo Industrial ao
longo dos últimos 6 anos deixaram
marcas importantíssimas nas
memórias dos nossos visitantes.
Agora, queremos também marcar
a rua que tanto dignifica a nossa
cidade. Tanto pelo espírito
empreendedor do empresário
Oliveira Júnior, bem como pela
importante via comercial que foi a
Estrada Nacional nº1, para todas as
empresas da região.
Assim, com o envolvimento de todos
os funcionários das empresas do TI,
nesta 2ª edição da ação de charme
“Deixar Marca”, pretendemos
continuar a criar a rua mais
industrial de sempre, pintando-a
com a utilização de stencils alusivos
à indústria, nomeadamente sapatos,
lápis, carteiras e chapéus.
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Data: 23 de setembro 2018 | 10h00
| Torre da Oliva
Englobado na Semana Europeia
da Mobilidade e em jeito de
comemoração do Dia Mundial
de Turismo, a Câmara Municipal
de S. João da Madeira organiza
um roteiro turístico em bicicleta,
integrando o turismo ambiental,
cultural e industrial. O ponto de
partida acontecerá na emblemática
Torre da Oliva, pelas 10h00.
Esta quinta edição da “Diversão
sobre 2 Rodas” tem como principal
objetivo a consciencialização
e desmistificação do uso da
bicicleta na cidade de S. João da
Madeira, contribuindo, ao mesmo
tempo, para o enriquecimento
ambiental, turístico e cultural
dos participantes, relativamente
ao passado, presente e futuro
sustentável do concelho.
Contactos:
Câmara Municipal de S. João da Madeira
www.turismoindustrial.cm-sjm.pt
turismosjm@cm-sjm.pt
256 200 204

SANTA MARTA
DE PENAGUIÃO

Degustação de Vinho
de Porto na LIT – Santa
Marta de Penaguião.
Visite a nossa loja e
conheça o que de melhor
SANTA MARTA tem para
lhe oferecer!
(Durante todo o dia).
Recolha de Passaporte da N2 – Para
os apaixonados que vão percorrer a
N2, passem pela nossa LIT – Santa
Marta de Penaguião e solicitem o
passaporte da N2 para percorrer
uma estrada única do país e da
Europa.
Auditório Municipal - 21h30

Contactos:
Município de Santa Marta de Penaguião
www.cm-smpenaguiao.pt
turismo@cm-smpenaguiao.pt
254 810 130
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A Filandorra – Teatro do Nordeste,
apresenta À Manhã de José Luís
Peixoto, um dos autores de maior
destaque da literatura portuguesa
contemporânea. À manhã foi escrita
em 2005 e publicada em 2007 no
livro intitulado Cal – uma coletânea
de crónicas, poemas e teatro (…).
Neste espetáculo, actores e público
redescobrem os modos de estar,
as rotinas, as falas… dos “nossos”
idosos, num grito de alerta para
a necessidade de “ver e sentir”
o quotidiano do mundo rural, os
problemas do despovoamento e
envelhecimento das populações das
aldeias do interior do país.
A ação desenrola-se numa aldeia
envelhecida e desertificada do
interior do país. Cinco personagens
- três mulheres e dois homens - dão
corpo aos seus próprios desejos e
receios, numa “viagem” pelo tempo.

SANTO TIRSO

VIVA… SANTO TIRSO
PROGRAMAÇÃO
COMEMORATIVA DO DIA
MUNDIAL DO TURISMO
VIVA... SANTO TIRSO
É a celebração da atividade turística
em geral. O Dia Mundial do Turismo
(DIA27SET) oferece o timing de
arranque para quatro dias de
animação.
A programação (concebida para
o efeito) vai conferir prestígio
e notoriedade aos agentes
económicos do setor. Vai
proporcionar a reunião de agentes
e operadores..., vai conciliar
musicalidades, estilos e diferentes
registos conceptuais.
A atividade comercial será
explorada sob a forma de “Feira
Franca”, acessível aos tradicionais
ofícios e aos novos e emergentes
projetos artesanais e empresariais.
A moda, os têxteis, os fios e os
acessórios vão desfilar sob o céu
estrelado e perante um ambiente
repleto de glamour e elegância.
A combinação dos cinco sentidos
vai projetar novas sensações num
quadro assumidamente festivo.
SANTO TIRSO integra, por direito
próprio, o circuito dos mais belos
territórios nacionais.
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Daremos as boas vindas...
Celebraremos os paladares e os
sabores...
Invocaremos memórias...
Faremos a festa...
Ouviremos (no canto das aves, na
energia que exala das obras de arte,
no verde harmonioso dos parques,
...) VIVA... SANTO TIRSO
PROGRAMAÇÃO GERAL
DIA 27QUI SET
MEETING AFTER SUN
Encontro informal de parceiros
(empresários do setor)
Reconhecer oficialmente o tributo
Animação ao som de Cool Jazz
ORGANIZAÇÃO | CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
HORÁRIO | 19H00
LOCAL | *CASA DE CHÁ
DIA 28SEX SET
INQUIRIR NA RUA
“CONHECE OU NÃO
CONHECE…!?”
ORGANIZAÇÃO | CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
HORÁRIO | 10H00 ÀS 17H00
LOCAL | PRINCIPAIS RUAS DA
CIDADE
COLABORAÇÃO ESPECIAL
Escola Profissional Agrícola Conde
de S. Bento
Escola Profissional de Serviços
Cidenai

PROGRAMA ISCO
Programa exclusivo para
profissionais do setor do turismo
ORGANIZAÇÃO | CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
HORÁRIO | 10H00 ÀS 12H00
LOCAL | *CASA DE CHÁ
OKTOBERFEST
Oktoberfest é uma festa e um
encontro de apreciadores de bons
ambientes, de boa cerveja e de boa
música.
Um “hino” à cerveja cuja tradição
remonta ao ano de 1872 na cidade
de Munique, na Alemanha. Ao longo
do tempo foi ganhando dimensão e
escala. Chegou a SANTO TIRSO…
A BAIXA TIRSENSE faz o convite…
aceite!
ORGANIZAÇÃO | BAIXA TIRSENSE
APOIO | CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO TIRSO
HORÁRIO | 20H00 ÀS 03H00
LOCAL | LARGO CORONEL BATISTA
COELHO
DIA 29SAB SET
PROJETO ONLY TRY
COLLECT MOMENTS NOT THINGS
Aprender a confecionar o “PUDIM
CONDESSA ALDARA”
ORGANIZAÇÃO | CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
HORÁRIO | 10H00 ÀS 13H00
LOCAL | *CASA DE CHÁ
COLABORAÇÃO ESPECIAL
Confeitaria Algarve
CAID | Cooperativa de Apoio à
Integração do Deficiente

29

PASSEIOS DE BICICLETA
“PERCORRER A CICLOVIA”
ORGANIZAÇÃO | CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
PASSEIOS
HORÁRIO | 10H00 ÀS 12H00
HORÁRIO | 14H00 ÀS 16H00
HORÁRIO | 17H00 ÀS 19H00
LOCAL DE CONCENTRAÇÃO |
*CASA DE CHÁ
CONCERTO
Ao abrigo do Ano Mundial do
Património Cultural
Com o alto patrocínio da Área
Metropolitana do Porto
HORÁRIO | 21H00
LOCAL | *CASA DE CHÁ
DESFILE DE MODA
A Moda e a Movida…
ORGANIZAÇÃO | CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
HORÁRIO | 22H00
LOCAL | PRAÇA GENERAL
HUMBERTO DELGADO
“NA CAIXA”
OKTOBERFEST
Oktoberfest é uma festa e um
encontro de apreciadores de bons
ambientes, de boa cerveja e de boa
música.
Um “hino” à cerveja cuja tradição
remonta ao ano de 1872 na cidade
de Munique, na Alemanha. Ao longo
do tempo foi ganhando dimensão e
escala. Chegou a SANTO TIRSO…
A BAIXA TIRSENSE faz o convite…
aceite!
ORGANIZAÇÃO | BAIXA TIRSENSE
APOIO | CÂMARA MUNICIPAL DE
SANTO TIRSO
HORÁRIO | 15H00 ÀS 03H00
LOCAL | LARGO CORONEL BATISTA
COELHO

DIA 30 DOM SET
FEIRA FRANCA
ORGANIZAÇÃO | CÂMARA
MUNICIPAL DE SANTO TIRSO
HORÁRIO | 11H00 ÀS 19H00
LOCAL | PARQUE DONA MARIA II
PROGRAMA DE ANIMAÇÃO
GRUPO FOLCLÓRICO DE
S. MARTINHO DO CAMPO
HORÁRIO | 15H00
LOCAL | PARQUE DONA MARIA II
BANDA PLÁSTICA DE BARCELOS
HORÁRIO | 16H00
LOCAL | CORETO DO PARQUE
DONA MARIA II
GRUPO ETONOGRÁFICO
DE S. PAIO DE GUIMAREI
HORÁRIO | 17H00
LOCAL | PARQUE DONA MARIA II
“ÀS VOLTAS COM A BANDEJA
SEM PERDER O AVENTAL”
PROVA DE PERÍCIA E DESTREZA
FISICA
HORÁRIO | 18H00
LOCAL | PARQUE DONA MARIA II
SESSÃO DE APRESENTAÇÃO
DOS VENCEDORES
CONCURSO DE QUADRAS
“ENQUADRAR SANTO TIRSO”
“ÀS VOLTAS COM A BANDEJA SEM
PERDER O AVENTAL”
HORÁRIO | 19H00
LOCAL | *CASA DE CHÁ
*SÍTIOS DE ENCANTO, edição 2018
“TERRITÓRIO DE AFETOS E DE
CULTURA”
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TORRE DE
MONCORVO

Caminhão 2018
O Caminhão 2018 é um evento
promovido pela Associação de
Municípios do Baixo Sabor e os
Municípios que a constituem,
incluindo Torre de Moncorvo, e
decorre no Santo Antão da Barca
- Alfândega da Fé no dia 29 de
Setembro e caracteriza-se pela
participação de mais de mil pessoas
para garantir o recorde mundial
do maior número de pessoas a
tirar uma selfie em simultâneo no
mesmo local.
Durante o dia há caminhadas,
canoagem, escalada, passeios de
BTT.
Inscrição prévia e gratuita em cada
município.
Contactos:
www.ambs.pt
www.torredemoncorvo.pt
ambaixosabor@gmail.com
desporto@torredemoncorvo.pt
Associação de Municípios do Baixo Sabor
- 279 254 058
Município de Torre de Moncorvo
- 279 200 220
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Horário: 10h00 às 18h00

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
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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.
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E-mail:
centrodemar@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 303
Horário: 10h00 às 13h00 / 14h00
às 18h00

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 nãogovernamentais, 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

ENTRADA GRATUITA NA VISITA
À CITÂNIA DE SANTA LUZIA
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.
Local: Citânia de Santa Luzia Monte de Santa Luzia
Hora: 10.00h-13.00h /
14.00h-18.00h
Entidade Promotora: Direcção
Regional Cultura do Norte
Website http://www.culturanorte.pt/
E-mail: citania@culturanorte.gov.pt
Telefone: 258 825 917 / 226 197 080
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APRESENTAÇÃO DA
PLATAFORMA “BIOREGISTO”
10H00 - Apresentação da
plataforma “Bioregisto” no CMIA
10H30 - Componente pratica
(Parque Ecológico Urbano de Viana
do Castelo)
Com um fim científico, mas
destinado a todos os públicos,
será apresentada uma plataforma
para registo de observações da
biodiversidade. Esta plataforma
foi criada com o objetivo de ajudar
todos os cidadãos que queiram fazer
o registo de espécies selvagens de
plantas e animais e assim ajudar a
aumentar o conhecimento sobre o
mundo natural português.
Entidade Promotora: Câmara
Municipal de Viana do Castelo |
CMIA – Centro de Monitorização e
Interpretação Ambiental de Viana
do Castelo
Local: CMIA – Centro de
Monitorização e Interpretação
Ambiental de Viana do Castelo
Website: www.cmia-viana-castelo.pt
E-mail: cmia@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 362

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.
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 / 961 773 164

DESCONTO DE 50% NA VISITA AO
NAVIO-MUSEU | NAVIO-HOSPITAL
GIL EANNES E VISUALIZAÇÃO DE
DOCUMENTÁRIO “NOS MARES DA
MEMÓRIA – ESTÓRIAS DE UMA
FAINA MAIOR”
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
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de radiologia, enfermarias, bloco
operatório, camarotes, capela e
entre outros espaços; bem como
conhecer as exposições que estão
patentes: “Saint John’s – Regaço
de Navios e Pescadores”, “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 “Nos
mares da memória – estórias de
uma faina maior”, que retrata a
história da pesca do bacalhau
protagonizada por portugueses,
bascos, espanhóis, franceses
e ingleses, ao longo de cinco
séculos de história, granjeando
e preservando as inúmeras
lembranças deste passado
ainda tão presente para alguns.
Este documentário surge, neste
enquadramento, como um
contributo para a preservação
da História e das memórias
daquela que foi considerada a
faina maior do mar português: a
Pesca do Bacalhau. Sistematiza
a informação escrita, fotográfica
e cinematográfica, convertendo
as “estórias” num documento
audiovisual com cerca de 66
minutos de duração.

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 – Sala José
Hermano Saraiva
Horário das visitas: 09h30 às 19h00.
Visualização do Filme: 11h00
e 16h00
Entidade Promotora: Fundação Gil
Eannes
Website: www.fundacaogileannes.pt
E-mail: geral@fundacaogileannes.pt
Telefone: 258 809 710

DESCONTO DE 50% NOS
PASSEIOS DE BARCO NO RIO LIMA
Desconto de 50% nos “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: 10h15 - 18h15. Duração 40
min.; Saídas de hora a hora. Mínimo
4 pessoas máximo 90. Local de
embarque: Praça da Liberdade.
Entidade prom.: Irmãos Portela, Ldª
Website: http://passeiofluvial.com/
E-mail: geral@passeiofluvial.com
Telefone: 962 305 595
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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.
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: www.vivexperiencia.pt/
E-mail: vwc@vivexperiencia.pt
Telefone: 258 098 415 | 913 348 813

SUP E IOGA, PRAIA E CIDADE
Subimos para as pranchas de Stand
Up Paddle na Praia do Cabedelo e
atravessamos o rio para a margem
de Viana, entrando no cais onde está
ancorado o icónico Navio-hospital
Gil Eannes: uma viagem pela ligação
que a nossa cidade tem com o mar
desde sempre.
Regressando ao Cabedelo, uma aula
de ioga na praia, ao pôr-do-sol, é a
melhor forma de fechar um final de
tarde inesquecível.
Local: Praia do Cabedelo
Hora: 18h30
Entidade Promotora: Portugal
Active
Website: www.portugalactive.com
E-mail: info.portugalactive@gmail.com
Telefone: 927 161 771
Número limite de participantes: 7
Valor da inscrição: 40€/pessoa

37

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.
Local: Montaria.
Valor: 15 € - Passeios de 30
minutos. Requer marcação
antecipada.
Entidade Promotora: Descubra
Minho
Website: http://www.descubraminho.
pt/pt/toursnorteportugal
E-mail: info@descubraminho.pt
Telefone: 969 220 704

VILA DO CONDE

Oferta de 1 Kit promocional de Vila
do Conde composto por material
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

38

Interativa de Turismo, o Posto de
Turismo e o Albergue de Santa
Clara; oferta de um Porto de Honra
e degustação de Pão Doce regional
e Doces Conventuais. Entrada
gratuita dos turistas na Rede de
Museus.
Serviços de Turismo da Câmara
Municipal de Vila do Conde

VILA NOVA DE GAIA
“O Turismo e a
Transformação Digital”
27,28,29 e 30 de setembro

O Município de Vila Nova de Gaia,
através da Divisão de Turismo,
assinala o Dia Mundial do Turismo,
na Loja Interativa de Turismo, com a
organização de ações promocionais
que visam divulgar os stake holders
do concelho que apresentam ao
mercado iniciativas empresariais,
inovadoras e sustentáveis.
Para o efeito convidaram-se três
empresas, com um modelo de
negócio diferenciador, sediadas no
concelho Gaia, que vão apresentar
os seus projetos de sucesso e a
qualidade dos seus produtos e
serviços através de demonstração,
exposição e degustação:
Marita Moreno - projecto de
empreendedorismo qualificado e
criativo; Escola de Gelados - gelados
artesanais; Bio Habitus – projeto
inovador de comercialização e
produção de agricultura Biológica.
Nesta data, realiza-se também
o Fórum Internacional Gaia Todo
um Mundo, dedicado, este ano, à
cooperação para o desenvolvimento
sustentável e que decorre, pelo
segundo ano consecutivo, no Centro
Histórico de Gaia, com o objetivo de
dar corpo à marca da cidade de Gaia.
Uma das ações do programa
contempla, um percurso sonoro,
- audiowalk – para percorrer e (re)
descobrir as ruas da zona histórica
de Gaia.
Integra, igualmente, o programa uma
instalação de luz do criador Manuel
Alão intitulada DODAIM (YOU).
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Horário Loja Interativa de Turismo
09h30 / 00h00
Local | Centro Histórico
de Vila Nova de Gaia
Informação | Loja Interactiva
de Turismo de Vila Nova de Gaia
Av. Diogo Leite, 135
4400-111 Vila Nova de Gaia
Tel. | +351 223 758 288
e-mail. | turismo@cm-gaia.pt

Marita Moreno

Descrição do projeto | Projeto
empreendedorismo qualificado e
criativo
A criação da empresa objeto deste
projeto de empreendedorismo deu
oportunidade à sua fundadora de
reunir os seus conhecimentos em
design, artesanato, arte e moda, ao
criar a marca de moda Marita Moreno
(vestuário/acessórios/calçado).
O projeto possui foco na marca
própria, Marita Moreno, que
proporciona articulação entre a
vertente criativa e de design, com
o cunho da designer e criadora
Marita Ferro, e a base industrial
e tecnológica das indústrias de
vestuário, acessórios e calçado em
que atua, criando condições para
um posicionamento de relevo da
fileira da moda e para a crescente
valorização e diferenciação das
Indústrias Culturais e Criativas da
região Norte e do país.

Escola de gelados
artesanais

A Escola do Gelado é uma escola
vocacionada para a formação
de geladeiros, que pretendam
aprender a produzir o verdadeiro
gelado artesanal italiano. Dirigida
a profissionais, empreendedores ou
simplesmente amantes desta delícia,
a Escola do Gelado comprometese a ensinar, através da partilha de
saber de profissionais altamente
qualificados, as melhores e mais
modernas técnicas e procedimentos
para o fabrico de gelado artesanal.

Bio Habitus
– Agricultura Biológica

O projeto Bio Habitus nasceu com o
intuito de levar até ao consumidor
final os seus produtos e dos demais
parceiros, produtores certificados,
podendo assim disponibilizar uma
maior variedade.
Dispõem de espaço físico de venda
ao público e efectuam entregas no
domicílio ou no local de trabalho
do cliente, na forma de um cabaz,
criando assim uma estrita relação de
confiança e proximidade entre quem
produz e quem consome.
A Bio Habitus tem pouco mais de 2
hectares certificados em Agricultura
Biológica e produz algumas
variedades de legumes e hortícolas
por época. Dedica-se à produção e
comercialização de legumes, frutas e
aromáticas em regime da Agricultura
Biológica, devidamente certificada.

Á Margem
– Percurso Sonoro

Tem início na Loja Interativa de Gaia
onde são entregues os auriculares,
para acompanhar o percurso
sonoro.
Os participantes serão convidados a
entrar numa ficção e a acompanhar
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o discurso, de um personagem
misterioso – um velho habitante,
que tenta recuperar a memória de si
mesmo e cuja história se confunde
com a do próprio lugar. Uma criação
original de Tiago Correia que parte
de uma pesquisa e recolha local.
A ficção inspira-se na realidade,
para uma experiência imersiva que
explora as fronteiras do teatro.
Ruas do Centro Histórico de Gaia
27 a 30 setembro 09h30 – 00h00
Duração 45 min
Ficha Artística /Técnica:
Texto Original, Recolha e Direção
Artística – Tiago Correia
Assistência à Criação – Sara Miro
Direção de Som – Ana Pedro
Interpretação (voz) – António Durães
Música Original – André Júlio
Teixeira
Produção: A TURMA (estrutura
financiada pela República
Portuguesa/ Direção Geral das Artes)

Dodaim (YOU)

Dodaim (YOU), pretende ser
um lugar de conﬂuência das
comunidades locais, habitantes e
turistas a um “Ponto de Encontro”;
um marco de atração ao Fórum
Internacional Gaia Todo Um Mundo.
A dupla função desta manifestação
será:
a) a arte da luz e da sua conceção
com programação de alternadas
composições com as lâmpadas
ﬂuorescentes programadas em
vários cenários;
b) comunicar o programa do Fórum
Internacional Gaia Todo Um Mundo.
Dodaim (YOU) significa aldeia ou
residência de um grupo familiar.
Avenida Diogo Leite
27 a 30 de setembro
Ficha Artística /Técnica:
Título: Dodaim (YOU)
Criador: Manuel Alão

Visita ao Centro
Interpretativo do Porco
e do Fumeiro

VINHAIS

Visita ao Centro de
Interpretação do Parque
Natural de Montesinho
Neste espaço abre-se uma
janela para o Parque Natural de
Montesinho. As muralhas defendem
agora, a vida em estado puro,
ajudando a compreender os valores
naturais que fazem do Parque
um lugar onde poderá misturarse com a natureza. Através de
um audiovisual de texturas, sãolhe dadas as boas vindas e, com
um sistema de painéis e mesas
interativas, poderá conhecer o
património nas componentes
natural, cultural, antropológica e
histórica da região.
Preço: Entrada Livre
Entidade Promotora: Câmara Municipal
de Vinhais
Contactos: 273 771 416
www.cm-vinhais.pt
cipnm@cm-vinhais.pt
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O Centro Interpretativo do Porco e
Fumeiro é um espaço privilegiado
de demonstração e preservação de
conhecimentos, praticas, objetos e
atividades relacionadas com esta
temática.
Através de um sistema de projeção,
podemos visualizar a evolução
do porco, desde o seu estado
selvagem, até aos dias de hoje e um
filme sobre a matança tradicional.
É possível ainda a recriação de
uma cozinha tradicional com um
holograma de uma produtora de
fumeiro.
Preço: Entrada Livre
Entidade Promotora: Câmara Municipal
de Vinhais
Contactos: 273 771 340
www.cm-vinhais.pt

Turismo do Porto
e Norte de Portugal, E.R.
Castelo Santiago da Barra
4900-360 Viana do Castelo
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www.portoenorte.pt
turismo@portoenorte.pt
tel.: +351 258 820 270
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