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A Celebração do Dia Mun-
dial do Turismo alusiva ao 
tema “Repensar o Turismo”, 
apresenta-se como uma pri-
vilegiada oportunidade que 
a Organização Mundial Tu-
rismo nos oferece para re-
pensarmos como estruturar 
o Turismo, cuja recuperação 
está em andamento e com 
indicadores de desempenho 
muito relevantes e promis-
sores.  De acordo com esta 
organização, é fundamental 
“colocar as pessoas e o pla-
neta em primeiro lugar e reu-
nir todos, desde governos e 
empresas, até comunidades 
locais, em torno de uma vi-
são partilhada para um setor 
mais sustentável, inclusivo e 
resiliente.”
O Turismo afirma-se, forte-
mente, como fenómeno de 
partilha intercultural, promo-
tor da Paz e de elevada im-
portância económica, social 
e cultural, a nível mundial.  
A Paz, tão essencial nos dias 
que vamos vivendo e nos 
tempos vindouros, é um de-
sígnio fundamental para que 
o Turismo continue a crescer 
e a promover territórios, tra-
dições, saberes e sabores. Da 
mesma forma, economica-
mente as perspetivas têm de 
ser contrariadas com a ajuda 
desta indústria, como mola A
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propulsora, que assegura 
empresas, empregos, bem-
-estar social, saúde e segu-
rança. 
“Repensar o Turismo”, aler-
ta-nos para uma necessi-
dade imediata dessa prá-
tica, adaptando as linhas 
de ação atuais da atividade 
turística às novas tendên-
cias e motivações, suporta-
das por estudos do merca-
do, dos targets, dos novos 
públicos, das novas ten-
dências sociais. Tudo con-
jugado, permitirá redefinir 
estratégias, ajustando-as e 
posicionando-as de forma 
mais eficaz e eficiente à re-
alidade turística atual. 
Felicitamos, vivamente, os 
Municípios do Porto e Nor-
te de Portugal que têm sido 
inexcedíveis na forma pro-
ficiente como têm traba-
lhado connosco e no apoio 
expresso às nossas ações 
de promoção, com resulta-
dos bem visíveis ao nível do 
desempenho turístico: re-
cuperamos a nossa escala-
da de crescimento, com nú-
meros fantásticos em todos 
os indicadores que medem 
a atividade turística, após 
dois duros anos de pan-
demia, o setor do turismo 
provou, uma vez mais ser 
aquele cuja recuperação é 

feita de forma mais rápida, 
servindo de alavanca à eco-
nomia do país.
É com enorme satisfação 
que estamos a promover, 
de forma integrada, um 
conjunto de ações que irão 
decorrer no Porto e Nor-
te de Portugal, no âmbito 
das Comemorações do Dia 
Mundial do Turismo. Expe-
riências e cenários privile-
giados para uma autêntica 
fruição desta tão diferen-
ciadora região, convidando 
os turistas a serem artífi-
ces de horizontes de cum-
plicidade, com a excelên-
cia das paisagens, a riqueza 
cultural, a diversidade gas-
tronómica, a exclusividade 
dos vinhos… numa vivência 
revestida de autenticidade, 
singularidade, conforto, se-
gurança e bem-estar.
Uma palavra muito especial 
de apreço a TODOS aque-
les, que elegendo na sua 
prática diária o Turismo, 
como assunto de primeira 
grandeza, contribuem para 
conferir um renovado pul-
sar, valor e grandeza ao 
Porto e Norte de Portugal.

Luis Pedro Martins
Presidente do Turismo 
do Porto e Norte de Portugal
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ARCOS DE 
VALDEVEZ
27 de setembro
Exibição filme 360º 
Uma viagem ao Parque 
Nacional Peneda-Gerês

O filme proposto é uma pequena 
viagem em 360 graus, pelas paisagens 
do Parque Nacional da Peneda-Gerês, 
passando por locais emblemáticos 
como a Vila de Soajo, o Santuário da 
Nossa Senhora da Peneda e a Porta 
do Mezio. É possível ainda descobrir 
mais sobre a biodiversidade do único 
Parque Nacional português.
Local: 
Oficinas de Criatividade Himalaya
Horário das visitas: 17:15 horas
Link para inscrição: 
https://forms.gle/
cAit65mFqiJzPZHj9

Contactos:
Município de Arcos de Valdevez
Website: www.visitarcos.pt
Email: oficinashimalaya@cmav.pt
Telefone: 258 247 326

PROMOÇÃOdos
MUNICÍPIOS
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ARCOS DE 
VALDEVEZ
27 de setembro
Visita Guiada às Oficinas 
de Criatividade Himalaya

As Oficinas de Criatividade Himalaya 
são um equipamento municipal 
dedicado à figura e legado de um 
dos maiores cientistas e visionários 
portugueses da viragem do século 
XIX, conhecido por Manuel Himalaya 
e nascido em Arcos de Valdevez. O 
percurso excecional deste homem é a 
base de desenvolvimento do projeto, 
que incorpora o “Núcleo Interpretativo 
Himalaya” - um espaço biográfico 
interativo sobre o seu legado e outros 
espaços como o “Centro da Eco 
cidadania”, o “Labirinto Himalaya” ou 
o “Hemisfério/Full Dome”.
Horário das visitas: 16:00 horas
Link para inscrição: https://forms.
gle/cAit65mFqiJzPZHj9

Contactos:
Município de Arcos de Valdevez
Website: www.visitarcos.pt
Email: oficinashimalaya@cmav.pt
Telefone: 258 247 326
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ARCOS DE 
VALDEVEZ
27 de setembro
Visita Guiada ao 
Paço de Giela

O Paço de Giela é um exemplar notável 
de arquitetura civil privada medieval 
e moderna. A visita guiada leva os 
visitantes a uma viagem no tempo 
pelos vários espaços que compõem 
o monumento. A torre é o elemento 
que integra um espaço musealizado, 
incorporando três pisos dedicados, 
respetivamente, à Arqueologia e 
ocupação humana do concelho, à 
evolução e história do monumento, 
bem como ao importante momento 
ligado à formação de Portugal, o 
denominado “Recontro de Valdevez”.

Horário das visitas: 
10:30h e às 14:30h
Link para inscrição: 
https://forms.gle/
cAit65mFqiJzPZHj9

Contactos:
Município de Arcos de Valdevez
Website: www.visitarcos.pt
Email: pacodegiela@cmav.pt
Telefone: 258 520 529 / 965 995 094
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AROUCA

VISITA INTERPRETADA 
DE GEOBIKE NA ECOVIA 
DO ARDA

Situada em pleno vale de Arouca, a 
Ecovia do Arda desenha-se ao longo 
das 6 freguesias aqui situadas, acom-
panhando o curso de água do rio Arda. 
Ao longo dos seus quase 11 quilóme-
tros, vai-se descobrindo a vida no vale 
e o rico património natural e cultural. 
Esta atividade será acompanhada por 
um guia certificado e cada participan-
te terá direito a uma Geobike. Inscri-
ções limitadas. No final, cada partici-
pante receberá uma pequena oferta. 
Início da atividade: 10h00
Ponto de partida e chegada: 
Museu Municipal de Arouca 
Duração estimada: 3h 
Número máximo de participantes: 10 
adultos + 4 crianças (n.º de geobikes 
disponíveis para a atividade)
Inscrição prévia obrigatória até 26 
de setembro para:
daniela.oliveira@aroucageopark.pt 

Contactos
Município de Arouca (com a parceria
da Associação Geoparque Arouca) 
www.cm-arouca.pt 
turismo@aroucageopark.pt 
256 940 258
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AROUCA

VISITA INTERPRETADA 
AOS PASSADIÇOS 
DO PAIVA

Situados na margem esquerda do rio 
Paiva e com oito quilómetros de ex-
tensão, os Passadiços do Paiva pro-
porcionam uma única viagem pela 
biologia, geologia e arqueologia da-
quela área do Vale do Paiva. Um pas-
seio “intocado”, acompanhada por um 
guia certificado, rodeado de paisagens 
de beleza ímpar, num autêntico santu-
ário natural, junto a descidas de águas 
bravas, cristais de quartzo e espécies 
em extinção na Europa. Inscrições li-
mitadas. No final, cada participante 
receberá uma pequena oferta.
Início da atividade (manhã): 10h00 
(tarde): 15h
Ponto de partida: 
Praia Fluvial do Areinho
Ponto de chegada: Espiunca
Duração estimada: 3h 
Número máximo de participantes: 20 
Inscrição prévia obrigatória até 26 
de setembro para:
daniela.oliveira@aroucageopark.pt 
 
Contactos
Município de Arouca (com a parceria 
da Associação Geoparque Arouca) 
www.cm-arouca.pt 
turismo@aroucageopark.pt 
256 940 258
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BARCELOS

24 DE SETEMBRO
TRILHO DAS PONTES 
DO NEIVA 
(ENTRE COSSOURADO 
E TREGOSA)

8H30
Ponto de encontro: Posto de Turismo
Percurso pedestre pelo Trilho das 
Pontes do Neiva, percorrendo-se as 
margens do rio Neiva ao longo de 
nove (9) quilómetros, entre Cossou-
rado e Tregosa. 
O Neiva é um dos rios com a paisa-
gem mais bem conservada do nosso 
país, e durante o percurso haverá 
interpretação das arquiteturas, das 
atividades económicas, da fauna e da 
flora das suas margens. 
O percurso parte da Capela de Nossa 
Senhora da Cadavosa e ruma a poen-
te, passando pelas pontes da Carida-
de, das Tábuas, Nova, do Morgado, de 
Real, das Pesqueiras e a chegada a 
Tregosa está prevista para as 12h30.

Haverá transporte gratuito entre Bar-
celos e o vale do Neiva e regresso. A 
participação é livre, mas é sujeita a 
inscrição prévia.

Contactos:
Municipio de Barcelos - Posto de Turismo
Telefone: 00351 253 811 882
Email: turismo@cm-barcelos.pt
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BARCELOS

27 DE SETEMBRO
TERTÚLIAS “REPENSAR 
O TURISMO”

Ações nas escolas do concelho com 
alunos do curso de Turismo, anima-
ção, Restauração, Bar e pastelaria.
Percurso pelo Mundo Maravilhoso do 
figurado de Barcelos 10h00 e 14h00 - 
Ponto de encontro: Posto de Turismo
O mundo maravilhoso do figurado 
abre-nos a porta para a arte popular 
identitária de Barcelos. Este é um 
mundo de criatividade que desafia a 
nossa imaginação. São réplicas ela-
boradas pelo escultor Albino Miranda 
de algumas das mais emblemáticas 
peças produzidas pelos mestres ar-
tesãos da nossa terra que merecem 
ser apreciadas em todo o seu esplen-
dor nas praças, nas avenidas, nas 
rotundas e noutros espaços públicos 
da cidade. Diabos e assobios, galos e 
cabeçudos, minhotas, cucos e medu-
sas. Este é o cruzamento rico entre a 
fantasia e a realidade numa expres-
são colorida e viva da tradição e das 
gentes de Barcelos. Este é o nosso 
museu vivo.
No dia 27 se setembro pelas 10h00 e 
pelas 14h00, este percurso realiza-se 
com um guia onde serão esmiuçadas 
todas as características das peças.
O início da atividade é no Posto de Tu-
rismo.
Deixe-se encantar pelo mundo fan-
tástico do figurado!

Contactos:
Municipio de Barcelos - Posto de Turismo
Telefone: 00351 253 811 882
Email: turismo@cm-barcelos.pt
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CARRAZEDA 
DE ANSIÃES

BIRDAWATCHING 
E ASTROTURISMO

Promoção de dois produtos turísti-
cos diferenciadores do território, bir-
dawatching e astroturismo.
Recentemente foram inaugurados os 
percursos de birdwatching do Vale 
do Tua, para promover e fomentar 
um maior conhecimento da avifauna 
regional. O território que integra o 
Parque Natural Regional do Vale do 
Tua (PNRTV) recebeu em 2020 a cer-
tificação “Destino Turístico Starlight”, 
como lugar de excelência para a ob-
servação do céu noturno. Então por 
que não as juntar num evento único 
de alto valor turístico e enriquecedor?
As atividades têm limite de participa-
ção de 20 pessoas cada, as inscrições 
podem ser realizadas através do for-
mulário de inscrição disponibilizado 
nas nossas redes sociais, ou presen-
cialmente na Loja Interativa de Turis-
mo, ou pelo telefone 278098507 até 
ao dia 30 de setembro.

Formulário de Inscrição: 
https : // forms.gle/Fk8kBfHhxp -
DrYkwg8

Contactos:
Município de Carrazeda de Ansiães
Telef. 278 610 200
geral@cm-cmca.pt
cm-carrazedadeansiaes.pt
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ESPINHO

DIA 27 DE SETEMBRO
REPENSAR O 
TURISMO, UM SETOR 
MAIS SUSTENTÁVEL, 
INCLUSIVO E RESILIENTE
SESSÃO DE DEBATE

09:30 – Receção dos participantes e 
networking
10:00 – O Turismo pós-pandemia – pro-
gramar um crescimento sustentável e 
resiliente, atendendo às novas tendên-
cias do turismo. 
10:30 – Estratégia de Desenvolvimento 
do Turismo na Região - Criação de valor 
no produto turístico local – diferencia-
ção, identidade e qualificação.
11:15 – Inovação e Desenvolvimento 
Sustentável no Turismo Costeiro – Mi-
tigação do impacto do viajante no des-
tino.
12:00 – Rumo à Qualificação, Valori-
zação e Sustentabilidade – Políticas 
públicas locais de desenvolvimento do 
litoral e de valorização do turismo cos-
teiro.
12:30 – Questões para debate 
13:00 – Almoço networking 
institucional

Contactos:
Município de Espinho
351 227 335 800
geral@cm-espinho.pt
www.turismo.espinho.pt/pt/   
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ESPOSENDE

26 E 27 DE SETEMBRO
COMEMORAÇÕES DO DIA 
MUNDIAL DO TURISMO

As atividades iniciam-se a 26 de se-
tembro, dia dedicado à “sustentabili-
dade no destino” onde pelas 10h00, 
no Centro de Informação Turística de 
Esposende, terá lugar a apresentação 
da publicação “Portugal e o Turismo”, 
uma obra que pretende num único vo-
lume, fazer uma reflexão pluridiscipli-
nar, de largo espectro e multi escalar, 
que contribua para uma compreensão 
mais profunda do desenvolvimento 
das atividades de lazer e turismo, na 
fachada ocidental da Península Ibé-
rica. O prefácio é de Luís Araújo e a 
coordenação de Luís Pestana Mou-
rão, Luís Ferreira e Jorge Ricardo 
Pinto. Ligeiramente mais tarde, pelas 
11h00, no mesmo local, a Confraria 
de Gastrónomos do Minho fará a apre-
sentação da proposta de “Criação da 
Carta Gastronómica e do Referencial 
Gastronómico de Esposende”. Serão 
explanados os objetivos, as ações a 
levar a cabo para a concretização este 
anseio municipal, e os resultados es-
perados. A 27 de setembro, Dia Mun-
dial do Turismo, a data dará enfoque 
à “sustentabilidade e turismo criativo”. 
Pelas 10h00, nos Moinhos da Abelhei-
ra, em Marinhas, decorrerá a oficina 
“Moleiro por um dia”, seguindo-se, às 
12h00, uma degustação de “Gastrono-
mia Sustentável”. O projeto “Eslocal” 
terá o seu espaço disponível para a 
execução de uma refeição sustentável 

(KMO) e degustação da mesma em 
pleno Parque Temático dos Moinhos 
de Abelheira. A partir das 15h00, no 
Centro Interpretativo do Junco, em 
Forjães, realiza-se a oficina “Esteireiro 
de Forjães”.
Todas as iniciativas são gratuitas e ca-
recem de inscrição prévia.

Contatos 
Município de Esposende
www.visitesposende.com
turismo@cm-esposende.pt
934 401 355
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GONDOMAR

COKTAIL SUNSET

Para todos os agentes turísticos se-
diados no território, desde as unidades 
de alojamento, empresas de animação 
turística/ marítimo-turística, agências 
de viagem até às unidades de restau-
ração locais bem como os parceiros 
institucionais públicos e privados que 
regulam ou fomentam, direta ou indi-
retamente, o desenvolvimento da ati-
vidade turística no Concelho.

18H45 – Cocktail Boas-vindas
Atuação musical AL Braguesa
19h23 – Pôr-do-sol
Surpresas  pela companhia XPTO 
20h00 – Buffet volante

Confirmação de presença através 
do email turismo@cm-gondomar.pt 
ou (+351) 932 003 358

Contactos:
Município de Gondomar
www.cm-gondomar.pt
turismo@cm-gondomar.pt
Telf: +351 224 664 310
+351 932 003 358
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MACEDO DE 
CAVALEIROS
Ação de sensibilização
 “O Valor da Água - uma 
gota faz a diferença”

Nesta ação o valor da água vamos 
explorar. De olhos bem abertos e mi-
croscópio ligado, um mundo novo será 
desvendado. Esta ação está centrada 
em educar, motivar e inspirar para o 
valor da água, e em particular a ges-
tão adequada do seu ciclo urbano, o 
seu uso eficiente e dicas de poupança.

Contactos:
Município de Macedo de Cavaleiros - 
Geopark Terras de Cavaleiros
geral@geoparkterrasdecavaleiros.com 
Telef. 278 099 166
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MAIA
27 de setembro
Percurso Comentado

Percurso circular, começando por 
uma visita à Torre Lidador, percurso ao 
longo da Rua Padre António – Parque 
Central – Estação Fórum Maia, junto 
à Rotunda João Álvaro Rocha descer 
pela Rua de Brandinhães em direção 
ao Ecocaminho, seguindo pelo percur-
so em direção ao Souto, passando por 
quintas, indústrias ativas, no caso da 
SONAE, exemplo mundial do uso de 
energias renováveis e o uso do con-
ceito arquitetónico das coberturas 
verdes, passando pela antiga estação 
de comboios, utilizar a nova acessibili-
dade à Av. Eng.º Bragança Fernandes, 
Rua do Souto e visita aos jardins da 
Quinta dos Cónegos. 
Após a visita regressando à Avenida 
João Paulo II em direção à Estação 
de metro Parque Maia, utilizando as 
acessibilidades disponíveis para ace-
der à plataforma situada na ponte e 
regressar ao ponto de partida atra-
vés das ruas do Novo Rumo e Avenida 
Visconde de Barreiros.
Ao longo do percurso comentado, se-
rão abordados os temas anteriormen-
te indicados, reforçando os valores 
inerentes ao tema deste ano e vincan-
do a orientação do PEDT centrando a 
oferta para os residentes, para os que 
cá trabalham e para quem nos visita.

Contactos:
Unidade de Turismo 
da Câmara Municipal da Maia
website:  www.visitmaia.pt
email: visitmaia@cm-maia.pt
telefone: 229 444 732
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MATOSINHOS

COMEMORAÇÃO DO DIA 
MUNDIAL DO TURISMO

Titan de Leixões, Terminal de 
Cruzeiros, Corredor Verde do Vale do 
Leça, Conserveiras, Casa da Cerveja 
- Superbock, Mumma, Farol de Leça, 
Museu Quinta de Santiago, Casa da 
Arquitetura e Piscina das Marés.
Matosinhos, enquanto destino 
turístico, não poderia deixar de se 
associar às comemorações deste dia.
Os próximos dias 27 de setembro, 
01 e 02 de outubro trazem consigo 
surpresas!
No âmbito do Dia Mundial de Turismo, 
Matosinhos (e alguns parceiros/
espaços da cidade) realizará ações 
diversas, tais como:
Visitas guiadas gratuitas* a vários 
espaços da cidade:
• MUMMA – Museu da Memoria
• Museu Quinta de Santiago
• Farol de Leça da Palmeira
• Casa da Arquitectura
• Piscina das Marés
• Conservas Portugal Norte
• APDL – Titan e Terminal de Cruzeiros
• Corredor Verde do Leça

* Todas as visitas têm inscrição 
obrigatória através do seguinte link: 
https://forms.gle/tq1KUFRpqmjnGqLs5

Ação promocional dedicada ao 
Turismo Industrial - LIT Aeroporto
Ações de demonstração, degustação 
e promoção de visitas a unidades de 
Turismo Industrial de Matosinhos, no 
horário das 9h30 às 18h30, com:

Pinhais Factory Tour
Companhia da Conservas 
– Portugal Norte
Conservas Ramirez
Titan – APDL Porto de Leixões
Superbock – Casa da Cerveja

Assinatura de adenda do protocolo 
da candidatura conjunta entre 
o município de Matosinhos e de 
Vilagarcía de Arousa - “MAR QUE 
NOS UNE”
Happiness Camp 2022 – Balio Garden 
Lionesa Business Hub
Lançamento do separador dedicado 
ao TURISMO INDUSTRIAL nos sites 
institucionais:
https://www.cm-matosinhos.pt/ 
e https://www.matosinhoswbf.pt/ 

Contactos:
Câmara Municipal de Matosinhos 
– Divisão de Turismo
LIT Matosinhos: 22 939 24 12
P. Turismo Leça da Palmeira: 22 939 24 13
https://www.cm-matosinhos.pt/
https://www.matosinhoswbf.pt/
turismo@cm-matosinhos.pt
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MONTALEGRE

“VAMOS ROMPER 
AS BOTAS?!”

Montalegre celebra o Dia Mundial do 
Turismo com uma atividade ao ar livre.
Caminhar, com início às 09h00, no pá-
tio do Ecomuseu de Barroso – Espaço 
Padre Fontes, até ao Fojo do Lobo do 
Avelar e miradouro natural da Capela 
da Nossa Senhora das Treburas, com 
interpretação patrimonial e natural.
O passeio permite aos participantes, 
degustar alguns dos produtos locais.

Contactos:
Município de Montalegre 
– Ecomuseu de Barroso 
– Espaço Padre Fontes 
www.ecomuseu.org
turismo@cm-montalegre.pt
276 510 203 / 276 510 205.
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MURÇA
27 de setembro
Oficina Criativa 
do Turismo

A Oficina Criativa de Turismo, além 
de possibilitar aos visitantes serem 
“guias” turísticos por um dia, propor-
cionará ainda, outras atividades bas-
tantes estimulantes que permitirão 
dar “ferramentas” para melhor desco-
brir e conhecer o Concelho de Murça.
Caminhar com total conforto e segu-
rança sem perder a magia de “mergu-
lhar” na natureza, apreciar a enorme 
riqueza faunística e florística das mar-
gens do rio Tinhela, é outra das ativi-
dades, dando a conhecer o Trilho dos 
Passadiços do Tinhela, em Murça.  
Atividades abertas a toda a comuni-
dade.

Contactos:
Município de Murça 
https://www.cm-murca.pt
turismo@cm-murca.pt 
Telef.  259 510 139
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OLIVEIRA 
DE AZEMÉIS

27 DE SETEMBRO 2022
Visita guiada à Casa-
Museu Ferreira de Castro 
e percurso do Roteiro 
Literário “Caminhos 
de Ferreira de Castro”
(entre as 9h00 e as 12h00) 

Esta é uma visita organizada pela Loja 
Interativa de Turismo destinada aos 
alunos do Curso Profissional Técnico 
de Turismo, do Agrupamento de Es-
colas Soares Basto, com o objetivo de 
dar a conhecer a casa onde o escritor 
nasceu e de percorrer caminhos e lu-
gares, apreciar paisagens e veredas 
tendo por base o património, pensa-
mentos e sensações que Ferreira de 
Castro legou ao concelho, ao país e ao 
mundo.

Contactos
Loja Interativa de Turismo 
turismo@cm-oaz.pt 
Telf: (+351) 256 674 463
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OLIVEIRA 
DE AZEMÉIS

27 DE SETEMBRO 2022
Visualização de filmes 
sobre Oliveira de 
Azeméis
(Loja Interativa 
de Turismo)
(das 10h00 às 12h00) 

Esta é uma atividade organizada pela 
Loja Interativa de Turismo destinada a 
visitantes e turistas, com o objetivo de 
dar a conhecer o município de Olivei-
ra de Azeméis, nas vertentes cultural, 
patrimonial, turística e industrial, ten-
do como base a imagem e som, com 
oferta de alguma bibliografia sobre a 
região.

Contactos
Loja Interativa de Turismo 
turismo@cm-oaz.pt 
Telf: (+351) 256 674 463
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OLIVEIRA 
DE AZEMÉIS

27 DE SETEMBRO 2022
Apresentação do 
Turismo Industrial de 
Oliveira de Azeméis
(Loja Interativa 
de Turismo)
(das 15h00 às 17h00) 

Esta é uma atividade organizada pela 
Loja Interativa de Turismo destinada a 
visitantes e turistas, com o objetivo de 
dar a conhecer o programa de Turis-
mo Industrial de Oliveira de Azeméis, 
lançado em maio de 2022. Oliveira de 
Azeméis é um concelho predominan-
temente industrial, tendo no seu terri-
tório empresas de referência nacional 
e mundial em diversos setores como a 
metalomecânica, moldes e injeção de 
plásticos, calçado, a indústria agroa-
limentar, entre outros. Por isso, o Tu-
rismo Industrial constitui uma forma 
de promover a marca AZEMÉIS e seu 
património industrial, proporcionando 
aos visitantes uma experiência viva do 
“ver fazer” através do contacto com as 
técnicas de produção das empresas 
visitadas. Mais que uma visita, o Turis-
mo Industrial de Oliveira de Azeméis 
pretende proporcionar aos visitantes, 
sempre que possível, uma experiência 
global, apresentando toda a cadeia de 
valor, desde a matéria-prima até ao 
produto final.

Contactos
Loja Interativa de Turismo 
turismo@cm-oaz.pt 
Telf: (+351) 256 674 463
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PAREDES
27 DE SETEMBRO 2022

DESAFIO
Os Lugares de Paredes 

+ Instagramáveis

Considerando que este ano, é o ano 
europeu da Juventude, os Pelouros 
do Turismo e da Juventude decidiram 
aliar-se no dia Mundial do Turismo 
que se celebra, 27 de setembro. O de-
safio é envolver os jovens estudantes 
ou residentes no concelho de Pare-
des com idades pretendidas entre os 
18 e os 30 anos. Desafiamos assim, 
jovens que cumpram os requisitos 
anteriormente indicados para que fo-
tografem espaços/locais de Paredes 
que sejam instagramáveis. O objetivo 
é investirmos futuramente num tu-
rismo, aos olhos dos jovens, atrativo 
e memorável. Convidamos todos os 
interessados a tirarem 3 fotografias 
a 3 locais diferentes do concelho de 
Paredes, de forma original e criativa. 
Serão atribuídos 3 prémios, através 
de uma votação na rede social insta-
gram (maior número de likes), as pes-
soas interessadas a concorrer, terão 
obrigatoriamente de seguir a página 
de instagram @paredes_municipio.

ENVIO DE FOTOGRAFIAS
Poderá enviar as 3 fotografias a partir 
do dia 14 até ao dia 21 de setembro. 
Todas as fotografias que sejam envia-
das posteriormente a esta data serão 
excluídas. 
O email para onde enviar as 3 foto-
grafias é o seguinte: 
turismo@cm-paredes.pt 

As fotografias enviadas passam a 
poder ser usadas pelo Município de 
Paredes nos diferentes meios de co-
municação do mesmo.

VOTAÇÃO
As fotografias enviadas para o ende-
reço de email indicado serão coloca-
das no instagram para poderem rece-
ber os likes.
A votação no instagram irá decorrer 
de 22 a 25 de setembro.

PRÉMIOS
Serão atribuídos 3 prémios (1.º, 2.º e 
3.º lugares) às fotografias que rece-
berem maior número de likes.
• O/a vencedora do primeiro prémio 
terá direito a uma viagem de Buggy 
com a Oporto Buggy Adventure para 
duas pessoas com a duração de 1h, 
data a ser articulada com o responsá-
vel da Oporto Buggy Adventure. 
• O segundo prémio, oferta de um 
jantar com a sugestão do chefe para 
duas pessoas no restaurante Conver-
sas & Travessas em Paredes.
• O terceiro prémio, oferta de uma 
massagem de relaxamento para uma 
pessoa no espaço Fisio Origem em 
Paredes.

ENTREGA DE PRÉMIOS 
A entrega dos prémios será no dia 27 
de setembro na Loja Interativa de Tu-
rismo pelas 16h00, com a presença 
da Sra. Vereadora do Vereadora dos 
Pelouros da Cultura, Turismo e Ação 
Social, Dra. Beatriz Meireles e do Sr. 
Vereador dos Pelouros da Educação, 
Juventude, Saúde e Formação Profis-
sional, Dr. Paulo Silva.

Contactos:
Câmara Municipal de Paredes 
(Pelouros de Juventude e Turismo)
website – www.cm-paredes.pt|email 
turismo@cm-paredes.pt| 
telefone - 255 788 952
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PORTO
Apresentação 
da Visão de Futuro 
para a Sustentabilidade 
do Destino Porto

O evento tem o objetivo de dar a conhe-
cer a Visão de Futuro para o Turismo 
e Internacionalização do Município do 
Porto, bem como, o trabalho que tem 
vindo a ser desenvolvido ao longo dos 
últimos meses.

Contacto:
Câmara Municipal do Porto 
- Pelouro do Turismo e 
Internacionalização 
www.cm-porto.pt
visitporto@cm-porto.pt 
T. +351 223 393 470
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PORTO
Experiência premiada
do Tour FC Porto

O Museu FC Porto, o primeiro de sem-
pre a integrar a Organização Mundial 
de Turismo das Nações Unidas, e o 
Estádio do Dragão são duas atrações 
principais na cidade do Porto, destino 
de referência internacional. A expe-
riência premiada do Tour FC Porto, 
também imperdível no Dia Mundial do 
Turismo, percorre o passado e a mo-
dernidade do presente do clube, bem 
como a profunda relação do FC Porto 
com a cidade. Mantenha-se atento 
à divulgação de mais novidades so-
bre o DMT, dia com vistas para o 9.º 
aniversário do Museu e perfeito para 
celebrar o Dragão que cruza todas as 
fonteiras do Mundo há 129 anos!

Contacto:
Museu Futebol Clube do Porto 
https://www.fcporto.pt/pt/museu/
agenda/e-2022-09-27-pt-dia-mundial
-do-turismo-especial
museu@fcporto.pt 
Telef. 225 083 352
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PÓVOA DE 
LANHOSO
27 de setembro
Simpósio “Inova Turismo”

O Simpósio terá lugar no Centro 
Interpretativo Maria da Fonte e tem 
como objetivo principal dinamizar 
o desenvolvimento de produtos e 
serviços turísticos inovadores, junto 
dos agentes turísticos do concelho.

Contactos: 
Município da Póvoa de Lanhoso
https://www.povoadelanhoso.pt/
turismo@mun-planhoso.pt
253 639 708
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PÓVOA DE 
LANHOSO
27 de setembro
Património aos olhos 
de uma criança

Visita com crianças do concelho, a 
monumentos, com o intuito de dar 
a conhecer o nosso património e 
perceber a interpretação dos mesmos 
aos olhos de uma criança.

Contactos: 
Município da Póvoa de Lanhoso
https://www.povoadelanhoso.pt/
turismo@mun-planhoso.pt
253 639 708



29

PÓVOA DE 
LANHOSO
27 de setembro
Turistando na 
minha Terra

Castelo de Lanhoso, Santuário Nossa 
Sra. de Porto D’Ave, Igreja de Nossa 
Sra. do Pilar, capelo do Sr. do Horto, 
Igreja de S. João de Rei e Igreja 
Românica de Fontarcada estarão 
abertos ao público com transporte e 
entradas gratuitas.
Para esta atividade é necessário 
inscrição através do email:
turismo@mun-planhoso.pt

Contactos: 
Município da Póvoa de Lanhoso
https://www.povoadelanhoso.pt/
turismo@mun-planhoso.pt
253 639 708

27 de setembro
Um miminho para si
Oferta de brinde, a todos os visitantes 
que visitem o Posto de Turismo.
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PÓVOA DE VARZIM

Degustação de iguarias 
da gastronomia 
tradicional e ofertas 
de produtos ligados 
a marcas locais

Público alvo: Turistas e visitantes
Local: Loja Interativa de Turismo 
e Posto de Turismo dos Torreões
Horário: 9h30- 13h00 / 14h30 - 18h00 

16h00 – inauguração da Exposição 
«Turismo na Póvoa de Varzim – Uma 
paixão com futuro»
Local: Posto de Turismo dos Torreões

Contactos
Município da Póvoa de Varzim
Telf: 00.351.252.298.120
geral@cm-pvarzim.pt
https://www.cm-pvarzim.pt/territorio/
visite-povoa-de-varzim/
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S. JOÃO DA 
MADEIRA

JORNADAS EUROPEIAS 
DO PATRIMÓNIO 
2022 | PATRIMÓNIO 
SUSTENTÁVEL

As Jornadas Europeias do Património 
2022 subordinadas ao tema Patrimó-
nio Sustentável, decorrem a 23, 24 
e 25 setembro por toda a Europa. O 
Museu do Calçado e o Museu da Cha-
pelaria prepararam uma programação 
conjunta para celebrar as jornadas.

PROGRAMA 
23 de SETEMBRO | 10h30
Conversas “O futuro é teu” com 
Filomena Almeida e Juliana Vieira.
24 de SETEMBRO | 10h30 e 15h00
Visita orientada ao Museu da Chapela-
ria e oficina “De Lixo a Chapéu”
25 de SETEMBRO | 10h30 e 15h00
Visita temática ao Museu do Calçado 
“Calçado sustentável: verdades e mi-
tos.”
As atividades são gratuitas mas re-
querem inscrição prévia obrigatória 
através dos contactos 256 004 006 ou 
museudocalcado@cm-sjm.pt



32

S. JOÃO DA 
MADEIRA

DOMINGOS VERDES 
25 SETEMBRO 
09H30 » 12H30 
AV. DR. RENATO ARAÚJO
Público Geral // 
Entrada Livre

Esta iniciativa encerra a Avenida Dr. 
Renato Araújo ao trânsito, reservan-
do o espaço aos peões com ações de 
sensibilização ambiental e com ativi-
dades lúdico- -desportivas, como, por 
exemplo, ateliês ambientais, ativida-
des desportivas (campos de jogos), 
rastreios de saúde, jogos didáticos, 
gincanas multimodais.
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S. JOÃO DA 
MADEIRA

DIVERSÃO 
SOBRE 2 RODAS
PASSEIO DE BICICLETA
25 SETEMBRO // 10:00
TORRE DA OLIVA 

No âmbito da Semana Europeia da 
Mobilidade e do Dia Mundial do Turis-
mo, o Município de S. João da Madeira 
vai realizar mais uma edição do pas-
seio de bicicleta “Diversão Sobre 2 Ro-
das”, que visa promover a mobilidade 
sustentável e o uso de modos suaves 
de deslocação nas cidades.
Destinado especialmente a famílias, 
dos mais novos aos mais velhos, tra-
ta-se de um passeio com um percurso 
suave de aproximadamente 6 quiló-
metros, dentro da cidade de S. João 
da Madeira, com ponto de encontro 
junto à Torre da Oliva (Welcome Cen-
ter do Turismo Industrial).
PÚBLICO GERAL // GRATUITO // 90M
ORGANIZAÇÃO Ambiente e Unidade 
de Turismo
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S. JOÃO DA 
MADEIRA

ORQUESTRA 
SEM FRONTEIRAS 
- CONCERTO DE 
ABERTURA DE 
TEMPORADA 
25 SETEMBRO
17H00 //
CASA DA CRIATIVIDADE

M 6 // PREÇOS: Cadeiras de Orques-
tra - 7,50€ 1ª Plateia - 8,50€ | 2ª Pla-
teia - 7,50€ | 1ª Varanda - 6,50€ | 2ª 
Varanda - 5€ I Lugares de Mobilidade 
Reduzida - 5€ // DESCONTOS: Cartão 
Amigo| Estudante | Sénior | Voluntário 
SJM | Beneficiário de RSI | Bilhete de 
Grupo
Quando alguém é genial, é inevitável 
o seu apelido ficar associado ao seu 
percurso. No entanto, não são raras as 
relações de fraternidade entre compo-
sitores, levando-nos a constatar que 
Mozart não há só um, nem Haydn ou 
Mendelssohn. Este concerto dá a ou-
vir, lado a lado, obras dos irmãos Franz 
Joseph e Michael Haydn, assim como 
Fanny e Felix Mendelssohn, propondo 
a descoberta da música belíssima dos 
irmãos menos conhecidos numa lógi-
ca de relação entre pares. Será ainda a 
ocasião para ouvir um dos mais ama-
dos concertos para violino de todo o 
repertório, interpretado por Pedro Lo-
pes.

Contactos:
Câmara Municipal de S. João da Madeira
turismoindustrial@cm-sjm.pt
+351 256 200 204 
www.turismoindustrial.cm-sjm.pt
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SANTA MARIA 
DA FEIRA

VISITAS LIVRES 
PARA TODOS
Dia 27 de setembro 
VENHA VISITAR-NOS!
9h30 – 17h00 (última 
entrada às 16h30)

No Museu do Papel serão realizadas 
VISITAS LIVRES à exposição de longa 
duração, utilizando guias multimédia. 
Estes recursos resultam de um proje-
to de acessibilidade e transformação 
digital, que incluiu a renovação dos 
ecrãs interativos da exposição, bem 
como a inclusão de uma nova mesa 
tátil com o mapa da Rota do Papel. 
A APP e os guias multimédia dispo-
nibilizam conteúdos em Português e 
Inglês, bem como versões com audio-
descrição e em Língua Gestual Portu-
guesa.

Disponibilizamos ainda:
• Estacionamento reservado à frente 
do Museu
• Rebaixamento de ressaltos e barrei-
ras arquitetónicas
• Elevadores
• Plataforma para cadeira de rodas
• Rampas interiores
• Zonas de descanso - bancos móveis
• Cadeira de rodas (1)
• WC adaptado
• Muda-fraldas
• Postos multimédia

• Filme com legendas em PT e EN
• Experiências tácteis (réplicas das 
maquinas para tocar)
• Espaço cão-guia / espaço animal de 
estimação

Desde 1980, neste dia, a OMT preten-
de “promover a tomada de consciência 
sobre o valor social, cultural, político e 
económico do turismo e a contribuição 
desta atividade para serem alcança-
dos os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, em especial os Objetivos 
1 (combate à pobreza), 5 (igualdade 
de género), 8 (trabalho digno e cres-
cimento económico) e 10 (reduzir as 
desigualdades). 
PARTICIPE! Até breve!
#museudopapel

Contactos: 
Câmara Municipal de S.ta Maria da Feira
Museu do Papel Terras de Santa Maria
site: https://museudopapel.cm-feira.pt/
e-mail: museudopapel@cm-feira.pt
telef. 256 370 850 / 934 569 392
atividade no facebook: https://www.
facebook.com/100057165382161/post-
s/591304836118357/?d=n
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SANTO TIRSO
24 a 27 de setembro
PROGRAMAÇÃO 
COMEMORATIVA

O conjunto das iniciativas decorre 
ao longo de quatro dias numa 
perspetiva de conferir a notoriedade 
e visibilidade que o setor merece).
As ´pessoas´ são a razão, e, o 
bem-estar planetário, o propósito. 
Estamos empenhados em contribuir 
com a cota parte que ao turismo 
diz respeito. A transversalidade do 
setor abrange atividades industriais 
e artesanais, pequenos e grandes 
complexos turísticos, transportes, 
ativos patrimoniais, serviços de 
proximidade, e, muitos recursos 
naturais e humanos.

ONLY TRY 
24 de setembro
das 21h00 às 23h00
collect moments not things 
astroturismo
Largo do Santuário Mariano

Experiência ao ar livre.
Convocar os sentidos da observação 
ativa e permitir o encantamento. 
A beleza dos astros e constelações, a 
par da beleza do local da observação, 
irá contribuir.   

BAZAR D´ARTES 
& OFÍCIOS 
Mercados & 
Mostras Urbanos
25 de setembro
das 11h00 às19h00
Parque Urbano Sara Moreira

Promover o talento e o bem 
fazer de artistas e artesãos. 
Dinamizar a economia local. 
Oferecer visibilidade a pro-
jetos de upcycling, projetos 
de agricultura sustentável, 
projetos sociais de interesse 
coletivo.
Fomentar o usufruto de espa-
ços naturais.
Fomentar o salutar convívio.

ANIMAÇÃO - 15H00 às16H00
Rancho Folclórico de Santa 
Maria de Negrelos
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SANTO TIRSO
situARTE
Mostra de Artesanato
25 de setembro
das 14h00 às19h00

Passeio das Margens do Ave
Instalação ao ar livre.
Promover a arte concebida por gente 
talentosa e criativa. 
Promover, de forma indireta, o 
museu internacional de escultura 
contemporânea.
Promover a arte em geral. 

SALÃO BEL´VINHO
provas e degustações
25 de setembro
das 17h00 às 19h00
Parque Urbano Sara Moreira

Promover os produtos de relevo 
(gastronomia e vinhos).
Potenciar o convívio entre pares.
Potenciar marcas.

ANIMAÇÃO
DJ Carlos Lopes

Contactos:
Câmara Municipal de Santo Tirso
www.cm-stirso.pt
santotirso@cm-stirso.pt
turismo@cm-stirso.pt
252 830 400
252 830 411

CAMPANHA 
DE CHARME
Banca com material 
promocional 
– junto à entrada
do mercado
26 de setembro
das 10h00 às 13h00

FEIRA SEMANAL
Promover o território 
e os ativos turísticos.

ACOLHER COM 
SIMPATIA & GRAÇA 
Oferta de brindes 
aos visitantes 
27 de setembro
das 10h00 às18h00
Loja Interativa de Turismo   

Sinalizar o Dia Mundial do 
Turismo, de forma simbólica.
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TROFA

27 DE SETEMBRO 2022
Oficinas de Arte Sacra 
S. Mamede do Coronado 
- Visita Guiada

São Mamede do Coronado é marcado 
por oficinas de produção de arte sacra 
onde os santeiros esculpem e pintam 
imagens religiosas. Esta visita pre-
tende divulgar o património cultural, 
material e imaterial associado ao sa-
ber-fazer dos santeiros do Vale do Co-
ronado, dando a conhecer os artistas, 
as técnicas e as histórias de vida.
Inscrições gratuitas, por email, até dia 
22 de setembro.

Contactos
Câmara Municipal da Trofa
Web: www.mun.trofa.pt
email: patrimoniocultural@mun-trofa.pt
telefone: 252 409 290
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VALONGO

“CONFERÊNCIA 
VALONGO – NO 
TRILHO DO TURISMO 
SUSTENTÁVEL”

27 de setembro
09h00 às 12h30
 
O Município de Valongo consciente da 
importância das Comemorações do 
Dia Mundial do Turismo e inspirado 
igualmente no recente reconheci-
mento atribuído, através do prémio 
European Green Leaf Award 2022, 
promove a conferência “Valongo – No 
trilho do Turismo Sustentável”, com a 
temática “Repensar o Turismo de for-
ma sustentável”.

Local: 
Oficina da Regueifa e do Biscoito.

Contactos:
Câmara Municipal de Valongo
turismo@cm-valongo.pt
222426490 / 911042398  (LITV)
www.cm-valongo.pt/descobrir/eventos
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CAMINHADA 
“PASSOS DE MEMÓRIA” 
PR 19 – Trilho do Castro 
de Roques

Localização: Mujães, Vila Franca, 
Vila de Punhe e Subportela
Hora de início: 9h00
Distância: 13,4 Km
Grau de Dificuldade: Moderado
Ponto de Partida/ Chegada: Largo 
das Neves, Vila de Punhe

VIANA DO CASTELO

DIAS 24, 25 E 27 
DE SETEMBRO 2022
ENTRADA GRATUITA 
NOS MUSEUS 
VISITAS GUIADAS
Museu de Artes
Decorativas

O Museu de Artes Decorativas está 
instalado num distinto palacete 
senhorial do século XVIII e possui 
uma das mais importantes e 
valiosas coleções de faiança antiga 
portuguesa dos séculos XVII a XIX, 
que inclui diversas peças da famosa 
fábrica de louça de Viana. Para 
além de um importante acervo de 
pintura, desenho e peças de arte 
sacra, destaca-se a bela coleção de 
mobiliário indo-português do século 
XVII. Neste espaço, é possível ainda 
descobrir o espólio da azulejaria 
portuguesa e hispano-árabe, único na 
sua variedade e riqueza.
Horário: Sábado e domingo, das 
10h00 às 13h00 e das 15h00 às 
18h00 e terça das 10h00 às 18h00.
Às 15h - Visita temática à exposição 
dos Estuques e Estucadores de Viana 
do Castelo
Nº limite de pessoas: 30 pessoas
Telefone: 258 809 305
E-mail: mad@cm-viana-castelo.pt
Website: www.cm-viana-castelo.pt
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27 DE SETEMBRO 2022
ENTRADA GRATUITA / 
VISITAS GUIADAS / 
ESPAÇOS MUNICIPAIS
Casa dos Nichos 
- Núcleo de Arqueologia

A Casa dos Nichos é um edifício do 
século XV recuperado para acolher 
uma área expositiva onde pode ser 
visto parte do espólio arqueológico 
do concelho, com destaque para o 
período da Pré-história, Idade do 
Ferro e Romanização. Com uma 
forte vocação pedagógica, o visitante 
tem ao dispor meios multimédia 
para aceder a informação sobre o 
património concelhio.
Horário: 9h00 às 13h00 
e 14h00 às 17h00
Telefone: 258 809 359
E-mail: 
casadosnichos@cm-viana-castelo.pt
Website: www.cm-viana-castelo.pt

VIANA DO CASTELO

DIAS 24, 25 E 27 
DE SETEMBRO 2022
ENTRADA GRATUITA 
NOS MUSEUS 
VISITAS GUIADAS
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. 
Horário: Sábado e domingo, das 
10h00 às 13h00 e das 15h00 às 
18h00 e terça das 10h00 às 18h00.
Às 11h - Visita temática orientada à 
Sala do Ouro, com exibição das peças 
em reserva 
Nº limite de pessoas: 15 pessoas
Telefone: 258 809 306
E-mail: museutraje@cm-viana-castelo.pt
Website: www.cm-viana-castelo.pt
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VIANA DO CASTELO

27 DE SETEMBRO 2022
ENTRADA GRATUITA / 
VISITAS GUIADAS / 
ESPAÇOS MUNICIPAIS
Centro de Mar

Um Lugar de memórias onde o ho-
mem e o mar se reencontram!
Este espaço é composto por um Cen-
tro de Interpretação Ambiental e de 
Documentação do Mar e encontra-se 
instalado à ré do navio Gil Eannes. 
Desenvolve iniciativas que promo-
vam a cultura e a vivência marítima 
assim como o conhecimento e a in-
vestigação 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.
Horário: 10h00 às 13h00 / 
14h00 às 18h00
Câmara Municipal 
de Viana do Castelo
Website: www.cmia-viana-castelo.pt/
instalacoes/centro-de-mar
E-mail: 
centrodemar@cm-viana-castelo.pt
Telefone: 258 809 303

27 DE SETEMBRO 2022
ENTRADA GRATUITA / 
VISITAS GUIADAS / 
ESPAÇOS MUNICIPAIS
Porta de Arga -
Os Mineiros e os Minérios

Quem visita este espaço pode expe-
rienciar uma reprodução do ambiente 
interior de uma mina e apreciar os 
testemunhos da atividade de mine-
ração que decorreu nesta área do 
território durante a Idade dos Metais, 
o período Romano e na contempora-
neidade, entre 1876 (Mina de Sr. do 
Socorro – Torre) e 1968. 
14h30 às 16h00 - Visita guiada à Por-
ta de Arga do Geoparque Viana do 
Castelo, destinado ao público-geral e 
acessível para todos.
Inscrições gratuitas, com limite de 10 
pessoas, através do e-mail:
geral@geoparquelitoralviana.pt. 
Info: 258 821 091.
Alameda 25 de Abril, 70
4925-404 Lanheses
(Sede do Agrupamento de Escolas 
de Arga e Lima)
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27 DE SETEMBRO 2022
ENTRADA GRATUITA / 
VISITAS GUIADAS / 
ESPAÇOS MUNICIPAIS
Centro Interpretativo
do Caminho Português
da Costa 

No Centro Interpretativo do Cami-
nho Português da Costa, instalado 
no Hospital Velho, antigo albergue 
de peregrinos, o visitante poderá en-
contrar, para além de um conjunto 
de elementos enquadrantes e inter-
pretativos do Caminho, um conjunto 
de informações relevantes para a 
conclusão da peregrinação. O Hos-
pital Velho foi construído durante o 
século XV, com o objetivo de prestar 
assistência a mercadores, peregrinos 
e viajantes é um símbolo da assis-
tência medieval e moderna prestada 
aos peregrinos que se deslocavam a 
Santiago.
Horário: 9h00 às 13h00 /
14h00 às 17h00
Câmara Municipal 
de Viana do Castelo
Telefone: 258 809 314
E-mail: 
cicsantiago@cm-viana-castelo.pt
Website: www.cm-viana-castelo.pt

27 DE SETEMBRO 2022
ENTRADA GRATUITA / 
VISITAS GUIADAS / 
ESPAÇOS MUNICIPAIS
Porta do Neiva - 
Do Mel ao Caulino

Porta dedicada a estes dois produtos 
endógenos que se destacam no Vale 
do Neiva. Constitui-se como um cen-
tro de acolhimento turístico-educa-
tivo vocacionado para a valorização 
do património identitário da margem 
esquerda da Ribeira Lima.
10h30 às 12h00 - Visita guiada à Por-
ta do Neiva do Geoparque Viana do 
Castelo, destinado ao público-geral e 
acessível para todos.
Inscrições gratuitas, com limite de 10 
pessoas, através do e-mail:
geral@geoparquelitoralviana.pt. 
Info: 258 821 091.
Rua da Chasqueira 74
4905-642 Vila de Punhe
(Sede da Junta de Freguesia 
de Vila de Punhe)
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27 DE SETEMBRO 2022 
ENTRADA GRATUITA 
E VISITAS GUIADAS À 
CITÂNIA DE SANTA LUZIA

A Citânia de Santa Luzia, conhecida 
localmente como “cidade velha”, é 
um dos castros mais conhecidos do 
Norte de Portugal e, sem dúvida, um 
dos mais importantes para o estudo 
da Proto-História e da Romanização 
do Alto Minho. A sua localização 
estratégica permitia-lhe não só do-
minar vastas áreas da zona litoral 
ribeirinha, como também controlar o 
movimento das entradas e saídas na 
Foz do Lima que, na Antiguidade, se-
ria navegável em grande parte do seu 
curso. O Povoado apresenta carate-
rísticas muito próprias, principalmen-
te ao nível das estruturas arquitetó-
nicas, com destaque para o aparelho 
poligonal, utilizado em algumas ca-
sas, 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 es-
truturas e meios de acolhimento ao 
público, nomeadamente Centro Inter-
pretativo (com a visualização de um 
filme), Loja, e Guia.
Visitas guiadas, com marcação ante-
cipada até ao dia 24 de setembro.
Hora: 10h00-13h00 / 14h00-18h00
Direção Regional Cultura do Norte
Website http://www.culturanorte.pt/
E-mail: citania@culturanorte.gov.pt
Telefone: 258 825 917 / 932 528 415

27 DE SETEMBRO 2022
VISITA À ADEGA 
E VINHAS DA CASA 
DA REINA

Oportunidade para visitar as vinhas e 
toda a zona reservada para a vinifica-
ção, engarrafamento e embalamento 
do vinho. Após a visita à adega, será 
feita uma prova de vinhos comenta-
da, acompanhada de degustação de 
petiscos regionais e doces.
Local: Adega da Casa da Reina, 
Estrada Velha, n.º 595, Chafé
Hora: 15.00h
Custo de participação: 6€/pessoa
Número limite de participantes: 20
Número mínimo de participantes: 6
Rural Lima, Sociedade de Prod. 
Agrícola Lda/ Casa da Reina
E-mail: geral@casadareina.com
Telefone: 926 893 944
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27 DE SETEMBRO 2022 
DESCONTO DE 50% NA 
VISITA AO NAVIO-MUSEU 
/ NAVIO-HOSPITAL 
GIL EANNES 

No Navio Gil Eannes o visitante terá 
a oportunidade de fazer o reconhe-
cimento in loco e “navegar” pelos 
diversos espaços, como: ponte de 
comando, cozinha, padaria, casa das 
máquinas, consultório médico, sala 
de tratamentos, gabinete de radio-
logia, enfermarias, farmácia, bloco 
operatório, lavandaria, diversos ca-
marotes, capela, convés exterior e 
entre outros espaços. Também pode-
rá conhecer as exposições que estão 
patentes: “Campanha São Ruy”, “Uma 
Viagem no Tempo - Navios, Equipa-
mentos, Instrumentos e Palamenta” 
e a exposição “Do Sítio e Antiguidade 
– Edificações em Viana do Castelo”, 
no Centro de Memória, Identidade e 
Imagem.
Quase no fim do percurso, na Sala 
José Hermano Saraiva, poderá visu-
alizar o documentário “Campanha do 
São Ruy 1952”. Com duração de 25 
minutos, retrata a viagem de o início e 
regresso a Viana do Castelo do navio 
bacalhoeiro São Ruy, em que estão 
representados todos os pormenores 
da faina da pesca do bacalhau à linha.
Local: Navio Gil Eannes
Preço c/desconto: Bilhete individual 
– 2,25 €; Bilhete familiar – 5,00 €
Horário das visitas: 10h00 às 18h00 
Fundação Gil Eannes
Website: www.fundacaogileannes.pt
E-mail: geral@fundacaogileannes.pt
Telefone: 258 809 710
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27 DE SETEMBRO 2022
PREÇO ESPECIAL 
NA VISITA AO MUSEU 
INTERATIVO DA FÁBRICA 
DO CHOCOLATE

“Chocolate com tradição” - O Museu 
Fábrica do Chocolate oferece um 
conjunto de soluções interpretativas 
sobre o cacau e o chocolate, com 
uma forte componente tecnológica e 
interativa. O visitante é conduzido ao 
longo de 5 salas diferentes, interliga-
das e organizadas em circuito.
Local: Museu Fábrica do Chocolate 
(Viana do Castelo) - Rua do Gontim, 
70-76 | 4900-474 Viana do Castelo
Hora: visitas realizam-se entre as 
10h00 e as 17h00. Não carece de 
marcação prévia, no entanto, está su-
jeito à disponibilidade do espaço.
Bilhete c/desconto: 5€. Crianças até 
3 anos (inclusive) gratuito. Valor não 
se aplica a visitas guiadas.
Museu Fábrica do Chocolate
Website: www.fabricadochocolate.com
E-mail: museu@fabricadochocolate.com
Telefone: 258 244 000

27 DE SETEMBRO 2022
CAMINHADA PELAS 
VINHAS, VISITA À 
ADEGA, PROVA DE 
VINHOS COMENTADA 
E DEGUSTAÇÃO 
DE PETISCOS 
- SOLAR DO LOUREDO

11h00 ou 16h00 - Receção e boas 
vindas do grupo de visitantes com um 
Verde d´Honra. Caminhada pelas vi-
nhas e visita à Adega. Prova de Vinho 
comentada e degustação de petiscos 
regionais.
Preço especial: 8 € p/pessoa.
Número mínimo de participantes: 
6 pessoas
Número máximo de participantes: 
15/20 pessoas
Solar do Louredo
E-mail: geral@solardolouredo.com
Telefone: 258 738 868 | 914 915 457
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27 DE SETEMBRO 2022
DESCONTO DE 50% 
NAS VISITAS GUIADAS 
À CIDADE DE VIANA 
DO CASTELO

11h30 – VISITA PEDONAL GUIADA: 
Welcome City Tour
A Viv’Experiência promove uma visita 
pedonal guiada no Centro Histórico 
de Viana do Castelo, com acompa-
nhamento de um guia profissional, 
para que seja possível desfrutar dos 
principais pontos de interesse turísti-
co e cultural desta cidade.
Preço especial: 10 € p/pessoa
Número mínimo de participantes: 
4 pessoas
Número máximo de participantes: 
19 pessoas
15h30 – BIANINHA BIKE TOUR 
- Visita guiada nas bicicletas 
“Bianinhas”
Passeio de bicicleta por Viana do Cas-
telo com guia, passando por alguns 
dos pontos mais emblemáticos da 
cidade.
Preço especial: 20 € p/pessoa.
Número mínimo de participantes: 
4 pessoas
Número máximo de participantes: 
9 pessoas
Inscrições Limitadas: 
Viana Welcome Centre
Ponto de Encontro: Viana Welcome 
Centre (Praça do Eixo Atlântico)
Entidade Promotora: Viv’Experiência, 
Lda.
Website: www.vivexperiencia.pt/
E-mail: vwc@vivexperiencia.pt
Telefone: 258 098 415 | 913 348 813
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27 DE SETEMBRO 2022
PREÇO ESPECIAL 
- PASSEIO DE BARCO 
- MAR DE ARDORA

Uma viagem de barco abordo do “Mar 
de Ardora” para desfrutar das vistas 
do rio Lima e costa de Viana, tirar 
umas fotografias, dar uns mergulhos 
e passar perto de vários pontos de in-
teresse natural e cultural.
Duração: 2 horas
Grupo mínimo de participantes: 6
Grupo máximo de participantes: 12
Preço especial: 20 euros
Cavaleiros do Mar
Website: www.cavaleirosdomar.com
Email: info@cavaleirosdomar.com
Tel. 964 397 021 / 963 378 135

27 DE SETEMBRO 2022
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 desfru-
tar da beleza paisagística deste terri-
tório. A visita tem início junto à Praça 
da Liberdade, em Viana do Castelo.
Duração 30 min.
Saídas de hora a hora. 
Mínimo 4 pessoas máximo 90. 
Local de embarque: P.ça da Liberdade.
Preço c/desconto: 4,75 € adulto 
e 2,50 € criança (dos 3 aos 10 anos)
Irmãos Portela, Ldª
Website: http://passeiofluvial.com/
E-mail: geral@passeiofluvial.com
Telefone: 962 305 595
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27 DE SETEMBRO 2022
DESCONTO DE 50% - 
EXPERIÊNCIA DE SUP 
E CABLE WAKEBOARD

O FeelViana Wake Park está situado 
numa baía protegida, na margem es-
querda do Rio Lima, a cerca de 200 
metros do Hotel Feelviana. Aqui en-
contrará as condições ideais para a 
prática de Cable Wakeboard, para 
todos os níveis e idades, desde crian-
ças a adultos. Neste espaço com bar 
de apoio poderá ainda fazer Stand Up 
Paddle em toda a segurança. Confie 
nesta equipa experiente e venha viver 
uma experiência diferente.
Local: Wake Park FeelViana (Cabedelo)
Hora: Por marcação
Número limite de participantes: 
Mediante disponibilidade
Custo de participação / 
Preço especial: SUP (1h) 7,50€ pp; 
Mega SUP 35€ (2 h), até 8 pax por 
prancha). Rides de cable: 15min. 
7,50€; 15min. + Equipm. 10€; 15 
min. Guided Ride (BB Talking) 10 €; 
15min. Guided Ride (BB Talking) 
+ Equipm. 12,50 €
FeelViana Sport Hotel
Website: https://feelviana.com/
E-mail: wakepark@feelviana.com         
Telefone: 924 091 603
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27 DE SETEMBRO 2022
PREÇO ESPECIAL 
- DUOTONE KITE & 
WINDSURF EXPERIENCE

A atividade consiste em proporcionar 
aos seus participantes a primeira ex-
periência na prática do Kite e Wind-
surf. A modalidade de Windsurf, terá 
a duração de 1h com o limite de até 3 
pessoas por aula. No que ao Kitesurf 
diz respeito, terá a duração de 1h30 
com o limite de 3 pessoas.
Serão apresentadas as modalidades, 
bem como o respetivo equipamento e 
posteriormente, iniciar o processo de 
navegação no Windsurf e de kite con-
trol e body-drag, no Kitesurf.
A praia do Cabedelo em Viana do 
Castelo, apresenta condições perfei-
tas para a aprendizagem/prática do 
Kite e Windsurf em águas planas, as-
sim como em ondas.
Local: Praia do Cabedelo 
– Viana do Castelo
Custo de participação 
/ Preço especial: 35€ p/pessoa 
(Windsurf); 25€ p/ pessoa (Kitesurf)
Número limite de participantes: 12 
Participantes p/ Modalidade.
Hora: 14h00 – 19h00
Duotone Pro Center - Viana
Website: www.dpc-viana.com
E-mail: info@dpc-viana.com
Telefone: 258 028 867 / 910 116 616

27 DE SETEMBRO 2022
PREÇO ESPECIAL 
- EXPERIÊNCIA DE SURF
/ BODYBOARD NO MAR

A experiência de surf ou bodyboard 
irá decorrer pela parte da manhã, na 
praia do Cabedelo. Inscrição através 
do link divulgado nas redes sociais 
do Surf Clube de Viana (Facebook ou 
Instagram). Esta é uma experiência 
inclusiva para todo o tipo de público.
Local: O encontro será no Centro 
de Alto Rendimento de Surf 
de Viana do Castelo.
Hora: 10h00
Número limite máximo 
de participantes: 15 pessoas
Custo de Participação
/ preço especial: 10€ por pessoa
Surf Clube de Viana
Website: www.surfingviana.com
Email: info@surfingviana.com
Telefone/telemóvel: 258 332 043
/ 962 672 222
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27 DE SETEMBRO 2022
PEDDY PAPER PELAS 

ÁGUAS DE VIANA 
DO CASTELO 

A bordo do veleiro da AMAZING EX-
PERIENCES, um grupo de até 10 par-
ticipantes é desafiado a desvendar 
uma série de “enigmas” referentes a 
monumentos e outros locais de inte-
resse presentes em Viana, ao alcance 
da vista a partir do canal do Rio Lima 
e costa. 
Uma vez que o enigma seja desven-
dado, os participantes em conjunto 
devem tirar uma fotografia que com-
prove a resolução do mesmo. Alguns 
destes locais / monumentos de in-
teresse serão por exemplo: o Navio 
Hospital Gil Eanes, o Santuário de 
Santa Luzia, o Forte de S. Tiago da 
Barra, a Praia do Cabedelo, os Esta-
leiros Navais, a Estátua da Liberdade, 
a Ponte Eiffel, a Eolica da Enercon, a 
Estátua de Ana, entre outros. 
O objetivo desta iniciativa passa não 
só por proporcionar uma atividade de 
caráter emocionante e lúdico, mas 
também suscitar nos participantes o 
interesse por explorar os monumen-
tos de caráter turístico presentes na 
cidade de Viana do Castelo.
Terminada a atividade (tempo previa-
mente estipulado) os responsáveis 
pela embarcação verificam se os 
participantes conseguiram terminar 
o desafio apresentando as provas fo-
tográficas. 

Os participantes são no final presen-
teados com um desconto válido para 
determinado local de interesse turís-
tico (p. exemplo o Navio Hospital Gil 
Eanes ou Museu do Traje).
Local: Marina de Viana do Castelo. 
Hora: A combinar.
Número limite de participantes: 10
Custo de participação 
/ Preço especial: 25€ por pessoa
Amazing Experiences 
Website: https://mobilub.pt/pt/
E-mail: marta.pacheco@mobilub.pt
Telefone: 932 255 113
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27 DE SETEMBRO 2022
PASSEIOS DE BURRO 
NA SERRA D´ARGA 

Passeio pela aldeia rural da Montaria 
situada no coração da Serra D´Arga, 
uma área protegida localizada a 20 
minutos do centro da cidade de Via-
na do Castelo e a uma hora da cida-
de do Porto. Caminhando devagar 
pela aldeia, terá tempo para relaxar 
e contemplar a natureza. Durante o 
programa, as crianças têm a oportu-
nidade de montar os burros enquanto 
que os acompanhantes podem ajudar 
os mais novos, sendo co-pilotos. As 
caminhadas são acompanhadas por 
um guia experiente. Este programa é 
recomendado para crianças a partir 
de 2 anos de idade e com um máximo 
de 40 kg.
A partir das 9h30 – Passeio de Burro 
na Serra d’Arga (Pode ser feito o pas-
seio noutro horário a combinar)
Local: Montaria. 
Preço especial: 20€ - Passeios de 1 
hora. Requer marcação antecipada.
Descubra Minho
Website: www.descubraminho.com
E-mail: info@descubraminho.com
Telefone: 969 220 704
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VILA NOVA DE GAIA

A IMPORTÂNCIA 
DO VINHO DO PORTO 
NA AFIRMAÇÃO 
DO TURISMO 

Aproveitando o mês dedicado às vin-
dimas e ao Vinho do Porto estará pa-
tente na Loja Interativa de Turismo 
de Gaia, uma exposição alusiva ao 
tema, acompanhada com apresenta-
ção de vídeos, retratando a faina das 
Vindimas no Douro e o transporte do 
mosto para as Caves em Vila Nova de 
Gaia. 
Paralelamente, em parceria com os 
nossos parceiros institucionais, será 
promovida uma pequena prova de Vi-
nho do Porto (D. Antónia), das Caves 
Ferreira. De igual modo e apostando 
num segmento mais jovem, o WOW 
apresenta o Taylor’s Chip Dry & Tonic, 
um novo conceito de Vinho do Porto, 
versátil e pronto para ser apreciado 
em qualquer lugar. 
Neste dia e sendo este ano a temá-
tica “Repensar o Turismo”, realizar-
-se-á durante o período da tarde, um 
concerto promovido pela “Banda sem 
Nome”, associada ao Projeto Sim, So-
mos Capazes”.

Contactos:
Município de Vila Nova de Gaia
Divisão Municipal do Turismo
www.cm-gaia.pt/pt/turismo
turismo@cm-gaia.pt 
Telef: 22 374 29 37
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VILA POUCA 
DE AGUIAR

TURISMO PARA TODOS

Passeio na Lagoa do Alvão, um  par-
que de lazer de grandes dimensões, 
que beneficia de excelente localiza-
ção. Em plena área natural classifica-
da, esta lagoa constitui local de lazer 
e repouso, propício ao convívio e ao 
contacto com a natureza, nas quatro 
estações do ano. Possui passadiços 
em redor do espelho de água, obser-
vatório de fauna e aqui tem início o 
trilho de interpretação dos mamífe-
ros aquáticos. Esta ação é aberta a 
todos os que queiram participar.

Contactos:
Município de Vila Pouca de Aguiar
website: https://cm-vpaguiar.pt/
email : geral@cm-vpaguiar.pt
telefone: 259 419 100
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VINHAIS

27 DE SETEMBRO 2022

O Município de Vinhais em colabora-
ção com o Parque Biológico de Vinhais 
vai assinalar o Dia Mundial de Turismo 
com a entrada livre no Parque Biológi-
co de Vinhais.
Esta ação realiza-se no dia 27 de se-
tembro de 2022, tem como objetivo 
mostrar aos turistas, visitantes e à 
população residente um espaço de-
dicado ao ecoturismo, sustentável, 
direcionado para a salvaguarda da 
natureza, preservação da fauna e da 
flora local.
O Posto de Turismo de Vinhais vai si-
nalizar o dia com oferta de uma lem-
brança de Vinhais aos visitantes/turis-
tas que se desloquem a este espaço.

Contactos: 
Câmara Municipal de Vinhais
273 770 300
www.cm-vinhais.pt
geral@cm-vinhais.pt
Parque Biológico de Vinhais
273 771 040 / 933 260 304
www.parquebiologicodevinhais.com
geral@parquebiologicodevinhais.com
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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
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