_Lisboa
e Fátima
RELIGIOSO

NORTE E CENTRO

Cultura, €
Museu Nacional de Arte Antiga
Localização:
Rua das Janelas Verdes, 1249-017 Lisboa
Contactos:
T: (+351) 213 912 800
E: geral@mnaa.dgpc.pt
www.museudearteantiga.pt

Criado em 1884, habitando, há quase 130 anos, o Palácio Alvor
e cumprindo mais de um século da atual designação, o MNAA-Museu Nacional de Arte Antiga alberga a mais relevante
coleção pública portuguesa, entre pintura, escultura, ourivesaria e artes decorativas, europeias, de África e do Oriente.
Composto por mais de 40 000 itens, o acervo do MNAA
compreende o maior número de obras classificadas pelo
Estado como “tesouros nacionais”. Engloba também, nos diversos domínios, obras de referência do património artístico
mundial.
Cultura, €
LxFactory
Localização:
Rua Rodrigues de Faria 103, 1300-501 Lisboa
Contactos:
T: (+351) 253 204 650
E: lxfactory@mainside.pt
www.lxfactory.com

Uma fracção de cidade que durante anos permaneceu
escondida é agora devolvida à cidade na forma da LXFACTORY. Uma ilha criativa ocupada por empresas e profissionais da indústria também tem sido cenário de um diverso
leque de acontecimentos nas áreas da moda, publicidade,
comunicação, multimédia, arte, arquitectura, música, etc.
gerando uma dinâmica que tem atraído inúmeros visitantes a
re-descobrir esta zona de Alcântara.
-

Arte, €-€€
MAAT
Localização:
Av. Brasília, 1300-598 Lisboa
Contactos:
T: (+351) 210 028 130
E: maat@edp.pt
www.maat.pt

O MAAT – Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia é a nova
proposta cultural para a cidade de Lisboa. Um museu que
cruza três áreas num espaço de debate, de descoberta, de
pensamento crítico e de diálogo internacional. Um projeto
inovador que coloca em comunicação um novo edifício,
desenhado pelo atelier de arquitetura Amanda Levete Architects, e a Central Tejo.
-

Entreterimento, €
Palácio Nacional de Belém
Localização:
Praça Afonso de Albuquerque, 1300-004 Lisboa
Contactos:
T: (+351) 213 614 980
E: museu@presidencia.pt
www.museu.presidencia.pt

O Palácio Nacional de Belém, simplesmente conhecido por
Palácio de Belém, fica situado em Belém, Lisboa, sendo a
residência oficial do Presidente da República Portuguesa.
-

Património, €
Palácio Nacional da Ajuda
Localização:
Largo Ajuda 1349-021, Lisboa
7500-018 Melides
Contactos:
T: (+351) 917 278 047
E: geral@pnajuda.dgpc.pt
www.palacioajuda.gov.pt

O Palácio Nacional da Ajuda, antigo palácio real e monumento nacional, é hoje um magnífico museu e o único palácio
visitável em Lisboa que ainda conserva, de um modo fidedigno, a disposição e decoração das salas ao gosto do séc. XIX,
nomeadamente os aposentos dos monarcas e a sala de
trono.
Entreterimento, €€
Jardim Zoológico de Lisboa
Localização:
Praça Marechal Humberto Delgado, 1549-004 Lisboa
Contactos:
T: (+351) 217 232 900
E: info@zoo.pt
www.zoo.pt

O Jardim Zoológico e de Aclimação de Lisboa localiza-se em
Sete Rios, em Lisboa, Portugal. Actualmente reúne um conjunto
representativo de todo o planeta, com cerca de 2000 animais de
332 espécies diferentes, assim divididos: 114 mamíferos 157
aves 56 répteis 5 anfíbios e 1 colecção de artrópodes.
Entreterimento, €€
Oceanário de Lisboa
de Lanhoso
Localização:
Esplanada Dom Carlos I s/nº, 1990-005 Lisboa
Contactos:
T: (+351) 253 634 312
E: info@oceanario.pt
www.oceanario.pt

O Oceanário de Lisboa é um oceanário situado na freguesia
do Parque das Nações, na cidade de Lisboa, distrito de
mesmo nome, em Portugal. Constitui-se em um aquário público e instituição de pesquisa sobre Biologia marinha e Oceanografia.
-

Património, G-€
Castelo de Ourém
Localização:
2490-481 Ourém
Contactos:
T: (+351) 249 544 315
E: dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.pt

O Castelo de Ourém, constitui-se como um marco central do
burgo na Idade Média. É constituído por três torres de formato
quadrangular, ostentando um recinto triangular, no qual pode
ser encontrada uma cisterna subterrânea de formato ogival, a
qual é alimentada por uma fonte de água. Existem evidências
que o Castelo está situado num local habitado desde o Calcolítico.
Festas Anuais
Festas Populares de Santo Antonio; 13 de junho
Dia Mundial dos Museus; primeira quinzena de maio
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)

_Alcobaça

RELIGIOSO

NORTE E CENTRO

Natureza, €
Gruta de Mira de Aire
Localização:
Av. Dr. Luciano Justo Ramos 470, 2485-050 Mira de Aire
Contactos:
T: (+351) 244 440 322
www.grutasmiradaire.com

As Grutas de Mira de Aire, para além da beleza natural que
impõem nas salas que apresentam são, ainda, as maiores
grutas turísticas de Portugal, tendo ao público 600 metros dos
11 km que as compõem e recebendo, actualmente, cerca de 6
milhões de visitantes, incluindo 15% de visitas de estudo
nacionais e estrangeiras, de vários escalões de ensino. As
dimensões, a beleza e a importância ecológica destas grutas,
associadas a um polje com inundações periódicas permitiram
que fossem classificadas como Imóvel de Interesse Público
Natureza, €
Grutas da Moeda
Localização:
R. das Grutas da Moeda, 2495-028 São Mamede
Contactos:
T: (+351) 258 778 600
www.grutasmoeda.com

A gruta tem uma extensão visitável de 350 metros e uma
profundidade de 45 metros abaixo da cota de entrada. A
temperatura ronda os 18.º C, constante durante todo o ano,
o que a torna fácil de visitar por todos.
Património , €
Castelo de Leiria
Localização:
Av. Largo de São Pedro, 2400-235 Leiria
Contactos:
T: (+351) 244 839 670
E: castelo@cm-leiria.pt
www.cm-leiria.pt

No alto da colina, o castelo medieval é um dos pontos de
visita obrigatória em Leiria, tanto pela história que preserva
como pelo miradouro e ex-libris que é. Este castelo medieval
teve a construção com o rei D. Afonso Henriques (século XII)
e apresenta um estilo românico/gótico. Estruturas que
podem ser vistas/visitadas dentro das muralhas: Palácio Real
quatrocentista, Torre de Menagem (com exposição no
interior), Igreja de Santa Maria da Pena, espaço da antiga
Colegiada e celeiros medievais.
-

Património, G-€
Castelo de Porto de Mós
Localização:
Rua do Castelo 3, Porto de Mós
Contactos:
T: (+351) 244 499 600
www.municipio-portodemos.pt

O castelo-solar de Porto de Mós apresenta planta pentagonal
irregular, em estilo gótico e renascentista. Portas e janelas
rectangulares e ogivais, bem assim como outros elementos
construtivos e decorativos, revelam a coexistência de estilos,
bem como similaridades com o Paço de Ourém..
-

Natureza, G
São Martinho do Porto
Localização:
São Martinho do porto, Alcobaça

A vila de S. Martinho do Porto, sede de Freguesia do Concelho
de Alcobaça é a mais famosa e importante estância balnear do
concelho. A sua lindíssima baía, de características únicas no
país e na Europa em forma de concha perfeita, conferem-lhe
propriedades únicas para utilização balnear e prática de
desportos náuticos.
-

Natureza, G
Lagoas de Pataias
Localização:
Freguesia de Pataias,, Alcobaça

A lagoa de Pataias é a principal zona húmida do concelho de
Alcobaça constituindo um hotspot de Biodiversidade no pinhal
litoral. Encontra-se muito próxima do limite Norte do Concelho
de Alcobaça, mais propriamente na Freguesia de Pataias,
localizando-se a Noroeste desta vila. A Lagoa faz parte de uma
sucessão de zonas húmidas que marcam o litoral português,
situando-se num dos principais eixos migratórios de aves
aquáticas que atravessam Portugal Continental.

Festas Anuais
Feira das velharias de Alcobaça: 3° Domingo de cada mês
Feira de São Bernardo: 20 a 26 de Agostol
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)
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RELIGIOSO

NORTE E CENTRO

Natureza, G
Mata Nacional dos Sete Montess
Localização:
2300 Tomar,
Contactos:
T: (+351) 914 915 986
E: dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.pt

Situada no centro de Tomar, junto a uma das suas principais
avenidas, a Mata Nacional dos Sete Montes com cerca de 39
hectares é o principal parque da cidade. Esta mata faz a
ligação ao castelo e é também conhecida como a Cerca do
Convento, de que fazia parte integrante, sendo usada pela
Ordem de Cristo como área de cultivo e recolhimento.
Património, G
Aqueduto dos Pegões
Localização:
Aqueduto dos Pegões, Tomar
Contactos:
T: (+351) 249 329 823

Situado perto de Tomar, sobre o vale da Ribeira dos Pegões,
o Aqueduto dos Pegões é um dos maiores e mais imponentes
aquedutos portugueses. Foi construído em finais do séc. XVI
e princípios do séc. XVII, a mando de Filipe I, para abastecer
de água o Convento de Cristo. A história deste aqueduto
encontra-se pois fortemente ligada à do convento.
Património, €
Mosteiro da Batalha
Localização:
Largo Infante Dom Henrique, 2440-109 Batalha
Contactos:
T: (+351) 244 765 497
E: geral@mbatalha.dgpc.pt
www.mosteirobatalha.gov.pt

Classificado pela UNESCO como Património da Humanidade
desde 2007, o Mosteiro da Batalha, ou Convento de Santa
Maria da Vitória é uma das maiores jóias arquitectónicas
Portuguesas, e também o símbolo mais marcante da Dinastia
de Avis.O Mosteiro da Batalha é hoje o grande monumento do
Gótico final português e o primeiro onde se estreou a "Arte
Manuelina".
Património , €
Castelo de Leiria
Localização:
Av. Largo de São Pedro, 2400-235 Leiria
Contactos:
T: (+351) 244 839 670
E: castelo@cm-leiria.pt
www.cm-leiria.pt

No alto da colina, o castelo medieval é um dos pontos de
visita obrigatória em Leiria, tanto pela história que preserva
como pelo miradouro e ex-libris que é. Este castelo medieval
teve a construção com o rei D. Afonso Henriques (século XII)
e apresenta um estilo românico/gótico. Estruturas que
podem ser vistas/visitadas dentro das muralhas: Palácio Real
quatrocentista, Torre de Menagem (com exposição no
interior), Igreja de Santa Maria da Pena, espaço da antiga
Colegiada e celeiros medievais.
-

Património, G
Sinagoga de Tomar
Localização:
Rua Dr. Joaquim Jacinto 73, Tomar
Contactos:
T: (+351) 249 329 823
E: turismo@cm-tomar.pt
www.cm-tomar.pt

Com fachada muito discreta, como quase todos os templos
judaicos no mundo cristão, o interior da pequena sinagoga de
Tomar é uma surpresa. O tecto é suportado por 4 colunas que
representam as mães de Israel: Sara, Raquel, Rebeca e Lea.
Entre as colunas ligam-se 12 arcos, símbolo de 12 tribos de
Israel e nos cantos da sala de culto quatro bilhas de barro
ampliam o som da voz. O templo foi mando erigir pelo Infante D.
Henrique, o Navegador, a quem a comunidade judaica financiou
parte da obra dos Descobrimentos.
-

Património, G
Castelo do Obidos
Localização:
Rua Josefa de Óbidos, Óbidos
Contactos:
T: (+351) 960 009 055
E: obidoscriativa@cm-obidos.pt
www.obidos.pt

Um verdadeiro símbolo histórico de Portugal, o Castelo de
Óbidos está completamente restaurado nos dias de hoje, sendo
este um dos mais belos castelos em actividade.O Castelo de
Óbidos encontra-se sobre um modesto penhasco à beira de um
extenso areal, que ainda recentemente as águas do mar acabaram por cobrir.
Festas Anuais
Festa dos Tabuleiros: 29Junho a 8 de Julho
Feira Afonsina: 21 a 24 de Junho
Festa das Colheitas: 11 a 13 de Outubro
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)
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RELIGIOSO

NORTE E CENTRO

Cultural, €
Museu Nacional Machado de Castro
Localização:
Largo Dr. José Rodrigues, 3000-236 Coimbra
Contactos:
T: (+351) 239 853 070
E:geral@mnmc.dgpc.pt
www.museumachadocastro.gov.pt

O Museu Nacional de Machado de Castro é um dos mais
importantes museus de Belas-Artes de Portugal. Foi assim
denominado em homenagem ao destacado escultor conimbricense Machado de Castro. O seu espólio inclui importantes
núcleos de escultura, pintura e Artes decorativas.
Natureza, G
Jardim Botânico da Universidade de Coimbra
Localização:
Calçada Martim de Freitas, 3000-456 Coimbra
Contactos:
T: (+351) 239 855 215
E: geral@cipvv.pt
www.uc.pt/jardimbotanico

O Jardim Botânico da Universidade de Coimbra, é um jardim
botânico com 13,5 hectares de área, situado em Coimbra,
Portugal. É membro da Associação Ibero-Macaronésica de
Jardins Botânicos e da BGCI, e apresenta programas de
conservação para a International Agenda for Botanic
Gardens in Conservation.
-

Patrimonio, G-€€€€
Jardins da Quinta das Lágrimas
Localização:
R. José Vilarinho Raposo 1, 3040-382 Coimbra
Contactos:
T: (+351) 239 802 380
www.quintadaslagrimas.pt

A Quinta das Lágrimas localiza-se na margem esquerda do
Mondego, na freguesia de Santa Clara, na cidade e concelho
de Coimbra, no distrito de mesmo nome, em Portugal. Ocupa
uma área de 18,3 hectares em torno de um palácio do século
XIX requalificado em nossos dias como hotel de luxo.
-

Natureza, G
Penedo da Saudade
Localização:
Av. Marnoco e Sousa 40, 3000-271 Coimbra
Contactos:
T: (+351) 239 857 583

O Penedo da Saudade é um parque e miradouro da cidade
de Coimbra, construído em 1849, de onde se avista a parte
oriental da cidade até ao rio Mondego, a serra do Roxo e a
serra da Lousã.
-

Entreterimento, €€
Portugal dos Pequenitos
Localização:
Largo Rossio de Santa Clara, 3040-256 Coimbra
Contactos:
T: (+351) 239 801 170
www.portugaldospequenitos.pt

O Portugal dos Pequenitos é um parque temático obrigatório! Possui várias áreas temáticas e permite que os miúdos e
graúdos façam uma viagem aos monumentos mais emblemáticos e à História de Portugal de uma forma divertida. Saibam
aqui mais sobre o que podem lá encontrar.

-

Património, G
Escadas Monumentais
Localização:
3000 104, R. Castro Matoso PN, 3000-104 Coimbra

Um dos lugares mais emblemáticos para os estudantes de Coimbra, é aqui que os caloiros costumam ser praxados. Construída
na década de 50, a escadaria de 125 degraus une a Praça D.
Dinis à Praça da República. Diz-se que o número de vezes que se
tropeça na escadaria ao longo do ano é o número de cadeiras a
que se vai chumbar nesse ano…
-

Património , G
Conimbriga Ruínas Museu Monográfico
Localização:
Condeixa-a-Velha, 3150-220 Condeixa-a-Nova
Contactos:
T: (+351) 239 941 177
E: info@conimbriga.pt
www.conimbriga.gov.pt

O Museu Monográfico de Conimbriga tem como missão
tutelar as Ruínas, promover a sua exposição ao público e
prosseguir a investigação arqueológica. O acervo é exclusivamente composto pelos materiais arqueológicos recolhidos na
Cidade e a atual exposição permanente apresenta os objetos
de uso quotidiano, evoca o Forum monumental, a riqueza das
domus, a pujança do seu comércio, a religião e crendices da
população romanizada e a presença suevo-visigótica
-

Ciências, €-€€
Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra
Localização:
Rotunda das Lages, Santa Clara, 3041-901 Coimbra
Contactos:
T: (+351) 239 703 897
E: geral@exploratorio.pt
www.exploratorio.pt

O Exploratório - Centro Ciência Viva de Coimbra localiza-se
em Coimbra, em Portugal. Localizado em Coimbra, num
complexo de 2500 m², o Exploratório Centro Ciência Viva de
Coimbra assume-se como uma entidade de promoção de
cultura científica para a Região Centro
Festas Anuais
Festas da Cidade de Coimbra 2019: 29 de Junho a 7 de Julho
11º Festival das Artes | Luz e Sombra: 19 a 28 de Julho
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)
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-

Natureza , G
Parque do Fontelo
Localização:
Praça da República 3514-501 Viseu
Contactos:
T: (+351) 232 427 427
E: geral@cmviseu.pt
www.cm-viseu.pt

O Parque do Fontelo é uma antiga mata localizada na cidade
de Viseu. O parque ocupa uma área de 10 hectares de exuberante vegetação. Os jardins são de estilo italiano são obra
quinhentista de D. Miguel da Silva que, vindo de Roma em
1525, iniciou a construção do paço episcopal e a reflorestação
do parque.
-

Cultura , G
Museu do Quartzo
Localização:
Rua de Santa Luzia, 3515-371 Vila Nova do Campo
Contactos:
T: 232 450 163
E: museudoquartzo@cmviseu.pt
www.cm-viseu.pt

O Museu do Quartzo - Centro de Interpretação Galopim de
Carvalho o primeiro museu dedicado a apenas um mineral, o
quartzo. Está localizado no Monte de Santa Luzia, elevação
partilhada pelas freguesias de Abraveses e Campo, pertencentes à cidade de Viseu
-

Património, G
Cava de Viriato
Localização:
Av. Bélgica 5, Viseu
Contactos:
T: (+351) 232 427 427
www.cm-viseu.pt

Com cerca de 40 hectares, a Cava de Viriato é o maior
monumento da cidade. A sua planta octogonal, com taludes
em terra e fossos exteriores, torna-a também singular no
panorama nacional e europeu. Cava de Viriato, tal como a
conhecemos com planta octogonal, corresponde a uma
obra de engenharia militar de cronologia medieval.
-

Património, €
Castelo de Lamego
Localização:
5100-150 Lamego
Contactos:
T: (+351) 254 098 090
E: geral@cm-lamego.pt
www.cm-lamego.pt

Classificado como Monumento Nacional, o castelo teve diversas intervenções a cargo da Direcção-Geral dos Edifícios e
Monumentos Nacionais, procedendo-se à eliminação das
habitações encostadas às muralhas. Construído sobre uma
planta poligonal irregular, destacam-se a Torre de Menagem, a
alcáçova e fora dos muros, a antiga cisterna, com teto é abobada sustentada por quatro arcos, uma estrutura bem conservada.
-

Desporto , G
Ecopista Do Dão
Localização:
Rua Tomaz Ribeiro 1320, 3460-555 Tondela
Contactos:
T: (+351) 963 444 663
E: ecopistadodao@cimvdl.pt
www.ecopistadodao.pt

São mais de 48 quilómetros de Ecopista, assentes no antigo
Ramal do Dão e, que unem estes três Concelhos através de
uma forma suave de mobilidade destinada ao uso público,
como via de comunicação para o lazer, o desporto, actividades
recreativas, culturais e de protecção e promoção ambiental.
-

Património, G
Museu de Lamego
Localização:
Largo Camões, 5100-147 Lamego
Contactos:
T: 254 600 230
E: mlamego@culturanorte.gov.pt
www.museudelamego.gov.pt

A coleção em exposição permanente reflete a história e percurso do museu, destacando-se pelo seu ecletismo e qualidade
individual das suas peças. O espólio original do Paço Episcopal,
sobretudo composto por mobiliário, tapeçaria, pintura e escultura, é largamente complementado com elementos de ourivesaria, paramentaria, azulejaria e, de forma destacada, com a
remontagem de alguns dos retábulos de talha dourada das
capelas do extinto Convento das Chagas de Lamego.
Festas Anuais
Festas populares de Viseu: 14 a 24 de Junho
A Romaria de Lamego: 8 de Setembro.
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)
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Desporto, €-€€-€€€
Estádio Municipal de Braga
Localização:
Parque Norte R. de Montecastro, 4700-087 Braga
Contactos:
T: (+351) 253 206 860
E:visitas@scbraga.pt
www.bragacool.com

Conhecido por "A Pedreira", foi projectado pelo Arquitecto
Eduardo Souto Moura e pelo Engenheiro Rui Furtado, da
empresa Afaconsult. O Estádio foi construído para o Euro
2004, que se realizou em Portugal. Este foi um projecto de
linhas arquitectónicas inovadoras, com duas bancadas laterais
e com 30 mil lugares de capacidade. Nos topos do Estádio
podemos encontrar parte da antiga pedreira, e do outro uma
maravilhosa vista para um vale de Braga.
Entretenimento, €€/€€€
Theatro Circo
Localização:
Av. da Liberdade, 697 - 4710-251 Braga
Contactos:
T: (+351) 253 203 800
E: theatrocirco@theatrocirco.com
www.theatrocirco.com

O Theatro Circo é considerado o mais prestigiado teatro
bracarense. Encontra-se classificado como Imóvel de Interesse Público desde 1983. Apresenta uma programação recheada de eventos que vão desde a música, teatro, cinema, exposições, entre muitos outros.
Cultura, €
Museu dos Biscainhos
Localização:
Rua dos Biscaínhos s/n, 4700-415 Braga
Contactos:
T: (+351) 253 204 650
E: mbiscainhos@culturanorte.pt
www.cm-braga.pt

O Palácio dos Biscaínhos abriga um museu, sendo o seu
jardim um dos mais significativos do período Barroco em
Portugal. Em sua exposição permanente permite o conhecimento contextualizado de coleções de artes decorativas da
época compreendida entre o século XVII e o primeiro
quartel do século XIX.
-

Património, G
Jardim de Santa
Bárbara
Localização:
R. Dr. Justino Cruz 127, 4700-314 Braga
Contactos:
T: (+351) 253 262 550
www.cm-braga.pt

O Jardim de Santa Bárbara é assim chamado por causa da
fonte do século XVII que ali se encontra e que é encimada
por uma estátua de Santa Bárbara. É um jardim público
municipal, junto à ala medieval do Paço Episcopal Bracarense.
-

Património G/€
Castelo de Póvoa
de Lanhoso
Localização:
N205 560, 4830-513 Póvoa de Lanhoso
Contactos:
T: (+351) 253 634 312
E: geral@mun-planhoso.pt
www.povoadelanhoso.pt

Este castelo está classificado como Monumento Nacional, tem
vindo a beneficiar de obras de reconstrução e restauro,
mantendo-se como principal testemunho do passado, a Torre
de Menagem.
-

Natureza, G
Parque Nacional do Litoral Norte
Localização:
Rua Professor José Pio Rodrigues 29, Fão
Contactos:
T: (+351) 253 965 830
E: icnf@icnf.pt
www2.icnf.pt

Na faixa da plataforma litoral o Parque Natural do Litoral Norte
caracteriza-se pela sua beleza paisagística. Os 16 quilómetros
de costa escondem algumas das mais bonitas paisagens de
Portugal, dignas de fotografar ou pintar retendo assim a imagem
no tempo.

Festas Anuais
Braga Romana: Normalmente primeira quinzena de maio
Vinho verde Fest 2019: 31/05 a 02/06
Festas de São João 2019: 14 a 24 de Junho
Corrida de São João 2019: 22/07
Noite Branca Braga: 31 a 02 de Agosto 2019

Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)

