_Melgaço,

Gerês,
Caldelas
e Caldas da Saúde

TERMAS

NORTE E CENTRO

Cultural, €
Museu do Cinema de Melgaço
Localização:
Beco das Muralhas 15, 4960-534 Melgaço
Contactos:
T: (+351) 251 401 575
E:museudecinema@cm-melgaco.pt

O Museu, que tem por base o espólio colecionado ao longo
da vida pelo francês Jean Loup Passek e doado ao Município,
conta com duas exposições, uma de carácter permanente e
outra temporária, distribuídas pelos dois andares do edifício.
A exposição permanente, localizada no rés-do-chão, é
dedicada ao pré-cinema, visitante poderá apreciar diversos
aparelhos, como lanternas mágicas com as respetivas caixas e
placas de vidro pintadas à mão.
Cultura, €
Espaço Memória e Fronteira
Localização:
Rua Loja Nova, Melgaço
Contactos:
T: (+351) 251 402 843
E: geral@cipvv.pt
geral@cm-melgaco.pt

Dedicado à preservação da história recente do concelho,
relacionada com o contrabando e a emigração, este Espaço
conduz o visitante pelas histórias da História. Possui uma sala
dedicada ao contrabando e uma rampa, ao longo da qual se
vão retratando os diversos momentos relacionados com a
emigração, como as causas, a preparação da viagem e a
viagem, a chegada e vivência no país de acolhimento, sem
esquecer os reflexos da emigração no concelho.
Património, G
Castelo de Lindoso
Localização:
Castelo Lindoso, 4980 - 451 Lindoso
Contactos:
T: (+351) 258 578 141
nmcastelolindoso@um.geira.pt

O Castelo de Lindoso é considerado como um dos mais
importantes monumentos militares portugueses, pelas
novidades técnicas e arquitetônicas que ensaiou, à época, no
país.No século XX, foi classificado como Monumento Nacional por um decreto publicado em junho de 1910. A sua
recuperação iniciou-se na década de 1940, hoje está recuperado e aberto ao público.
-

Religioso, G
Santuário de Nossa Senhora da Peneda
Localização:
4970-150 Arcos de Valdevez
Contactos:
T: (+351)
E:

O Santuário de Nossa Senhora da Peneda é um santuário
católico dedicado à Virgem Maria sob a invocação de Nossa
Senhora da Peneda, situado no concelho de Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo.É um lugar recôndito e
de uma beleza única e um dos mais importantes e concorridos santuários do Norte de Portugal.
-

Religioso, G-€
São Bento da Porta Aberta
Localização:
Av. de São Bento da Porta Aberta 2967, 4845-028 Braga
Contactos:
T: (+351) 253 390 180
E: geral@sbento.pt
www.sbento.pt

Encurralado entre as franjas rendilhadas do Gerês e inundado
pelas águas abundantes da Caniçada, ergue-se um dos maiores
fenómenos religiosos de Portugal. O santuário de S. Bento da
Porta Aberta é o segundo maior santuário português e atrai
anualmente centenas de milhares de peregrinos. Depois de
Fátima, lidera as estatísticas, mesmo não gozando de uma
situação geográfica favorável, nem ser beneficiado por grandes
vias de comunicação. Plantado no coração do Minho, é lugar
preferencial de culto ao fundador dos beneditinos.
Património , G
Convento das Carvalhiças
Localização:
Rua das Carvalhiças 193, 4960-535 Melgaço
Contactos:
T: (+351) 251 410 100
E: geral@cm-melgaco.pt

Entre o vasto património religioso e arquitetónico de Melgaço,
destaca-se a Igreja e o Convento das Carvalhiças, também
designado Convento de Nossa Senhora da Conceição. Este
antigo convento, do lado direito da igreja, foi construído no
século XVIII. Olhando com atenção, é possível verificar que já
foi um antigo convento, hoje propriedade privada ligada à
produção agrícola.
Religioso, G-€
Santuário de Senhora da Abadia
Localização:
Avenida da Adega Cooperativa nº485, 4950-279 Monção
Contactos:
T: (+351) 938 039 504
E: geral@cm-amares.pt
www.cm-amares.pt

Localizado num local aprazível, onde o contacto com o meio
natural é privilegiado, o Santuário de Nossa Senhora da Abadia
foi construído nos séculos XVII e XVIII, na freguesia de Bouro
Santa Maria. O santuário mariano pertence ao estilo arquitectónico barroco e rococó e é composto por capelas de via-sacra,
igreja, cruzeiro, fontes e edifícios de apoio aos peregrinos.
Festas Anuais
Festa do Alvarinho e do Fumeiro: 26 a 28 de Abril
A Festa em Honra à Virgem das Dores realiza-se entre 14 e 19
de Agosto de 2019.
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)

_Santas de Carvalhelhos,
Vidago
e Pedras Salgadas

TERMAS

NORTE E CENTRO

Natureza , G
Parque de Vidago
Localização:
Parque de 5-307, Vidago
Contactos:
T: (+351) 276 990 920

Vasto e generoso são alguns dos muitos adjetivos que
descrevem o belíssimo Parque Natural que rodeia o Vidago
Palace Hotel. Criado em 1910, apresenta uma paisagem
típica do início do século XX, que permanece intacta até
hoje. As suas alamedas, os seus caminhos, os seus trilhos e os
seus espelhos de água convidam os visitantes a passear por
entre o arvoredo que muda de cor conforme as estações do
ano.
-

Arte, €
Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso
Localização:
Av. 5 de Outubro 10, 5400-017 Chaves
Contactos:
T: (+351) 276 009 137
mac.nadirafonso@chaves.pt
www.macna.chaves.pt

O Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso está situado
na cidade de Chaves, em Portugal, encontra-se instalado num
edifício projectado pelo arquitecto Álvaro Siza Vieira. Dispõe
de das salas de exposições (permanentes e temporárias), o
Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso tem também
um auditório, para 100 pessoas. Tem ainda biblioteca, arquivo, cafetaria, um ateliê para o mestre Nadir Afonso.
-

Desporto , €€-€€€
Centro Hípico de Pedras Salgadas
Localização:
Rua do Bairro das Romanas,5050-145 Pedras Salgadas
Contactos:
T: (+351) 259 433 139
E: hipicopedrassalgadas@cm-vpaguiar.pt
www.hipicopedrassalgadas.pt

O Centro Hípico de Pedras Salgadas apresenta uma localização privilegiada, que permite o desenvolvimento de projetos e diversas atividades de interação com a comunidade,
proporcionando não só o acompanhamento terapêutico dos
cidadãos nas diversas valências da equitação com fins
terapêuticos, mas também a promoção de atividades e
eventos alargados a toda a população.
-

Religioso , G
Igreja Matriz,Santa Maria Maior
Localização:
R. da Ordem Terceira 88, 5400-517 Vila Real
Contactos:
T: (+351) 276 321 384
E: dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.pt

Chaves e a sua Igreja de Santa Maria Maior (Chaves) ou Igreja
Matriz, classificado como IIP - Imóvel de Interesse Público , foi
durante o período romano, um dos mais importantes núcleos
urbanos da península, tendo os registos da época das
invasões suevas, citado a cidade como sede de um bispado
cristão. O templo existente teria sido parcialmente destruído,tendo a época de ocupação árabe, ditado a extinção da diocese.
-

Património, €
Castelo de Chaves
Localização:
Praça de Camões 14, 5400-517 Chaves
Contactos:
T: 276 348 180
E: dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.p

O Castelo de Chaves localiza-se na freguesia de Santa Maria
Maior, cidade e concelho de Chaves, distrito de Vila Real, em
Portugal. Em posição dominante sobre uma elevação à beira do
rio Tâmega, defendia a fronteira com a Galiza
-

Religioso, G
Igreja da Misericórdia
Localização:
Praça de Camões 14, 5400-517 Chaves
Contactos:
T: 276 340 500
E: municipio@chaves.pt
www.chaves.pt

A fachada do templo, granítica, antecedida de uma escadaria
também de pedra, está pormenorizada e cuidadamente decorada com pilastras e janelas. O interior, de uma só nave, tem as
paredes inteiramente revestidas de azulejos decorados, do
século XVIII, ilustrando vários motivos e cenas bíblicas (Bodas
de Canã, Ressurreição de Lázaro, Multiplicação dos Pães). No
tecto, de madeira pintada de meados do século XVIII (l743),
está também representada a cena da Visitação. Por último, o
altar de talha dourada, é profusamente decorado com querubins, cachos e volutas. A fachada posterior do edifício apresenta a particularidade de assentar e aproveitar o paramento
externo da cerca urbana medieval.
Festas Anuais
Festa de Santo António: 13 de Junho
Festa da Cidade de Chaves - 8 de Julho
Festa Nª Sª da Assunção- Vilela Seca - 15 de Agosto
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)

_S. Jorge,
Sulfurosas de Alcafache
e S. Pedro do Sul

TERMAS

NORTE E CENTRO

Património , €
Museu Convento dos Lóios
Localização:
Praça Dr. Guilherme Alves Moreira, Santa Maria da Feira
Contactos:
T: (+351) 256 331 070
E: dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.pt

Espaço dedicado à História e ao Património, tem o propósito
de salvaguarda, valorização e divulgação dos testemunhos e
memórias da herança histórica e cultural do concelho e da
região, promovendo diversas atividades de manifesto interesse ao entendimento da diversidade cultural regional e também
nacional. Apresenta na exposição permanente núcleos de
Arqueologia, História e Etnografia.
Cultura, €
Castelo de Santa Maria da Feira
Localização:
Rua Dr.Alameda Roberto Vaz de Oliveira,
Santa Maria da Feira
Contactos:
T: (+351) 256 372 248
E: geral@culturanorte.gov.pt
www.castelodafeira.com

O Castelo de Santa Maria da Feira é um dos mais notáveis
monumentos portugueses na forma como espelha a diversidade de recursos defensivos utilizados entre os séculos XI e
XVI.
-

Natureza, G
Zoo de Lourosa
Localização:
Rua Parque, 4535-071 Lourosa
Contactos:
T: (+351) 227 459 822
info@zoolourosa.com

O Zoo de Lourosa diferencia-se dos outros zoos: é o único
parque ornitológico do país, ou seja, é um parque dedicado
exclusivamente a aves, único em Portugal e um dos poucos
deste género na Europa.Situado em Santa Maria da Feira, o
Zoo de Lourosa possui um enorme valor nacional e internacional a nível de conservação da vida selvagem, bem como
educação para quem o visita, através da oferta de diversas
atividades recreativas, culturais e educativas.
-

Religioso , G
Igreja de Santa Maria da Feira
Localização:
Largo Doutor Guilherme Moreira ,
4520-161 Santa Maria Feira
Contactos:
T: (+351) 256 372 328
E: dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.pt

Templo do século XVI de planta em cruz latina, de uma só
nave e claustro de dois pisos. De estilo maneirista, domina,
conjuntamente com o Convento dos Lóios, a praça principal
da cidade.
-

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
Festas Anuais
Viagem mediaeval Santa Maria da Feira : 31v de Julho a 11 de
Agosto.
Festas populares de Viseu: 14 a 24 de Junho
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)

_Curia, Luso,
Sangemil
e Felgueira

TERMAS

NORTE E CENTRO

Natureza, G
Parque Urbano da Mealhada
Localização:
Parque da Cidade, Mealhada.
Contactos:
T: (+351) 231 200 980
www.cm-mealhada.pt

Este parque da cidade ocupa uma área de 14 hectares aproximadamente, e é um grande espaço verde destinado principalmente a praticar desporto e tempo livre. O parque tem várias
instalações desportivas como tênis, basquetebol, pista de
bicicletas, parque infantil.
Património , €
Convento de Santa Cruz do Buçaco
Localização:
Mata Nacional do Buçaco
3050-261 Luso
Contactos:
T: (+351)231 937 000
E: gdgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.pt

Quem visita o Buçaco e a sua mata não pode, também, deixar
de admirar o antigo Convento de Santa Cruz. Fundado em
1628, o Convento dos Carmelitas Descalços é um edifício em
perfeita comunhão com a natureza, onde se evidencia a
simplicidade do espaço, como convinha a uma comunidade
de eremitas.Ao deambular por este espaço que convida à
meditação admire a curiosa frontaria, forrada com incrustações de quartzo branco e jorra negra, ou o tecto revestido a
cortiça e as paredes empedradas do átrio.
-

Enoturismo, €€-€€€€
Caves do Solar de São Domingos
Localização:
R. Elpídio Martins Semedo 42, 3780-473 Anadia
Contactos:
T: (+351) 231 519 680
E: info@cavesaodomingos.com
www.cavesaodomingos.com

As Caves do Solar de São Domingos dispõe de amplos espaços, Sala Bairrada, Sala Baga e Sala das Barricas, vocacionadas para reuniões e outros eventos exclusivos. Oferecem-lhe
as melhores experiências vínicas, para partilhar na melhor
companhia.
-

Enoturismo, €
Museu Do Vinho Da Bairrada
Localização:
Av. Engenheiro Tavares da Silva, 3780-203 Anadia
Contactos:
T: (+351) 231 519 780
E: museuvinhobairrada@mail.telepac.pt

Em edifício contemporâneo, inaugurado, comporta, para
além da exposição permanente - Percursos do Vinho, uma
componente de exposições temporárias de arte contemporânea.O espólio em exposição é, maioritariamente datado
do último quartel do século XIX e primeira metade do século
XX.
-

Religioso, G
Santuário de Nossa Senhora Auxiliadora
Localização:
R. São João Bosco, 3780-294
T: (+351) 231 510 790

A cima da igreja encontra-se a estátua de Nossa Senhora
Auxiliadora, com quatro metros de altura, ladeada por dois
anjos, em pedra, com dois metros. A construção da torre foi
planeada independentemente da igreja. Com quarenta
metros da altura, a torre possuí oito sinos, um relógio e
quatro mostradores. Na fachada principal encontram-se
também dois painéis de mosaico alusivos a S. João Bosco,
apóstolo da juventude.
-

Património, €
Museu Militar do Buçaco
Localização:
Museu Militar do Buçaco, 3050-201 Luso
Contactos:
T: (+351) 231 939 310
www.cm-mealhada.pt

O Museu, situado quase no coração da Mata do Bussaco e bem
próximo monumento aos combatentes da Guerra Peninsular,
tem expostas valiosas coleções que remetem para esta batalha
napoleónica, como peças e utensílios de Índole militar do início
do Séc. XIX, pequenas figuras uniformizadas, guiões e medalhas,
cartas militares e topográficas do terreno. No seu espólio tem
também três pequenas áreas dedicadas a cada um dos exércitos que participaram no conflito .Em destaque está uma peça de
artilharia que foi usada nesta batalha acompanhada da respetiva
guarnição de fogo.
-

Património , G
Museu Etnográfico da Pampilhosa
Localização:
Casa Rural Quinhentist, 3050-436 Pampilhosa
Contactos:
T: (+351) 231 949 620
E: casaquinhentista@gmail.com

Casa agrícola do séc. XVI, celeiros anexos e eiras. Núcleos
museológicos constituídos por objetos representativos da
vida agrícola; indústria cerâmica; caminhos de ferro; trajo;
artesanato; utensílios do quotidiano; arte sacra; arqueologia; o
porco.
-

Enoturismo, €-€€
Centro de Interpretação Ambiental da Mealhada
Localização:
Parque da Cidade, 3050-356 Mealhada
Contactos:
T: (+351) 231 205 389
E: centroambiental@cm-mealhada.pt
www.cm-mealhada.pt

O Centro de Interpretação Ambiental (CIA), localizado no
Parque da Cidade da Mealhada, é um espaço lúdico e educativo, equipado com modernos meios audiovisuais e preparado
para realizar as mais diversas atividades pedagógicas.
Festas Anuais
Festa do barrete verde e das salinas: 01 a 31 de Agosto
Feira do pão e do mel: 16,17 e 18 de Agosto
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)

_Manteigas
e Monfortinho

TERMAS

NORTE E CENTRO

Património , G
Sé de Guarda
Localização:
Praça Luís de Camões, 6300-714 Guarda
Contactos:
T: (+351) 256 331 070
E:dgpc@dgpc.pt
www.patrimoniocultural.gov.pt

O Santuário do Senhor do Socorro, foco de uma afamada roA
Catedral da Guarda, que se ergue majestosa no centro da
cidade, foi mandada erigir durante o reinado de D. João I, por
iniciativa do bispo D. Vasco de Lamego. As obras, iniciadas em
1390, só foram concluídas no tempo de D. João III, arrastando-se por mais de 150 anos. Como resultado, a Sé tornou-se
uma das igrejas mais emblemáticas de Portugal, com uma
estrutura que cria a simbiose entre o gótico e o manuelino.

Cultura , €
Museu da Guarda
Localização:
Rua Alves Roçadas 30, 6300-663 Guarda
Contactos:
T: (+351) 271 213 460
E: mguarda@imc-ip.pt
www.museudaguarda.imc-ip.pt

O Museu da Guarda é herdeiro do Museu Regional da
Guarda fundado em 1940, sob a dependência da Câmara
Municipal, no âmbito das Comemorações Centenárias. Em
1983 iniciaram-se obras de remodelação do edifício e elaborou-se um plano museológico para a apresentação da
coleção permanente. Abriu ao público em junho de 1985 sob
a designação de Museu da Guarda. Atualmente é tutelado
pela Câmara Municipal da Guarda.
-

Entreterimento , €
Museu do Brinquedo
Localização:
Largo de Santa Rita 6270-492 Seia
Contactos:
T: (+351) 238 083 521
E: museu.brinquedo@cm-seia.pt
www.cm-seia.pt

O Museu do Brinquedo de Seia é um dos mais completos do
país, pela diversidade de peças. Ao todo são mais de 10 000
brinquedos, de várias épocas da história da humanidade,
provenientes, na sua maioria, de ofertas particulares e
instituições, como embaixadas, regiões de turismo, câmara
municipais, rotários, coleccionadores ou fabricantes.
-

Entreterimento ,€
Centro Interpretativo do Vale Glaciar do Zêzere
Localização:
Fonte Santa - Manteigas
Contactos:
T: (+351) 275 981 113
E: geral@civglaz-manteigas.pt
www.civglaz-manteigas.pt

O Centro Interpretativo do Vale Glaciar do Zêzere, tem
como principal atracção um simulador que recria uma
viagem de balão/dirigível ao longo do Vale Glaciar do
Zêzere. Um passeio onde o visitante se deslocará virtualmente sobre a área, património natural, com uma extensão
de 13 quilómetros, com pontuais recuos no tempo, saltos de
milhares de anos, para, com o recurso a representações 3D,
para melhor se compreender o fenómeno da glaciação.
-

Gastronomia , G,€€
Solar do Queijo da Serra da Estrela
Localização:
Largo de Sta Maria nº5, 6360 Celorico da Beira
Contactos:
T: (+351) 271 747 473
E: geral@solardoqueijo.com
www.solardoqueijo.com

Na Capital do Queijo Serra da Estrela, a Autarquia de Celorico
da Beira ergueu em homenagem ao pastor/produtor de queijo,
o Solar do Queijo, que constitui a autentica catedral onde se
expõe, promove e vende o melhor Queijo produzido no concelho.
-

Gastronomia , €€-€€€
Museu do Pão
Localização:
Rua de Santa Ana, 6270-909 Seia
Contactos:
T: (+351) 238 310 760
E: museu@museodopao.pt
www.museudopao.pt

O Museu do Pão, sediado em Seia na Quinta Fonte do
Marrão, é um museu privado que pretende recolher, preservar e exibir os objetos e o património do pão português nas
suas vertentes: etnográfica, política, social, histórica, religiosa
e artística.No mesmo complexo há também um restaurante.
Festas Anuais
Festa de São Nuno: 1° final de semana de Agosto
Festival de Outono: 1° final de semana de Novembro
Festa do bacalhau: 8 a 10 de Junho
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)

_Monte Real,
Hospital Termal
Rainha D. Leonor
e Vimeiro
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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
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.
-

Ciência, G
Centro Ciência Viva do Alviela - Carsoscópio
Localização:
Praia Fluvial dos Olhos d'Água do Alviela, 2380-450
Contactos:
T: (+351) 249 881 805
E: info@alviela.cienciaviva.pt
info@fatima.ptwww.alviela.cienciaviva.pt

Esta estrutura, inserida no complexo das nascentes do Alviela,
foi desenvolvida com o objetivo de valorizar o imenso
património natural da nascente do rio Alviela e zona envolvente, além da exposição interativa, o Centro Ciência Viva do
Alviela - Carsoscópio atua como dinamizador de exposições
temporárias.
-

Religioso , G
Santuário de Fátima
Localização:
Rua de Santa Isabel, N 360, 2495-424, Fátima
Contactos:
T: (+351) 249 539 600
E:info@fatima.pt
www.fatima.pt

O Santuário de Fátima, formalmente intitulado pela Igreja
Católica como Santuário de Nossa Senhora do Rosário de
Fátima, é um santuário mariano dedicado a Nossa Senhora de
Fátima, localizado no lugar da Cova da Iria, na cidade de
Fátima, concelho de Ourém, em Portugal.
-

Cultura , G, €
Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro
Localização:
R. do Monumento 17, 2530-835 Vimeiro
Contactos:
T: (+351) 261 988 471

O Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro foi inaugurado a 21 de agosto de 2008, durante as comemorações do
bicentenário da Batalha do Vimeiro e localiza-se no outeiro do
Vimeiro, junto ao monumento comemorativo do primeiro
centenário da batalha.

Festas Anuais
Batalha do Vimeiro: 19,20 e 21 de Julho
Festa de São João: 21,22 e 23 de Junho
Valor da atividade: G (Grátis) - €(menos) -€€€(mais)

