
AS 10 MELHORES 
EXPERIÊNCIAS 
PARA APROFUNDAR O SEU 
CONHECIMENTO DA REGIÃO



SELECIONE O 
DESTINO PARA 
PARA SE ACULTURAR:



TRÁS-OS-MONTES



TOP 10 CULTURA – TRÁS-OS-MONTES

Tour Chaves 01

02

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Chaves

Montalegre

Chaves é uma das cidades mais importantes de Trás-os-Montes e esconde muitos 
encantos. É conhecida pelas duas ruas da zona histórica, pela zona ribeirinha e pelos 
poderes curativos das suas termas. Durante este percurso irá conhecer a região de uma 
forma lúdica e enriquecedora através do auxílio de um guia experiente. 

Venha conhecer uma das aldeias mais pitorescas de Trás-os-Montes e parte integrante 
do Parque Natural da Peneda-Gerês. Visitar esta aldeia com um guia e em viatura todo-
o-terreno será a melhor opção para conhecer a cultura local pelos olhos das suas gentes. 
Nas viaturas de todo-o-terreno terá o prazer de conciliar a adrenalina da condução com 
a descoberta de um território cheio de atrativos culturais, naturais e paisagísticos.

Valor: desde 90€  p/pessoa

Valor: desde 60€ p/pessoa 

Visita Guiada a Pitões das Júnias

DURAÇÃO

Personalizada ao cliente 

DURAÇÃO

7-8 horas 

INCLUÍDO: Transporte em automóvel ou van com motorista; Guia turístico; Entradas nos museus/
monumentos selecionados para o programa; Almoço ou jantar.

INCLUÍDO: Almoço e guia local.

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – TRÁS-OS-MONTES

03

04

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Chaves

Miranda do Douro 

Importante museu de arte contemporânea que dá palco às obras do pintor Nadir 
Afonso. Delicie-se neste espaço com as cores e formas presentes nas belas pinturas do 
artista flaviense. Neste espaço poderá ainda encontrar algumas exposições temporárias, 
de artistas também conceituados, como já foi o caso de Paula Rego.

Venha conhecer um dos cerca de 60 animais que o centro de valorização alberga. Durante 
a visita fique a conhecer a história do Burro de Miranda, quais os cuidados diários, o seu ciclo 
de vida e as suas aptidões. Os mais pequenos vão adorar a experiência. Entenda ainda a 
importância que este centro tem para a preservação do burro de Miranda e para prevenir a 
sua extinção.

Valor: 5€ p/pessoa

Valor: 5€ p/pessoa

Museu de Arte Contemporânea 
de Nadir Afonso

Centro de Valorização  
do Burro de Miranda

DURAÇÃO

Livre

DURAÇÃO

1 hora 

INCLUÍDO: Visita às instalações do Museu e às exposições.

INCLUÍDO: Visita guiada ao Centro adaptada aos interesses do visitante.

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – TRÁS-OS-MONTES

05

06

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Miranda do Douro 

Bragança 

Situado no centro histórico da cidade, o Museu da Terra de Miranda retrata a vida social 
e cultural de uma região com forte identidade. O seu tema é essencialmente etnográfico 
e procura descrever o estilo de vida da população na ancestralidade. Aqui poderá ainda 
descobrir a importância e a especificidade da língua mirandesa e o seu papel na construção e 
no reconhecimento da identidade da região. No museu, as coleções são sobretudo ligadas a 
etnografia. 

Bragança conserva um património ímpar num centro histórico compacto e bem conservado, 
prova disso é o Castelo e Museu Militar. Monumento de grande valor histórico que inclui 
no seu interior importantes peças de armamento militar que remontam a tempos passados. 
Aproveite a oportunidade para realizar uma enriquecedora visita guiada onde serão 
apresentadas todas as peças. Venha conhecer o museu militar mais visitado do país. 

Valor: 2€ p/pessoa

Valor: 1€ p/pessoa

Museu da Terra de Miranda

Castelo de Bragança

DURAÇÃO

Livre

DURAÇÃO

Livre

INCLUÍDO: Visita ao museu.

INCLUÍDO: Visita ao Castelo e Museu Militar. 

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – TRÁS-OS-MONTES

07

08

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Macedo de Cavaleiros 

Montalegre

Fique a conhecer toda a história e misticidade dos Caretos de Podence, reconhecidos em 
2019 como Património Imaterial da Humanidade. É na Casa do Careto que irá perceber 
a importância desta tradição, através de exposições permanentes dos coloridos fatos, 
chocalhos, máscaras, pinturas e artefactos. 

Espaço que procura valorizar a memória coletiva, o património natural, cultural e etnográfico 
da região. Na visita conseguirá ter perceção da identidade de Barroso e daquilo que esta 
região tem de melhor, as suas gentes e o seu importante património. Aqui tem o primeiro 
contato com as diferentes realidades que integram a região, que se pretende que seja o 
aperitivo para a exploração de Trás-os-Montes. 

Valor: 1€ p/pessoa

Valor: gratuito

Casa do Careto 

Ecomuseu do Barroso 

DURAÇÃO

Livre

DURAÇÃO

Livre

INCLUÍDO: Visita à sala de exposições. 

INCLUÍDO: Visita às instalações do museu. 

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – TRÁS-OS-MONTES

09

10

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Ribeira de Pena

Mirandela 

Venha conhecer o local onde viveu Camilo Castelo Branco aquando da sua permanência 
em Ribeira de Pena.  Aqui foi onde o escritor conheceu os primeiros anos de liberdade e 
serve hoje de ponto de contacto com a obra camiliana, onde Ribeira de Pena tem presença 
constante. Acolhe as exposições permanentes “Camilo e Ribeira de Pena” e “Olhares 
Camilianos”, que introduzem a visita aos aposentos de Camilo e Joaquina, sua primeira esposa. 

Dentro da Rota do Azeite poderá encontrar espaços onde é possível descobrir os segredos 
por trás do Azeite de Trás-os-Montes. No Museu da Oliveira e do Azeite ficará a conhecer 
as principais curiosidades sobre a produção do azeite da região e sobre as características 
que o tornam um produto ímpar de origem de portuguesa com Denominação de 
Origem Protegida (DOP). Ficará ainda a conhecer a importância deste ingrediente no 
desenvolvimento da cidade e termine a visita aproveitando provar algumas iguarias realizadas 
com o famoso azeite transmontano. 

Valor: gratuito 

Valor: gratuito

Casa de Camilo | Friúme

Museu da Oliveira e do Azeite

DURAÇÃO

Livre

DURAÇÃO

1 hora (Requer marcação prévia) 

INCLUÍDO: Visita às instalações do museu. 

INCLUÍDO: Visita ao museu.

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


DOURO



TOP 10 CULTURA – DOURO

Tour Douro Premium 01

02

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Vale do Douro

Vila Real

Venha conhecer o Alto Douro Vinhateiro pelos olhos de quem melhor conhece a região. 
Nesta visita poderá vislumbrar os socalcos esculpidos ao longo do rio, enquanto desfruta 
de uma viagem na Nacional 222 ou de um magnífico passeio de barco nas águas do rio 
Douro, descobrindo pelo caminho alguns miradouros com vistas de cortar a respiração. Sem 
esquecer o almoço numa Quinta onde poderá degustar a gastronomia local e o vinho que 
trouxe fama mundial à região.

Visite o Ex-libris de Vila Real. Uma fundação histórica ligada a um dos vinhos portugueses 
de maior notoriedade no estrangeiro: o Mateus Rosé.  Faça um passeio descontraído pelos 
jardins, e aproveite a visita à casa e à capela para conhecer a obra do famoso arquiteto 
Nicolau Nasoni e um dos mais belos exemplares do estilo barroco em Portugal. Perca-se 
neste ícone cultural de Vila Real, enquanto se delicia com um copo de Mateus Rosé. 

DURAÇÃO

DURAÇÃO

10 horas 

50 min + visita livre aos jardins

Valor: 130€ p/pessoa

Valor: 20€ p/pessoa

INCLUÍDO: Pick-Up & Drop-Off no alojamento no Grande  Porto e Vila Real, Provas de Vinhos, Prova 
de Azeite, Almoço com Prova de Vinhos, Passeio de Barco e Água.

INCLUÍDO: Casa + Capela + Frasqueira.

Casa de Mateus

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – DOURO

D’Origem - Museu do Azeite

Museu do Douro

03

04

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Casal de Loivos

Peso da Régua

O Alto Douro Vinhateiro tem mais a oferecer do que os seus vinhos. No Museu D’Origem 
pode perceber a importância do Azeite para a região e como é feita a sua produção. Fale 
diretamente com quem produz azeite e fique a conhecer esta técnica ancestral. Termine a sua 
visita com uma prova de azeite e vinho para despertar o seu paladar para novos e refinados 
sabores.

Venha visitar o Museu do Douro, um dos principais ícones culturais da cidade da Régua, 
onde a tradição vive em harmonia com a modernidade. Fique a conhecer um dos principais 
instrumentos de valorização das atividades associadas à vitivinicultura, ao turismo cultural e ao 
enoturismo e principal ponto de promoção da história do Vinho do Porto, situado em pleno 
vale do Douro. 

DURAÇÃO

50 min a 1 hora 

Valor: 10€ p/pessoa

Valor: a partir de 7,5€ p/pessoa

INCLUÍDO: Visita Guiada ao Museu do Azeite e prova de vinhos.

INCLUÍDO: Acesso às instalações do Museu e Cálice de Vinho do Porto.

DURAÇÃO

Livre

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – DOURO

Vale do Varosa

Côa Parque

05

06

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Lamego

Vila Nova de Foz Côa

Detentora de um património único, a região do Varosa, parcialmente integrada na região do 
Douro Património da Humanidade, integra no seu território vestígios da presença da Ordem 
de Cister, assim como vestígios da presença romana e da arquitetura moçárabe. Veja de 
perto o contributo da Ordem de Cister para o desenvolvimento vinícola da região que hoje é 
reconhecida pela UNESCO. Faça uma viagem até aos tempos antigos e deixe-se levar pelas 
histórias que estes locais têm para lhe contar.

Considerado o maior e mais antigo museu aberto do mundo do Paleolítico, o Museu do Côa é 
uma verdadeira galeria ao ar livre onde é possível testemunhar a arte primitiva através de uma 
rara concentração de arte rupestre composta por gravuras em pedra, datada do Paleolítico 
Superior e situada ao longo das margens situada ao longo das margens do rio Côa. Ponto de 
paragem obrigatória na rota dos museus portugueses, conta com uma arquitetura que respeita 
os dois patrimónios mundiais: a arte pré-histórica e a paisagem vinhateira. Deslumbre-se com 
todas as maravilhas e surpresas que o museu e o parque têm para lhe oferecer.

Valor: a partir de 7€ p/pessoa

DURAÇÃO

Livre 

Valor: 7€ p/pessoa

INCLUÍDO: Entrada, em regime de visita livre, no Mosteiro de São João de Tarouca, Mosteiro de Santa 
Maria de Salzedas, Convento de Santo António de Ferreirim, Ponte Fortificada de Ucanha e Capela de 
São Pedro de Balsemão.

INCLUÍDO: Visita ao museu / Visita ao parque e gravuras rupestres.

DURAÇÃO

A partir de 1h

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – DOURO

Museu do Vinho 
de São João da Pesqueira
LOCALIZAÇÃO 

São João da Pesqueira

Um museu que merece ser degustado. Entrar no Museu do Vinho de São João da Pesqueira é 
entrar num universo dedicado ao vinho. Além de uma exposição permanente ligada à temática do 
vinho, poderá ainda encontrar uma sala de provas, uma loja de vinhos, um wine-bar, entre outros 
espaços culturais e de lazer. Se o nome já desperta os seus sentidos, imagine uma visita.

DURAÇÃO

DURAÇÃO

2 a 3 horas

Livre

Valor: 4€ p/pessoa

INCLUÍDO: Acesso às instalações do museu.

INCLUÍDO: Acesso às instalações do museu.

07

Museu de Lamego 08
LOCALIZAÇÃO 

Lamego

Visite um dos museus centenários do País na cidade de Lamego. Aqui poderá testemunhar a 
grandeza deste museu, através das suas coleções de pintura, tapeçaria, mobiliário, ourivesaria, 
meios de transporte entre muitas outras. Coleções abrilhantadas por objetos datados desde o 
Séc. I até ao Séc. XX, que tornam este museu num dos principais ícones culturais da região. 

Valor: 3€ p/pessoa

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – DOURO

Santuário Nossa Senhora 
dos Remédios 10
LOCALIZAÇÃO 

Lamego

O Santuário da Nossa Senhora dos Remédios e a sua imponente escadaria com 686 
degraus são a imagem de marca de Lamego. Os diversos patamares do escadório tornam 
este monumento singular e enriquecido com interessantes obras escultóricas que amenizam 
a longa subida. Já no topo, junto ao Santuário, os visitantes são brindados com a vista 
deslumbrante sobre a cidade.

Valor: gratuito

LOCALIZAÇÃO 

Favaios

Venha conhecer o Museu do Pão e do Vinho instalado num dos edifícios mais importantes da 
Aldeia Vinhateira. Aproveite a oportunidade para conhecer o vinho Moscatel e o Pão e a sua 
história, bem como todas as tradições e processos associados a estes produtos e à sua importância 
para a elevação da aldeia de Favaios.

DURAÇÃO

50 min a 1 hora

Valor: 2€ p/pessoa

INCLUÍDO: Visita guiada ao museu e prova de moscatel.

09Museu do Pão e do Vinho

DURAÇÃO

Livre

INCLUÍDO: Acesso ao Santuário.

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


MINHO



TOP 10 CULTURA – MINHO

01

02

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Guimarães

Braga

Apresentamos-lhe o berço da nação. Uma cidade icónica e tão importante para a história de 
Portugal. Faça uma visita guiada pelo centro histórico e pelos pontos mais importantes da cidade, 
classificada pela UNESCO como Património Cultural da Humanidade.

Conhecida como cidade dos Arcebispos, Braga tem muitos segredos escondidos que 
justificam uma visita guiada. No início da sua visita vai ter a oportunidade de subir a imponente 
escadaria do Santuário do Bom Jesus e descobrir a magnífica vista sobre a cidade de Braga. 
Poderá também visitar a Sé e o centro histórico, considerados pontos de visita obrigatórios.

Valor: 65€ p/pessoa (mínimo 2 pessoas)

Valor: 65€ p/pessoa (mínimo 2 pessoas)

Tour Guimarães – Meio Dia

Tour Braga – Meio Dia

DURAÇÃO

4 horas

DURAÇÃO

4 horas

INCLUÍDO: Pick-up e Drop-off no Porto e visita guiada em Guimarães.

INCLUÍDO: Pick-up e Drop-off no Porto e visita guiada em Braga.

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – MINHO

03

04

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Parque Nacional Peneda-Gerês - Lindoso 

Monção

Visite com um guia esta pitoresca aldeia minhota em pleno Parque Nacional da Peneda Gerês. 
Deixe-se envolver pelo verde da natureza e o azul do rio Lima, sinta a imponência do Castelo 
de Lindoso e desfrute do percurso na companhia de dezenas de espigueiros. Uma visita guiada 
imperdível pelos tesouros e encantos mais escondidos da região. 

Venha conhecer o Ex-libris da região de Monção, uma grandiosa construção em estilo 
neoclássico do início do séc. XIX. À experiência proporcionada pela visita ao Palácio, 
pode juntar um passeio pelo bosque, jardins e vinhas. Deixe-se transportar até aos 
tempos antigos da nobreza. 

Valor: desde 60€ p/pessoa

Valor: 7,50€ p/pessoa

Jipe Tour dos Castelos 
e Espigueiros

Palácio da Brejoeira 

DURAÇÃO

9 horas

DURAÇÃO

45 minutos 

INCLUÍDO: Guia, visita aos castelos e espigueiros e almoço.

INCLUÍDO: Visita interior ao Palácio, Jardins, Adega Antiga e Capela.

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – MINHO

05

06

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Viana do Castelo 

Ponte de Lima

Neste ilustre museu poderá conhecer a riqueza etnográfica dos tradicionais trajes vianenses. 
Uma oportunidade única para ver de perto os trajes típicos de Viana, assim como também os 
uma coleção vasta de utensílios utilizados na confeção de peças de vestuário. Para além deste 
espólio de artigos, poderá ainda apreciar as exposições permanentes também presentes neste 
espaço. 

No Museu do Brinquedo, a diversão está sempre presente. Conheça as histórias por trás dos 
brinquedos, os seus fabricantes, assim como as técnicas de fabrico utilizadas, as matérias-primas 
e as ferramentas utilizadas na criação dos brinquedos. Venha com a sua família e mostre aos mais 
pequenos alguns dos brinquedos da sua infância. A visita inclui ainda um passeio pelo jardim com 
acesso livre à Sala das Brincadeiras, Oficina do Brinquedo e sala de exposições temporárias. 
Marque já um encontro com a diversão no Museu do Brinquedo.

Valor: 4€

Valor: 3€

Museu do Traje

Museu do Brinquedo

DURAÇÃO

Livre

DURAÇÃO

Livre

INCLUÍDO: Visita ao museu.

INCLUÍDO: Visita ao Museu e passeio pelo jardim com acesso livre à Sala das Brincadeiras, à Oficina 
do Brinquedo e à sala de exposições temporárias. 

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – MINHO

07

08

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Viana do Castelo 

Braga

Grandioso templo situado no topo do Monte de Santa Luzia e com uma vista memorável 
sobre o Mar e a cidade de Viana do Castelo. Um dos monumentos mais imponentes do 
país, onde pode desfrutar da paisagem e da simbiose perfeita entre o natural e o património 
edificado. No alto do santuário, a 60 metros de altura, os visitantes são presentados com 
uma vista panorâmica que torna qualquer visita inesquecível.

Venha visitar o templo religioso mais antigo de Portugal onde poderá apreciar um 
bonito conjunto de estilos arquitetónicos, entre os quais o românico, na sua estrutura, 
o Manuelino no seu revestimento ou o barroco, nos seus magníficos ornamentos. Para 
além do espaço da Catedral poderá ainda visitar o Tesouro-Museu aí presente. 

Valor: 2€ (Catedral); 3€ (Tesouro-Museu) 

Valor: 2€ p/pessoa

INCLUÍDO:  Entrada no santuário e subida ao zimbório (60 metros).

Santuário de Santa Luzia

Sé de Braga

DURAÇÃO

Livre

DURAÇÃO

Livre 

INCLUÍDO:  Visita à igreja e ao Tesouro-Museu.

Nota: durante as horas de culto as visitas turísticas não são permitidas. 

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – MINHO

09

10

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Guimarães

Braga

Classificado como Património Mundial da UNESCO e reconhecido por muitos como 
o castelo que, por excelência, está ligado às origens de Portugal. Não lhe faltam razões 
para visitar o Castelo e as suas sete torres, com uma incrível vista sobre a cidade de 
Guimarães.  Mais do que uma visita, é viajar pela história de Portugal e do seu primeiro 
rei D. Afonso Henriques. 

Santuário imponente classificado como Património Cultural Mundial da Humanidade 
pela UNESCO em 2019, também conhecido como Bom Jesus de Braga. A 
originalidade arquitetónica, a autenticidade, o simbolismo e a monumentalidade sem 
precedentes são características de um valor excecional que estiveram na base desta 
honrosa classificação. Sugerimos que faça aqui uma pausa e desfrute da vista privilegiada 
sobre a cidade.

Valor: gratuito

Valor: 2€ p/pessoa

Castelo de Guimarães 

Santuário Bom Jesus 
do Monte

DURAÇÃO

Livre

DURAÇÃO

Livre

INCLUÍDO:  Visita ao castelo.

INCLUÍDO:  Entrada na Basílica.

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


PORTO



TOP 10 CULTURA – PORTO

Rota da Filigrana 01
LOCALIZAÇÃO 

Gondomar 

Conheça a arte de tecer fios de ouro ou prata de forma singular e criativa. Ao longo do 
percurso visitará algumas oficinas de cariz familiar, onde ficará a conhecer todas as técnicas 
ancestrais do processo produtivo e terá ainda a oportunidade de experimentar parte da 
confeção de uma verdadeira obra de arte. 

DURAÇÃO

4 horas 

Valor: 175€ / van (máx. de 7 participantes) 

INCLUÍDO: guia experiente, visita a duas oficinas, visita a exposição temática e alusiva à Filigrana na 
Casa Branca de Gramido, workshop mediante disponibilidade e seguros.
PICK-UP E DROP-OFF: Porto.

02
LOCALIZAÇÃO 

O tour guiado tem início em Amarante 

Propomos-lhe uma viagem a uma rota repleta de memórias, sabores e histórias do 
Românico. Para descobrir o vasto território da Rota e dos seus 58 monumentos poderá 
fazer um tour guiado com uma empresa especializada, que irá levá-lo a experienciar as 
vivências locais, os saberes e ainda proporcionar memórias gastronómicas, através de um 
atelier da doçaria conventual. Ou parta a aventura e crie a sua própria Rota, não lhe vão 
faltar monumentos imponentes e histórias para conhecer.  
Com tantas opções à sua escolha, não faltam razões para vir conhecer a Rota do Românico. 

DURAÇÃO

8 horas

Valor: 90€ p/pessoa

INCLUÍDO: Transporte, guia especializado, entrada em monumentos, almoço, workshop de Pastelaria 
Conventual e seguros. 

Rota do Românico

OPÇÃO: Crie a sua Própria Rota | LOCALIZAÇÃO: poderá iniciar a sua visita num dos 12 municípios dos vales do Sousa, 
Douro e Tâmega (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada, Marco de Canaveses, 
Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende).  
DURAÇÃO: Livre  INCLUÍDO: Possível visita guiada VALOR: Sob consulta 

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – PORTO

Museu de Arte Contemporânea – 
Fundação de Serralves 04
LOCALIZAÇÃO 

Porto

Visitar a Fundação de Serralves é descobrir um dos principais espaços culturais  
da cidade do Porto. Conheça por dentro o Museu de Arte Contemporânea, referência maior 
da arquitetura portuguesa, da autoria de Álvaro Siza Vieira,  
e local incontornável da arte contemporânea. No exterior, deixe-se envolver  
pelas maravilhosas paisagens naturais do Parque de Serralves e percorra o novo Treetop 
Walk, o passadiço elevado que se estende por entre as copas das árvores. 

DURAÇÃO

Livre

Valor: Bilhete Geral – 20€ /pessoa

INCLUÍDO: acesso a todos os espaços da Fundação de Serralves: Museu de Arte Contemporânea, 
Parque de Serralves, Treetop Walk, Casa de Serralves e Casa do Cinema Manoel de Oliveira.

03
LOCALIZAÇÃO 

Porto

Conheça os lugares marcados pela presença judaica e saiba tudo sobre a contribuição 
desta comunidade para o desenvolvimento do Porto nos primeiros séculos da fundação do 
país.  O tour irá começar junto a Catedral do Porto, continuará pela Rua da Pena Ventosa 
até chegar à Ribeira. Seja testemunha do papel fundamental dos judeus na epopeia dos 
descobrimentos e como durante o período da inquisição tentaram apagar esses vestígios. 
No final, terá ainda a oportunidade de apreciar as tonalidades das casas antigas da ribeira. 

DURAÇÃO

3 horas

Valor: a partir de 25€ p/pessoa (mín. 2 participantes) 

INCLUÍDO: guia experiente e seguros.

Jewish Heritage Walking Tour

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – PORTO

Visita à Igreja e Torre 
dos Clérigos 06
LOCALIZAÇÃO 

Porto 

Ex-líbris da cidade, a Torre dos Clérigos tem 75 metros de altura e permite uma vista 
panorâmica, da Ribeira até à Foz. Obra do famoso arquiteto Nicolau Nasoni, neste 
monumento poderá ainda admirar diversas coleções de arte religiosa, com peças datadas 
do século XIII ao século XX, de pintura, mobiliário, escultura, ourivesaria e paramentaria. É 
Monumento Nacional desde 1910 e tornou-se num local de visita obrigatória, por isso ganhe 
fôlego para subir os 225 degraus e deslumbre-se com a vista de 360º sobre a cidade. 

DURAÇÃO

40 minutos

Valor: 6€ p/pessoa 

05
LOCALIZAÇÃO 

Porto

Monumento de estilo neoclássico, que remonta a sua construção ao século XIX. Está 
localizado no Centro Histórico do Porto, classificado como Património Mundial pela 
UNESCO em 1996, é um local único e imperdível para quem visita a cidade. Durante 
a sua visita terá a oportunidade de visitar o famoso Salão Árabe, característico pela 
presença de talha dourada no seu interior. Venha descobrir um dos monumentos mais 
visitados da região Norte do país e a sala de visitas da cidade.

DURAÇÃO

30 minutos

Valor: 10€ p/pessoa 

INCLUÍDO: guia experiente.

Visita ao Palácio da Bolsa 

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – PORTO

Casa da Arquitetura  08
LOCALIZAÇÃO 

Matosinhos 

Venha conhecer este espaço de referência da arquitetura contemporânea que se 
tem vindo a afirmar com o volume de criação de programação de conteúdos para a 
divulgação projetos de diversos arquitetos como Álvaro Siza Vieira ou Eduardo Souto 
Moura. Proporcionam visitas a diversos espaços culturais e arquitetónicos como as 
Piscinas das Marés ou a Quinta da Conceição, estas visitas são realizadas com guias 
especializados, que o farão perder-se na história de cada um dos edifícios.

DURAÇÃO

a partir de 1 hora 

Valor: a partir de 6€ p/pessoa 

INCLUÍDO: Acesso aos espaços do museu e diversas exposições.

07
LOCALIZAÇÃO 

Porto

A centenária Livraria Lello tem vindo a ser destacada, anos após anos, como uma das mais 
belas livrarias do Mundo. O edifício neogótico está repleto de pormenores arquitetónicos 
únicos, a icónica escadaria e o vitral que embeleza o teto deixam qualquer um dos seus 
visitantes perplexos com a beleza e magia do lugar.  
Aventure-se no mundo dos livros e deixe-se viajar no tempo.

DURAÇÃO

30 minutos

Livraria Lello 

Valor: 6€ p/pessoa 

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


TOP 10 CULTURA – PORTO

Mosteiro da Serra do Pilar 09

10

LOCALIZAÇÃO 

LOCALIZAÇÃO 

Vila Nova de Gaia

Espinho

O Mosteiro da Serra do Pilar está inserido na área classificada como Património Mundial 
da UNESCO, é um dos principais pontos de visita de Vila Nova de Gaia e um dos melhores 
miradouros com vista para a cidade do Porto. Para além da vista que proporciona a quem o 
visita, podem ainda visitar a igreja e o claustro, de planta circular, exemplar único em Portugal. 

Mergulhe neste museu sobre a Arte-Xávega e sobre o carácter familiar dos pescadores 
com uma exposição permanente onde irá descobrir mais detalhes e terá contacto com um 
conjunto de objetos utilizados no quotidiano desta secular arte de pesca artesanal. Sinta-se 
próximo deste povo de pescadores e de toda a sua história.

DURAÇÃO

DURAÇÃO

acesso limitado a período 
máximo de 1 hora

Livre

Valor: 2€ p/pessoa

Valor: bilhete geral 1,20€ 

INCLUÍDO: Acesso ao Mosteiro da Serra do Pilar e exposição Património a Norte.

INCLUÍDO: Acesso aos espaços do museu e diversas exposições.

Museu Arte Xávega 

https://onortelaemcima.pt/
https://onortelaemcima.pt/


FALE CONNOSCO 
Telefone: (+351) 935 557 024 / (+351) 223 326 751 

Whatsapp: (+351) 938 668 462 

E-mail: info@visitportoandnorth.travel 

Olá, fale connosco em tempo real.
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