VIANA DO CASTELO
Sugestão de Locais de Visita
Centro histórico da cidade
A Matriz medieval, a Praça da República - os Antigos Paços do Concelho, a quinhentista Casa
da Misericórdia e o Chafariz do mesmo século, entre outros, são marcos importantes de um
passado com História. As ruas e ruelas do centro histórico, um dos mais belos e conservados
do País, chamam a nossa atenção, quer pelas belas fachadas armoriadas, quer pelos painéis de
azulejos preciosos no traço e na cor, constituindo um autêntico compêndio da história da
arquitetura em Portugal.
Arquitetura contemporânea
Nova centralidade de Viana do Castelo – Praça da Liberdade, inserida num conjunto de
edifícios contemporâneos de grande valor arquitetónico (Biblioteca Municipal – Siza Vieira,
Edifícios Multifuncionais - Fernando Távora e Centro Cultural – Souto Moura).
- Museu do Traje
Situado em pleno centro histórico da cidade, o edifício do antigo Banco de Portugal alberga,
desde 2004, o Museu do Traje que dá a conhecer, a riqueza etnográfica dos tradicionais trajes
vianenses. O espólio exposto compreende, igualmente, os utensílios utilizados para a confeção
artesanal de peças de vestuário. Além das exposições permanentes “A Lã e o Linho no Traje
do Alto Minho”, “Traje à Vianesa”, “Oficina e Sala do Ouro”, o Museu do Traje realiza
inúmeras exposições temporárias.
Marcação de Visitas (com guia) através do Tel: 258 809306.
Preço de entrada:
2€ - Público em geral
1€ - Estudantes e portadores de cartão jovem; público sénior; grupos devidamente
identificados e abrangidos por protocolo com o Município. Ao adquirir o bilhete, tem direito a
visitar gratuitamente o Museu do Traje.
Ao sábado e domingo, entrada é gratuita.
Horário: Terça a sexta, 10h00 às 18h00. Sábado e domingo, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às
18h00.
Site : http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/mt-apresentacao
Email: museutraje@cm-viana-castelo.pt
- Museu de Artes Decorativas (no Largo de S. Domingos).
Instalado desde 1923 numa bela casa do século XVIII, que só por si merece uma visita, o
Museu tem uma excecional coleção de artes decorativas, doadas pelo estudioso Luís Augusto
Oliveira, que inclui contadores Indo-portugueses e mobiliário de D. João V e D. José I.
São também notáveis a capela, com o seu retábulo Barroco e as salas de cerimónia, com
painéis de azulejos representando cenas de caça, ambientes de requinte, com jardins, jogos e
músicos e a mais conhecida, com a representação dos quatro continentes.
Outra coleção que merece destaque é a de faiança, com especial atenção para a loiça de Viana
(1774-1855).
Para marcação de Visitas (com guia) através do Tel: 258 809305.
Preço de entrada:
2€ - Público em geral
1€ - Estudantes e portadores de cartão jovem; público sénior; grupos devidamente
identificados e abrangidos por protocolo com o Município. Ao adquirir o bilhete, tem direito a
visitar gratuitamente o Museu do Traje.
Ao sábado e domingo, entrada é gratuita.

Horário: Terça a sexta, 10h00 às 18h00. Sábado e domingo, das 10h00 às 13h00 e das
15h00 às 18h00.
E-mail: museu.a.a@cm-viana-castelo.pt
Tel. 258 809 305
Largo de S. Domingos – Viana do Castelo
GPS: N 41° 41.496 - W 08° 49.993
- Navio-Hospital Gil Eannes
O Navio Hospital Gil Eannes, construído em Viana do Castelo em 1955, apoiou, durante
décadas, a frota bacalhoeira portuguesa que atuava nos bancos da Terra Nova e Gronelândia.
Em 31 de Janeiro de 1998, foi recebido festivamente na Foz do Lima, onde, depois de limpo e
restaurado, foi aberto ao público em 19 de agosto de 1998, assumindo-se como polo de
atratividade para Viana do Castelo. Espaço museológico, proporciona aos visitantes o contacto
com os diversos espaços caraterísticos de uma embarcação como a ponte de comando, casa
das máquinas, cozinha, padaria e diversos camarotes bem como, os espaços que integram a
zona hospitalar o consultório médico, sala de tratamentos, gabinete de radiologia, enfermarias
e bloco operatório.
Marcação de Visitas (com guia) através do Tel: 258 809710.
Horário de visitas: Aberto de diariamente. Horário de Inverno: 9h30 às 18h00. Horário de
Verão 9h30 às 19h00.
Preço de entrada:
Bilhete individual – 4,00€
Bilhete familiar – 9,00€ (dois adultos acompanhados até 4 crianças menores de 16 anos)
Crianças com idade até aos 6 anos (aplicado em contexto familiar e não em visitas
institucionais) - Grátis
Visitas e preços especiais para grupos – informação disponível em:
http://www.fundacaogileannes.pt/engine.php?cat=105&area=45
Email: geral@fundacaogileannes.pt
Site: http://www.fundacaogileannes.pt/
- Centro de Mar
O Centro de Mar - Centro de Interpretação Ambiental e de Documentação do Mar, a funcionar
no Navio Gil Eannes, inaugurou no dia 16 de novembro 2014 (Dia Nacional do Mar).
As novas componentes instaladas – áreas para serviços do Centro de Mar, Centro
Interpretativo Ambiental, que inclui um percurso museológico e interpretativo sobre a cultura
marítima de Viana do Castelo, e Centro de Documentação Marítima – obrigam a acrescentar à
exposição existente, duas novas componentes expositivas, uma de caráter interativo e
“remissivo” (porque remete o visitante para o território local e regional envolvente, através de
uma fio condutor que se centra na temática global da cultura e vivência marítimas) e uma de
caráter imersivo (apoiada fundamentalmente no recurso ao audiovisual).
Preço de entrada: Visita gratuita.
Horário: 3ª a 6ª: das 9H30 às 12H30 e das 14H30 às 17H00. Sábados e domingos: das 10H00 às
12H30 e das 14H30 às 17H00.
Telefone: 258 028068
Site: https://www.facebook.com/centrodemar
E-mail: centrodemar@cm-viana-castelo.pt
- Casa dos Nichos – Núcleo Museológico de Arqueologia
A Casa dos Nichos, um edifício do século XV situado na Rua de Viana, acolhe um núcleo
museológico com uma área expositiva onde pode ser encontrado o espólio arqueológico do

concelho desde a pré-história até à formação da nacionalidade e ainda o aparecimento da vila
de Viana.
Visitas guiadas ao Núcleo Museológico por marcação através do telefone: 258 809359 ou do email: casadosnichos@cm-viana-castelo.pt.
Horário: Terça a sexta, 10h00 às 18h00. Sábado e domingo, das 10h00 às 13h00 e das 15h00 às
18h00.
Preço de entrada: Visita gratuita.
Site: http://www.cm-viana-castelo.pt/pt/casa-dos-nichos
E-mail : casadosnichos@cm-viana-castelo.pt
Monte de Santa Luzia
A subida poderá ser feita em funicular (preço por viagem 2€ ou 3€ ida e volta – Telefone: 961
773 164 E-mail: funicular.viana@liftech.pt, + informações: http://www.cm-vianacastelo.pt/pt/funicular-de-santa-luzia), onde poderão observar a belíssima vista panorâmica,
considerada pela National Geographic Magazine, uma das mais deslumbrantes do Mundo,
uma autêntica maravilha da natureza, que constitui um dos principais polos de atração
turística do Norte de Portugal. Daqui podem admirar-se o Vale e a Foz do Rio Lima e a orla
costeira, com o verde das veigas e as extensas praias de areia dourada.
Templo Monumento de Santa Luzia (Sagrado Coração de Jesus)
No cume da elevação que domina Viana ergue-se um templo que evoca, pela localização e pela
forma, o Sacré-Coeur de Paris. De facto, a basílica que saiu do desenho de Ventura Terra e da
obra de Miguel Nogueira, inspira-se no templo parisiense e imita-lhe a feição, até na escadaria
que o antecede.
É possível visitar o espólio museológico e o Arquivo Histórico mediante marcação, assim como
é possível realizar visitas guiadas ao edifício e à coleção, bastando, para tal, contactar o
Departamento do Património Histórico e Artístico da Confraria de Santa Luzia. (Contacto: 961
660 396; 258 823 173; E-mail confrariasantaluzia@gmail.com)
Horário: O Templo encontra-se aberto de Segunda a Domingo, no Verão das 8h00 às 19h00 e
no Inverno das 8h00 às 17.00. Entrada gratuita.
Poderá efetuar a subida ao Zimbório para observar a vista panorâmica sobre a cidade e
arredores. Aberto de Segunda a Domingo, no Verão das 09h00 às 18h45 e no Inverno das
09:00 às 16h45. Preço: 1€.
Para mais informações p.f. contactar através do telefone 258 823 173.
Citânia de Santa Luzia (ruínas arqueológicas).
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 dominar vastas áreas da zona litoral ribeirinha, como também controlar o movimento das
entradas e saídas na Foz do Lima que, na Antiguidade, seria navegável em grande parte do seu
curso.
Visitas guiadas sob marcação.
Preço de entrada:
2€ - Público em geral
Horário:
Terça a Domingo: 10h00-13h00; 14h00-18h00
Telefone: 258 825 917 / 226 197 080
Citânia de Santa Luzia - Monte de Santa Luzia
Direção Regional Cultura do Norte
E-mail: citania@culturanorte.pt
Site: http://www.culturanorte.pt/
GPS: 41°42'21.32"N 8°50'5.84"W

Aconselhamos uma consulta ao site da autarquia onde poderão obter mais informação sobre a
cidade e concelho de Viana do Castelo - http://www.cm-viana-castelo.pt/.

