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PARCEIROS

Ágora – Cultura e Desporto, EM • Arquivo Distrital 
do Porto • Árvore – Cooperativa de Atividades 
Artísticas, CRL • Associação Comercial do Porto 
- Palácio da Bolsa • BOA - Bombarda Oficinas de 
Artes • Catedral do Porto • Centro Português do 
Fotografia • Tribunal da Relação do Porto • Museu 
do Centro Hospitalar do Porto  • Departamento 
Municipal de Gestão do Património Cultural • 
Departamento Municipal de Atividades 
Económicas • Reitoria da Universidade do Porto • 
Escola Superior Artística do Porto • Farmácia 
Moreno • Fundação da Juventude • Fundação 
Maria Isabel Guerra Junqueiro • Igreja de Santa 
Clara do Porto • Irmandade dos Clérigos • 
Irmandade das Almas de São José das Taipas • 
ISCET – Instituto Superior de Ciências Empresariais 
e do Turismo • Museu da Misericórdia do Porto • 
Museu do Porto • Museu das Marionetas do 
Porto • Museu de Arte Sacra e Arqueologia D. 
Domingos de Pinho Brandão • Museu do Centro 
Hospitalar do Porto • Museu do Vitral • Museu dos 
Transportes e Comunicações • 
Paço do Bispo • Porto Vivo, SRU • Teatro Nacional 
de São João • Universidade Lusófona - Centro 
Universitário do Porto • Venerável Ordem Terceira 
de Nossa Senhora do Carmo, I.P.S.S. • Venerável 
Ordem Terceira de S. Francisco do Porto • 
WORLD OF DISCOVERIES – Museu Interativo 
& Parque Temático

Oficinas 

À descoberta do castro da Penaventosa
Horário: 10:30 às 12:00 / 15:00 às 16:30
Local: Arqueossítio - Rua de D. Hugo, 5 
Nº de participantes: 12
No sítio onde estão preservados os testemunhos da 
ocupação humana da cidade dos últimos 2500 anos, 
partimos à descoberta do primitivo povoamento do Morro 
da Sé ou da Penaventosa. Tendo como ponto de partida os 
vestígios arqueológicos da Idade do Ferro, contamos a sua 
história e propomos a construção de miniaturas das mais 
antigas habitações aqui edificadas.

Mais informações: Orientação: Laura Sousa e Paula Espírito Santo.
Inscrição obrigatória através do email arqueologia@cm-porto.pt até às 
15h00 do dia 24/03/2023

Organização: CMP/Departamento Municipal de Gestão do Património 
Cultural/Museu do Porto

R ao Quadrado – Recuperar e Reutilizar 
o Azulejo no Porto
Horário: 10:30 às 16:00
Local: Praça da Ribeira (junto ao Cais) 
Numa ação promotora dos princípios de Economia Circular, 
o Banco de Materiais convida à participação na limpeza de 
azulejos tradicionais, contribuindo para a preservação de 
uma das características mais identitárias da Cidade.

Mais informações: Atividade livre e gratuíta

Organização: CMP/Departamento Municipal de Gestão do Património 
Cultural/Museu do Porto

Linha de Céu #1
Horário: 11:00 às 12:30
Local: Museu Guerra Junqueiro, Rua de D. Hugo, 32 
Nº de participantes: 20
Entre linhas, formas e cores vamos construir uma paisagem 
contemporânea de um Porto antigo. Recriar em liberdade 
uma imagem que se repetiu ao longo de séculos e que 
agora vai ganhar uma nova identidade: a tua!

Mais informações: Oficina orientada pelo Coletivo Arisca
Atividade destinada aos mais novos, com mais de três anos.
Inscrição por e-mail para mdc.educativo@cm-porto.pt até dia 
24/03/2023, às 16h00

Organização: CMP/Departamento Municipal de Gestão do Património 
Cultural/Museu do Porto

Linha de Céu #2
Horário: 11:00 às 12:30
Local: Museu do Vinho do Porto, Rua da Reboleira, 37 
Nº de participantes: 20
Entre linhas, formas e cores vamos construir uma paisagem 
contemporânea de um Porto antigo. Recriar em liberdade 
uma imagem que se repetiu ao longo de séculos e que 
agora vai ganhar uma nova identidade: a tua!

Mais informações: Atividade orientada pelo Coletivo Arisca
Atividade destinada aos mais novos, com mais de 3 anos. 
Inscrição por e-mail para mdc.educativo@cm-porto.pt até dia 
24/03/2023, às 16h00

Organização: CMP/Departamento Municipal de Gestão do Património 
Cultural/Museu do Porto

Linha de Céu #3
Horário: 15:00 às 16:30
Local: Casa do Infante Rua da Alfândega, 10 
Nº de participantes: 20
Entre linhas, formas e cores vamos construir uma paisagem 
contemporânea de um Porto antigo. Recriar em liberdade 
uma imagem que se repetiu ao longo de séculos e que 
agora vai ganhar uma nova identidade: a tua!

Mais informações: Oficina orientada pelo Coletivo Arisca.
Atividade destinada aos mais novos, com mais de três anos. 
Inscrição por e-mail para mdc.educativo@cm-porto.pt até dia 
24/03/2023, às 16h00

Organização: CMP/Departamento Municipal de Gestão do Património 
Cultural/Museu do Porto

Azulejo Baralhado
Horário: 10:30 às 16:00
Local: Praça da Ribeira (junto ao Cais)
Nº de participantes: 30
Já reparaste certamente na diversidade e qualidade de 
azulejos que cobre as fachadas dos edifícios da cidade do 
Porto! Azulejos de estampilha e de relevo - dizem-te alguma 
coisa? Curiosos? A partir dos padrões de azulejos tradicionais 
que podemos descobrir na nossa cidade, O BOA - Bombarda 
Oficinas de Artes criou um kit que te permite reinventar e 
pintar o teu próprio azulejo! Vem surpreender-te com esta 
experiência!

Mais informações: Inscrição prévia para info@boa-arts.com com 
horário pretendido 10h30-12h30; ou 14h00 - 16h00; Valor - 5 €/
participante - Oferta de 1 kit Azulejo Baralhado

Organização: BOA - Bombarda Oficinas de Artes

Rabiscar o Porto - Urban Sketching
Horário: 10:30 às 12:30 / 15:00 às 17:00
Local: 10:30-12.30: Clérigos / 
15:00-17:00: Miradouro da Vitória
Nº de participantes: 30
O projeto “Rabiscar o Porto” tem o objetivo de reunir pessoas, 
de todas as idades, interessadas em ilustrar in situ locais 
da cidade do Porto. Em convívio, os participantes serão 
desafiados, através de diferentes materiais e abordagens, a 
representar aquilo que os rodeia.
Os mais novos terão também uma palavra a dizer nestes 
encontros. Os pequenos artistas irão dispor de um espaço 
onde possam ser inseridos no mundo do desenho urbano e, 
quem sabe, descobrirem uma nova paixão.
Mais informações: Nota: Material de desenho será disponibilizado 
no ponto de encontro. O material disponível está limitado a 30 
participantes em simultâneo. Cada participante poderá trazer o seu 
próprio material, se assim o desejar.
Oficina para crianças - 8 aos 12 anos
Desenho livre – Para todos os públicos
DURAÇÃO - 2 horas

Organização: Ágora – Cultura e Desporto, EM

Teatro
Carilló de Companhia La Tal (ES)
Horário: 15:30 às 17:30
Local: Terreiro da Sé
Ding, dong, ding, dong…
A música do carrilhão soa, as engrenagens começam a 
mover-se... Tic-tac, tic-tac... é hora!
O palco enche-se de personagens que contam as suas 
histórias de cavaleiros, palhaços, lutas e paixões.
A magia sai deste relógio gigante e inunda o centro histórico 
da cidade, despertando a curiosidade dos espectadores.

Mais informações: 1ª sessão: 15:30 - Duração: 30 minutos
2ª sessão: 17:00 - Duração: 30 minutos
FICHA ARTÍSTICA
Criação: Cia. La Tal
Interpretes: Enric Casso, Jordi Magdaleno, Andreu Sans
Cenografia: Quico Estivill, Txema Rico e Cia. La Tal
Figurinos: Txema Rico, Taller Maravillas
Música: Tales Music
Sem lotação/150 lugares sentados

Organização: Ágora – Cultura e Desporto, EM

Animação de Rua
Estátuas Vivas
Horário: 15:30 às 18:00
Local: Largo São Domingos
No âmbito das celebrações do Dia Nacional dos Centros 
Histórico, a cidade é invadida por estátuas vivas que exaltam 
os ofícios da tradição portuense. Uma Varina em tons de 
cobre oxidado, que representa uma mulher típica das 
nossas costas a vender o peixe, interagindo com o público 
ao mostrar o seu produto. Um Pescador, em tons de bronze 
oxidado que carrega o peso da sua labuta sobre a forma 
de uma rede de pesca. A Camponesa vendedora de fruta, 
é apresentada em tons de aço corten com seus vários tons 
de laranja e castanho, interage com o publico oferecendo, 
num ato simbólico, as frutas do seu cesto. Por último, um 
Camponês, homem do campo representado em tons de 
bronze oxidado, usa a sua vara, onde se apoia a olhar para o 
horizonte, felicitando quem por lá passa.

Organização: Ágora – Cultura e Desporto, EM

Dança
O talento da Escola de Ballet do Porto
Horário: 15:00 às 15:30
Local: Palácio das Artes - Largo São Domingos, 21 
A Escola de Ballet do Porto apresenta-se à cidade com uma 
performance única de dança pelos jovens talentos.

Mais informações: Entrada livre
eventos@fjuventude.pt

Organização: Fundação da Juventude

Da Broadway para o Porto: teatro musical
Horário: 15:30 às 16:00
Local: Palácio das Artes - Largo São Domingos, 21 
Projeto artístico de teatro musical, considerado o mais 
completo dos espetáculos. A Broadway tem a combinação 
perfeita entre canto, dança e teatro, sendo formada por 
atores, bailarinos e músicos profissionais. A performance é 
feita por jovens a partir dos 12 anos.

Mais informações: Entrada livre
eventos@fjuventude.pt

Organização: Fundação da Juventude

Concerto / Música
Curso de Música Silva Monteiro: trio de clarinetes
Horário: 17:30 às 18:00
Local: Palácio das Artes - Largo São Domingos, 21
O Curso de Música Silva Monteiro é uma das escolas de 
música mais antigas e prestigiadas do país. No Dia Nacional 
dos Centros Históricos, professores e alunos juntam-se para 
um concerto único.

Mais informações: Entrada livre
eventos@fjuventude.pt

Organização: Fundação da Juventude

Curso de Música Silva Monteiro: trio de trompetes
Horário: 17:30 às 18:00
Local: Palácio das Artes - Largo São Domingos, 21
O Curso de Música Silva Monteiro é uma das escolas de 
música mais antigas e prestigiadas do país. No Dia Nacional 
dos Centros Históricos, professores e alunos juntam-se para 
um concerto único.

Mais informações: Entrada livre
eventos@fjuventude.pt

Organização: Fundação da Juventude

Dos 27 aos 97, as vozes do Coro do Centro Histórico 
do Porto
Horário: 16:00 às 17:00
Local: Palácio das Artes - Largo São Domingos, 21
Atuação do Coro do Centro Histórico do Porto, coro que 
conta com membros dos 27 aos 97 anos e que apresentará o 
seu novo alinhamento, com músicas originais e outras bem 
conhecidas do público. O coro é acompanhado de conjunto 
musical composto por violas clássicas, guitarra eléctrica, 
acórdeão, cavaquinho, percussão e bateria.

Mais informações: Entrada livre
eventos@fjuventude.pt

Organização: Fundação da Juventude

Coro Infantil da escola de música EMARA
Horário: 17:00 às 17:30
Local: Palácio das Artes - Largo São Domingos, 21
Os mais pequenos juntam-se para uma apresentação de 
alguns dos clássicos e músicas infantis. A EMARA, antiga 
Escola de Música e Artes do Amial, é uma Associação 
Cultural designada Escalas e Diálogos.

Mais informações: Entrada livre
eventos@fjuventude.pt

Organização: Fundação da Juventude

Concerto de órgão ibérico
Horário: 12:00 às 12:30
Local: Igreja de São Lourenço (dos Grilos) - 
Largo do Colégio
Nº de participantes: 100
Vasco Soeiro, sacerdote, nasceu no Porto em 1976. 
Frequentou o curso de Música na Universidade de Aveiro, 
tendo participado noutras formações e em inúmeras Master 
Class. Foi organista na Igreja da Lapa, tomou parte no coro da 
Sé Catedral e é, desde 2017, professor de órgão e maestro do 
coro do Seminário Maior do Porto.

Mais informações: Participação sujeita a inscrição prévia até às 17h00 
do dia 23/03/2023, através do e-mail 
museu.seminariomaior@gmail.com

Organização: Museu de Arte Sacra e Arqueologia D. Domingos de 
Pinho Brandão

Conferência e Visita Guiada
Anatomia de um processo de reabilitação: As 
Novas Instalações da CESAP/ESAP (Cooperativa de 
Ensino Superior Artístico do Porto / Escola Superior 
Artística do Porto)
Horário: 14:30 às 18:30
Local: Rua dos Navegantes, 51
Nº de participantes: 100
14:30h – Abertura da sessão
- Prof. Dr. Sérgio Mendes, Diretor do Departamento de 
Arquitetura da ESAP e do Laboratório de Investigação em 
Arquitetura e Design – LIAD
- Prof. Doutor Paolo Marcolin, Diretor do Mestrado Integrado 
em Arquitetura da ESAP
15:00h – As instalações da CESAP/ESAP - 40 anos em 
processo
- Prof. Doutor Joaquim Flores, docente do Mestrado 
Integrado em Arquitetura e Vice-Presidente da Direção da 
CESAP
15:30h – Viana de Lima e a Fábrica de João da Fonseca 
Carvalho & Filho na Rua dos Navegantes
- Prof. Doutor Luís Ferreira Rodrigues, docente do Mestrado 
Integrado em Arquitetura da ESAP
16:00h – Projeto de reabilitação da Fábrica / Novas 
Instalações da CESAP/ESAP
- Prof.ª Doutora Fátima Fernandes, docente do Mestrado 
Integrado em Arquitetura da ESAP
- Prof. Doutor Michele Cannatà, docente jubilado do 
Mestrado Integrado em Arquitetura da ESAP
- Mestre Arquiteto João Carreira, docente do Mestrado 
Integrado em Arquitetura da ESAP
17:00h – Visita ao Edifício acompanhada pela Arq. Fátima 
Fernandes coordenadora do projeto.

Mais informações: Inscrição não obrigatória, mas recomendável, 
através do email: geral@esap.pt

Organização: Escola Superior Artística do Porto



Visitas guiadas 

Percurso museológico de São Francisco do Porto
Horário: 11:30 às 12:30 / 15:30 às 16:30
Local: Rua da Bolsa, 80 Nº de participantes: 15
A visita será realizada pelo Percurso museológico de São 
Francisco do Porto, que engloba a entrada na Igreja do antigo 
convento de São Francisco, na Igreja da Ordem Terceira, 
na Casa do Despacho, com a visita especial ao cemitério 
catacumbal.

Mais informações: Inscrições obrigatórias através do e-mail 
dmgpc@cm-porto.pt, até às 16h00 do dia 24/03/2023. Estas serão 
consideradas por ordem de envio até ao limite de participantes.

Organização: Venerável Ordem Terceira de S. Francisco do Porto - 
Igreja Monumento de S. Francisco de Assis

Palácio da Bolsa
Horário: 10:00 às 10:30 / 15:00 às 15:30
Local: Palácio da Bolsa – Rua de Ferreira Borges 
Nº de participantes: 50
Visita guiada em português ao Palácio da Bolsa

Mais informações: Participação gratuita por ordem de chegada (sem 
marcação prévia).

Organização: Associação Comercial do Porto - Palácio da Bolsa

Memórias da Pharmacia
Horário: 10:00 às 14:00
Local: Farmácia Moreno - Largo de São Domingos, 44
Venha visitar o Museu da Farmácia Moreno, uma das 
farmácias mais antigas do Porto. A nossa história é também 
a história da cidade. Por isso, juntamo-nos mais uma vez à 
Câmara Municipal do Porto para comemorar o Dia Nacional 
dos Centros Históricos.

Mais informações: Entrada em pequenos grupos (organizados por 
ordem de chegada), em 3 a 4 horários definidos (10h, 12h e 14h, 15h, 
por exemplo).

Organização: Farmácia Moreno

Património dos Clérigos
Horário: 09:30 às 10:30 / 16:00 às 17:00
Local: Igreja e Torre dos Clérigos - R. de São Filipe de Nery
Nº de participantes: 25
A Torre dos Clérigos associa-se às comemorações do 
Dia Nacional dos Centros Históricos da cidade do Porto, 
promovendo visitas guiadas gratuitas ao património dos 
Clérigos. Com esta visita terá acesso a uma viagem pela Igreja, 
pelo Museu e termina com a subida à Torre dos Clérigos.

Mais informações: Inscrição obrigatória em www.torredosclerigos.pt

Organização: Igreja Torre dos Clérigos

A coleção da Fundação Maria Isabel Guerra 
Junqueiro
Horário: 14:30 às 17:30
Local: Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro – 
Rua de D. Hugo, 15
O museu apresenta algumas coleções de arte reunidas 
pelo poeta Guerra Junqueiro, bem como a reconstituição da 
sua biblioteca e escritório. Guardando memórias e gostos 
da família, contém peças de artes decorativas e pintura 
renascentista, com destaque para a “Visão de Tondale”, de 
Hieronymus Bosch.

Mais informações: Cada visita tem a duração aproximada de 30 
minutos. Máx. 8 participantes por visita. Inscrição obrigatória até às 
15h00 do dia 24/03/2023, através do email fundguerrajunqueiro@
sapo.pt

Organização: Fundação Maria Isabel Guerra Junqueiro

O vinho, o Porto e o Douro
Horário: 15:00 às 16:00
Local: Museu do Vinho do Porto, Rua da Reboleira, 37
Nº de participantes: 20
Nasceu num território árido, seco e pedregoso, o fruto que 
deu origem ao vinho do Porto. Um rio agreste e turbulento 
trouxe-o até à cidade que lhe havia de dar nome – o Porto. A 
aridez da terra, o trabalho árduo do homem e o tumulto de um 
rio, produziram um vinho de excelência que espalhou o nome 
da cidade do Porto pelos 4 cantos do mundo. Venha conhecer 
esta história. 

Mais informações: Visita orientada por Rita Ladeiro. Inscrição por 
e-mail para mdc.educativo@cm-porto.pt até dia 24/03/2023, às 16h00

Organização: CMP/Departamento Municipal de Gestão do Património 
Cultural/Museu do Porto

Casa do Infante
Horário: 11:00 às 12:00
Local: Casa do Infante, Rua da Alfândega, 10
Nº de participantes: 25
Construída em 1325, a Casa do Infante é assim designada 
por aí ter presumidamente nascido Henrique, o Navegador. 
O monumento nacional foi servindo diferentes propósitos 
ao longo dos tempos, como residência para visitas oficiais 
da casa real, a antiga Alfândega da cidade e Casa da Moeda 
que aí tiveram os seus serviços instalados durante vários 
séculos. Nos anos 90 a casa foi restaurada e, como resultado 
das escavações arqueológicas, revelaram-se vestígios da 
ocupação moderna, medieval e romana. 

Mais informações: Visita orientada por Miguel Marques. Inscrição por 
e-mail para mdc.educativo@cm-porto.pt até dia 24/03/2023, às 16h00

Organização: CMP/Departamento Municipal de Gestão do Património 
Cultural/Museu do Porto

As coleções do poeta Guerra Junqueiro
Horário: 10:00 às 11:00
Local: Museu Guerra Junqueiro, Rua de D. Hugo, 32
Nº de participantes: 20
Visita orientada em que se dá a conhecer muitas das peças 
da coleção que o poeta Guerra Junqueiro foi construindo 
ao longo da vida e, através delas, algumas facetas do 
colecionador. 

Mais informações: Visita orientada por Daniela Barbosa. Inscrição por 
e-mail para mdc.educativo@cm-porto.pt até dia 24/03/2023, às 16h00

Organização: CMP/Departamento Municipal de Gestão do Património 
Cultural/Museu do Porto

Uma Aventura em Família
Horário: 13:30 às 14:45
Local: Igreja de São José das Taipas - Rua Campo dos 
Mártires da Pátria (junto ao Tribunal)
Nº de participantes: 50
Embarque numa das melhoras visitas guiadas, direcionadas 
para família, onde a cultura e a aventura se fundem.
Venha visitar uma igreja e seus espaços, onde o secretismo 
e a história, proporcionam uma experiência multigeracional, 
adaptada para todas as idades.
Viva e palmilhe uma Aventura no Porto.
A visita contempla: Coro Alto; Torre sineira; Carrilhão; Corpo da 
Igreja; Capela; Zona museológica e Catacumbas;

Mais informações: A visita carece de uma inscrição prévia, tendo um 
custo simbólico de 1€ (para restauro da balaustrada). 
Contactos: 93 351 48 23 | igrejadastaipas@gmail.com

Organização: Irmandade das Almas de São José das Taipas  

Visitas guiadas / Exterior 

Em torno do Arqueossítio de D. Hugo 5
Horário: 11:00 às 12:00 / 15:30 às 16:30
Local: Arqueossítio - Rua de D. Hugo, 5 
Nº de participantes: 15
Nesta visita, os vestígios arqueológicos serão as pistas 
de uma viagem de descoberta da história do Morro da 
Penaventosa. Durante a viagem serão reveladas marcas 
escondidas desta história, desafiando os participantes a 
imaginar a cidade noutros tempos.

Mais informações: Orientação: António Almeida e Carla Stockler. 
Inscrição obrigatória através do email arqueologia@cm-porto.pt até às 
15h00 do dia 24/03/2023

Organização: CMP/Departamento Municipal de Gestão do Património 
Cultural/Museu do Porto

Caminhos medievais para Santiago no Porto
Horário: 10:00 às 13:00
Local: Ponto de encontro: Casa do Infante, 
Rua da Alfândega, 10
Nº de participantes: 25
Os participantes são desafiados a imaginarem a cidade sem 
ruas largas e a circularem pelas estreitas e escuras calçadas 
que levavam os peregrinos da Ribeira até à Sé e, dali, até 
ao outro lado do velho burgo, o Campo do Olival, de onde 
seguiam para Santiago. 

Mais informações: Visita oreintada por Manuel Araújo. Inscrição por 
e-mail para mdc.educativo@cm-porto.pt até dia 24/03/2023, às 16h00

Organização: CMP/Departamento Municipal de Gestão do Património 
Cultural/Museu do Porto

Centro Histórico do Porto
Horário: 16:00 às 17:30
Local: Ponto de encontro: Museu Guerra Junqueiro - 
Rua de D. Hugo, 32; Chegada: Praça da Ribeira.
Nº de participantes: 30
Preparados para percorrer caminhos e conhecer 
curiosidades do Centro Histórico do Porto, classificado pela 
UNESCO como Património Cultural da Humanidade? Neste 
dia especial iremos ainda mostrar o estreito e sinuoso Beco 
dos Redemoinhos, atrás da Sé. 

Mais informações: Visita orientada por Graça Lacerda. Inscrição 
por e-mail para mdc.educativo@cm-porto.pt até dia 24/03/2023, 
às 16h00. Nota: esta atividade não é aconselhada a pessoas com 
mobilidade reduzida e com carrinhos de bebé (pavimento irregular e 
escadas íngremes).

Organização: CMP/Departamento Municipal de Gestão do Património 
Cultural/Museu do Porto

Free Walking Tour «O PORTO PRIMITIVO»
Horário: 10:30 às 11:30 / 15:30 às 16:30
Local: Museu do Vitral - Rua de D. Hugo, 2 a 6
Nº de participantes: 15

Mais informações: Participação gratuita mediante inscrição prévia 
através do e-mail info@museudovitral.pt até ao dia 22/03/2023. 
As inscrições serão consideradas por ordem, até ao limite de 
participantes.

Organização: Museu do Vitral

Do Centro Histórico para o subúrbio: 
A expansão do Porto.
Horário: 10:00 às 12:00
Local: Ponto de encontro: Junto à Porta da Igreja Paroquial 
de Nossa Senhora da Vitória, Rua de São Bento da Vitória.
Nº de participantes: 30
Esta visita guiada pretende analisar a expansão urbana do 
Porto a partir da sua muralha gótica, através da Porta do 
Olival. Para isso, a visita vai transitar do interior do espaço 
muralhado (Centro Histórico) para o espaço exterior 
(Cordoaria e antigos campos de Cedofeita). Serão debatidos 
temas ligados à morfologia urbana, à geografia social, à 
arquitetura, no processo de desenvolvimento da cidade, 
sobretudo a partir do século XIV.

Mais informações: Participação gratuita mediante inscrição prévia 
através do endereço de e-mail scardoso@iscet.pt, até às 17h00 do dia 
24/03/2023. A visita será coordenada por Jorge Ricardo Pinto. 
Os guias são estudantes da Licenciatura em Turismo no ISCET.

Organização: ISCET – Instituto Superioir de Ciências Empresariais e 
do Turismo

Visita Livre 

Museu do Vitral
Horário: 10:00 às 19:00
Local: Museu do Vitral - Rua de D. Hugo, 2 a 6
Nº de participantes: 20
20 entradas gratuitas para visita livre, atribuídas por ordem de 
chegada.

Mais informações: Entrada livre, por ordem de chegada, até ao limite 
de vagas disponibilizadas.

Organização: Museu do Vitral

Exposição de Luísa Gonçalves e oficina prática/
workshop orientado pela artista
Horário: 16:00 às 17:15
Local: Árvore - Cooperativa de Actividades Artísticas CRL, 
Rua Azevedo de Albuquerque, 1
Nº de participantes: 30
Visita guiada à exposição de Luísa Gonçalves e workshop/
oficina de pastel seco, pela artista Luísa Gonçalves. “Duas 
aveleiras no campo, eu à espera dos frutos. Folhas verdes, 
amarelas, o tempo a passar… folhas caídas na terra, castanhas, 
torcidas, encarquilhadas, secas procuro as avelãs entre elas.”
A exposição encontra-se na Cooperativa Árvore, num edifício 
histórico construído no século XVIII, do qual se vislumbra 
o Jardim Municipal do Horto das Virtudes, outrora parte 
integrante do edifício/ Quinta da Casa das Virtudes, os jardins 
e quintais das casas da Rua da Bandeirinha, o Rio Douro e o 
edifício da Alfândega.

Mais informações: A visita à exposição poderá ter 30 participantes. A 
oficina/workshop poderá ter um máximo de 12 participantes (idade 
igual ou superior a 15 anos). Participação por ordem de chegada.

Organização: Árvore – Cooperativa de Actividades Artísticas, CRL

Circuito Turístico da Ordem do Carmo - Visita Guiada
Horário: 11:00 às 12:00 / 15:00 às 16:00
Local: Igreja do Carmo, Rua do Carmo
Nº de participantes: 20
Visita Guiada gratuita ao Circuito Turístico da Ordem do Carmo 
com guia profissional - Igreja do Carmo e anexos, Sacristia, 
Casa Escondida, Catacumbas, Salões Institucionais, Cobertura 
da Igreja (se as condições meteorológicas permitirem)

Mais informações: Visita gratuita, em português e carece de inscrição 
prévia através do e-mail circuitoigreja@ordemdocarmo.pt até às 18h 
do dia 23/03/2023. Estas serão consideradas por ordem de envio até 
ao nº limite de participantes. Mais informações: 222078400

Organização: Venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, 
I.P.S.S.

Caça ao Tesouro na Alfândega do Porto
Horário: 15:30 às 17:00
Local: Museu dos Transportes e Comunicações - Edifício da 
Alfândega do Porto - Rua  Nova da Alfândega
Nº de participantes: 25
Nesta visita pretende-se explorar os espaços e histórias do 
Edifício com recurso a pistas, caixas mistério (com objetos da 
Coleção Aduaneira) e jogos tradicionais, convidando famílias 
e visitantes a conhecerem a Alfândega do Porto sob outra 
perspetiva.

Mais informações: Participação mediante inscrição prévia através do 
endereço de e-mail museu@amtc.pt, até às 17h00 do dia 24/03/2023.  
A atividade realiza-se com um mínimo de 10 participantes.

Organização: Museu dos Transportes e Comunicações

Teatro Nacional São João
Horário: 10:30 às 16:30
Local: Teatro Nacional São João - Praça da Batalha
Nº de participantes: 20
Visita guiada ao TNSJ, monumento nacional, projetado no 
início do século passado por Marques da Silva. A visita dá 
a conhecer a sala de espetáculos, o Salão Nobre, a sala de 
ensaios, os camarins e as zonas técnicas. Com audioguia em 
inglês, espanhol e videoguia em língua gestual portuguesa.

Mais informações: Visitas gratuitas às 10:30, 12:30, 14:30 e 15:30 para 
máximo de 20 pessoas/cada, sem marcação prévia. Os bilhetes 
poderão ser levantados 1/2h antes de cada visita, no átrio do Teatro.

Organização: Teatro Nacional de São João

Mosteiro e Igreja de São Bento da Vitória
Horário: 10:30 às 13:00
Local: Mosteiro de São Bento da Vitória - 
Rua de São Bento da Vitória, 45
Nº de participantes: 30
No seu conjunto, Mosteiro e Igreja constituem o maior edifício 
eclesiástico da cidade do Porto, construído nos séculos XVII 
e XVIII pelos monges da antiga Congregação Beneditina 
Portuguesa. Na Igreja de São Bento da Vitória destacam-se o 
retábulo de talha da capela-mor, o magnífico orgão de tubos 
em talha e o coro alto. No Mosteiro de São Bento da Vitória 
podemos ainda visitar o monumental Claustro Nobre e a 
exposição Noites Brancas.

Mais informações: Visitas gratuitas às 10:30 e 12:00 para máximo de 
30 pessoas/cada, sem marcação prévia.  Os bilhetes poderão ser 
levantados 1/2h antes de cada visita, no átrio do Teatro.

Organização: Teatro Nacional de São João

Edifício histórico da Universidade do Porto e à 
exposição de Dulce e João Barata Feyo
Horário: 11:00 às 12:00
Local: Edifício histórico da Universidade do Porto (Reitoria) - 
Praça de Gomes Teixeira
Nº de participantes: 20
Visita ao Edifício histórico da Universidade do Porto (Escadaria 
e Salão Nobre, Sala do Conselho e Auditório Ruy Luís Gomes) 
e à exposição dos artistas plásticos e alumni da U.Porto João 
e Dulce Barata Feyo, patente na Galeria I da Casa Comum, 
com curadoria da Professora, Crítica de Arte e Curadora 
Independente Maria de Fátima Lambert.

Mais informações: Participação mediante inscrição prévia através do 
e-mail cultura@reit.up.pt

Organização: Edifício Histórico da Universidade do Porto/Reitoria

A Primeira Viagem à Índia
Horário: 10:00 às 18:30
Local: World of Discoveries - Rua de Miragaia, 106
Nº de participantes: 40
No âmbito das comemorações dos 525 anos da chegada à 
Índia pela tripulação liderada por Vasco da Gama, o World 
of Discoveries apresenta, neste Dia Nacional dos Centros 
Históricos, três visitas temáticas sobre as aventuras de uma 
das viagens mais importantes do período das navegações. 
Venha, em família, conhecer melhor um dos feitos mais 
importantes dos portugueses!

Mais informações: Horários das visitas: 11h00; 15h00; 16h30. Oferta 
de um bilhete de criança (4-12 anos) na compra de um bilhete de 
adulto. Válido apenas na bilheteira do World of Discoveries e no dia 
25/03/2023. Visitas realizadas em língua portuguesa.

Organização: WORLD OF DISCOVERIES – Museu Interativo & Parque 
Temático

Museu das Marionetas do Porto
Horário: 11:00 às 18:00
Local: Rua de Belomonte, 61
A exposição Marionetas Contemporâneas: Criações e 
discursos foi inaugurada em 2020, seguindo o conceito base 
do projeto expositivo: a relação teatro/museu, criação de 
espetáculos e exposição das peças.
Dela fazem parte obras emblemáticas da companhia e novos 
espaços criados a pensar em dinâmicas renovadas com o 
público, nomeadamente o espaço de experimentação e o 
espaço crianças. A exposição permite uma fruição diversa, 
capaz de transportar o visitante para outro lugar. Numa rua 
estreita, em pleno centro histórico, atravessar a porta do 
Museu, tem sido, para muitos visitantes, um encontro com a 
utopia. Assim desejamos que continue através da exposição 
patente.

Mais informações: Entrada livre

Organização: Museu das Marionetas do Porto

Catedral do Porto
Horário: 09:00 às 17:30
Local: Catedral do Porto
Nº de participantes: 50
50 entradas gratuitas para visita livre, atribuídas a visitantes 
nacionais, por ordem de chegada.

Mais informações: Entrada livre, por ordem de chegada, até ao limite 
de vagas disponibilizadas.

Organização: Catedral do Porto

Igreja São Bento da Vitória 
Horário: 10:00 às 17:00
Local: Igreja São Bento da Vitória
Na Igreja de São Bento da Vitória, construção de grande 
riqueza arquitectónica e ornamental, destacam-se o 
retábulo de talha da capela-mor, o magnífico orgão de 
tubos em talha e o coro alto, com os seus relevos narrativos 
da vida de São Bento.

Mais informações: Entrada livre sem visita guiada.

Organização: Teatro Nacional de São João

Igreja de Santa Clara do Porto
Horário: 09:00 às 12:00
Local: Igreja de Santa Clara do Porto
Nº de participantes: 25
Nesta visita será possível apreciar a Igreja do antigo 
Convento das freiras Clarissas que sobreviveu a passagem 
do tempo até aos nossos dias. Este edifício foi fundado no 
ano de 1416 e, ao longo do seu percurso multissecular, foi 
utilizado pelas religiosas até ao ano de 1900. Destaca-se 
o seu magnífico interior, composto pela nave da Igreja, 
Coro Baixo e Coro Alto. A Igreja constitui uma referência do 
barroco joanino português e é um dos melhores exemplares 
da talha dourada a nível nacional, onde, ao longo do século 
XVIII, colaboraram insignes artistas da Escola Portuense. 
Nesta visita será possível recuar no tempo e contemplar um 
ambiente do barroco português.

Mais informações: A visita é gratuita e carece de inscrição prévia 
através do e-mail visitas@santaclaraporto.pt até às 18h do dia 
18/03/2023. Estas serão consideradas por ordem de envio, até ao 
limite de 25 participantes.

Organização: Igreja de Santa Clara do Porto

Memórias da Farmácia Hospitalar
Horário: 10:00 às 18:00
Local: Museu do Centro Hospitalar do Porto - 
Rua Prof. Vicente José de Carvalho, 37
Faça uma viagem no tempo e venha conhecer a Botica 
Oitocentista do Hospital Real de Santo António e a Farmácia 
de Oficina do Hospital Joaquim Urbano.

Mais informações: Visita livre e admissão gratuita. Atividade não 
sujeita a inscrição prévia

Organização: Museu do Centro Hospitalar do Porto

Obra aberta
Horário: 10:00 às 13:00
Local: Rua de Santana, nº 39 a 45
Visita à obra em curso no Centro Histórico do Porto, 
localizada na rua de Santana, nºs 39 a 45, rua da Bainharia, 
nºs 2 a 8 e rua dos Mercadores, nºs 176 a 184.
Esta intervenção, da responsabilidade da Porto Vivo, SRU, 
resulta de 3 projetos distintos abrangendo 5 edifícios, no 
Morro da Sé, para habitação e comércio, para um total de 14 
frações habitacionais e 4 frações comerciais; As habitações 
direcionadas para a classe média, serão atribuídas por 
intermédio de concurso público e no âmbito do programa 
municipal de arrendamento acessível.
Esta visita à obra é uma oportunidade para os visitantes 
conhecerem as habitações já prontas ou em fase de 
acabamentos, e obterem algumas informações sobre o seu 
processo de atribuição.

Mais informações: Entrada livre

Organização: Porto Vivo, SRU

Museu de Arte Sacra e Arqueologia
Horário: 10:00 às 17:00
Local: Igreja de São Lourenço (dos Grilos) - 
Largo do Colégio
No Dia Nacional dos Centros Históricos, o Museu de Arte 
Sacra e Arqueologia, situado em pleno «coração» da cidade, 
abre as suas portas gratuitamente. Entre as 10h00 e as 11h30, 
e das 14h00 às 17h00, os visitantes poderão percorrer os 
diversos espaços do MASA, a saber: igreja, galerias de arte 
sacra e arqueológica, coro-alto e torres.

Mais informações: Visita livre e sem inscrição prévia.

Organização: Museu de Arte Sacra e Arqueologia do Seminário Maior 
de Nª Sª da Conceição

Hospital de Santo António: A Arte e a História
Horário: 10:00 às 11:00
Local: Museu do Centro Hospitalar do Porto - Rua Prof. 
Vicente José de Carvalho, 37
Nº de participantes: 20
Um percurso de descoberta de emblemáticas obras alusivas 
à instituição e ao seu santo padroeiro. Uma interessante 
dinâmica de inter-relação ambiente plástico/espaço 
arquitetónico/ ambiente hospitalar.

Mais informações: Gratuito, com inscrição obrigatória para 
museudochp@chporto.min-saude.pt (até 23/03/2023)

Organização: Museu do Centro Hospitalar do Porto

Triângulo Antonino
Horário: 15:00 às 17:00
Local: Centro Português do Fotografia - Largo Amor de 
Perdição
Nº de participantes: 25
Percurso que explora as estórias e iconografia antonina de 
três instituições: inicia no Centro Português de Fotografia, 
segue para o Tribunal da Relação do Porto e termina no Centro 
Hospitalar Universitário de St.º António, o mais antigo hospital 
da cidade. Padroeiro secundário de Portugal, dos pobres, 
das mulheres grávidas, dos casais, das pessoas que desejam 
encontrar objetos perdidos, e dos oprimidos, a devoção 
Antonina está, há séculos, presente nos mais diversos aspetos 
do nosso quotidiano.

Mais informações: Gratuito, com inscrição obrigatória para 
sonia.silva@cpf.dglab.gov.pt

Organização: Centro Português do Fotografia/ Tribunal da Relação do 
Porto/ Museu do Centro Hispitalar do Porto  

Hotéis com Memória
Horário: 14:00 às 17:30
Local: Ponto de encontro e de saída para a visita: 
Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto. Rua 
Augusto Rosa, nº 24
Nº de participantes: 25
A Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto 
une-se à Câmara Municipal do Porto na celebração do Dia 
Nacional dos Centros Históricos. Os estudantes e docentes 
de Turismo e Gestão de Empresa Turística, da FCESE, farão 
uma visita guiada ao interior de dois “Hotéis com Memória” do 
Centro Histórico do Porto. Os participantes poderão conhecer 
edifícios emblemáticos da história do Porto e que hoje 
albergam unidades hoteleiras, exemplos da singularidade dos 
estabelecimentos hoteleiros do Centro Histórico do Porto.

Mais informações: A visita está sujeita a inscrição prévia através do 
email isabel.marques@ulusofona.pt

Organização: Universidade Lusófona - Centro Universitário do Porto

Arquivo Distrital do Porto
Horário: 14:30 às 16:00
Local: Arquivo Distrital do Porto – Rua das Taipas, 90
Nº de participantes: 30
Visita guiada ao Arquivo Distrital do Porto: edifício, circuito 
documental, áreas técnicas e visualização de alguns 
documentos originais.

Mais informações: A visita é gratuita, mas sujeita a inscrição 
obrigatória, até 23/03/2023, às 13:00, através do e-mail 
info@adporto.dglab.gov.pt

Organização: Arquivo Distrital do Porto

Paço do Bispo
Horário: 10:00 às 10:45 / 15:00 às 15:45
Local: Paço do Bispo - Terreiro da Sé
Nº de participantes: 15
Visita guiada ao primeiro verdadeiro palácio do Porto, com 
destaque para a monumental escadaria e baixela em prata 
desenhada por Rafael Bordalo Pinheiro, com execução da 
Ourivesaria Reis & Filhos, um legado dos terceiros Viscondes 
de S. João da Pesqueira.

Mais informações: A visita, em português, é gratuita e carece de 
inscrição prévia através do e-mail visitaspacoepiscopal@diocese-
porto.pt até às 18h do dia 23/03/2023. Estas serão consideradas por 
ordem de envio até ao limite de participantes. Mais informações: 
223392330

Organização: Paço do Bispo

Igreja de São José das Taipas e seus segredos
Horário: 09:00 às 10:30
Local: Igreja de São José das Taipas - Rua Campo dos 
Mártires da Pátria (junto ao Tribunal)
Nº de participantes: 40
Visite uma Igreja recém restaurada que desvenda as suas 
maravilhas e segredos. Deixe-se conduzir por uma visita 
pedagógica, onde o sentido religioso e arquitetônico se 
fundem. Encerrada nas suas paredes, a talha dourada e seus 
retábulos, contam as vivências e costumes de uma época. 
A visita contempla a Sacristia/Capela, Corpo da Igreja, Zona 
museológica, Catacumbas, Galerias superiores; Sala de 
reuniões; e Cartório.

Mais informações: A visita carece de uma inscrição prévia, tendo um 
custo simbólico de 1€ (para restauro da balaustrada). 
Contactos: 93 351 48 23 | igrejadastaipas@gmail.com

Organização: Irmandade das Almas de São José das Taipas

A Irmandade e a ligação ao sufrágio 
da Ponte das Barcas
Horário: 11:30 às 12:45
Local: Igreja de São José das Taipas - Rua Campo dos 
Mártires da Pátria (junto ao Tribunal)
Nº de participantes: 40
Visite uma Igreja recém restaurada, onde a história da 
Irmandade das Almas de S. José das Taipas e a sua ligação 
com as almas do purgatório é desvendada. Visione e 
percepcione o sufrágio da Ponte das Barcas, ilustrado no 
quadro original, que esteve no “memorial das alminhas 
da ponte”, na Ribeira, bem como, toda a responsabilidade 
conferida pelas “gentes do Porto” à Irmandade.
Visita à Capela, Corpo da Igreja, cartório, sala de reuniões, 
zona museológica e catacumbas;

Mais informações: A visita carece de uma inscrição prévia, tendo um 
custo simbólico de 1€ (para restauro da balaustrada). 
Contactos: 93 351 48 23 | igrejadastaipas@gmail.com

Organização: Irmandade das Almas de São José das Taipas  

Exposições 

“Sou Esta Talvez Outra Que Eu Decida”
Horário: 10:00 às 13:00
Local: Rua das Flores, 15
Exposição centrada na temática do autorretrato pelas obras 
da artista plástica Nazaré Álvares e curadoria de Valter 
Hugo Mãe.

Mais informações: Entrada livre

Organização: Museu da Misericórdia do Porto

PAPéis da Árvore
Horário: 11:00 às 17:30
Local: Palácio das Artes - Largo São Domingos, 21
O talento dos jovens estudantes da Árvore está “à mostra” no 
Palácio das Artes. Estão em exposição vídeos, animações, 
maquetas, projetos de arquitetura e outros projetos dos 
cursos de de Animação 2D e 3D, Coordenação e Produção 
de Moda, Desenho Digital 3D, Design de Equipamento, 
Design de Comunicação Gráfica, Design de Moda e 
Multimédia. Estes trabalhos fazem parte das Provas de 
Aptidão Profissional dos alunos finalistas da Escola Artística e 
Profissional Árvore.

Mais informações: Entrada livre
eventos@fjuventude.pt

Organização: Fundação da Juventude

Multimédia 

«O Hospital Central, 250 anos Hospital Santo 
António»
Horário: 10:00 às 18:00
Local: Museu do Centro Hospitalar do Porto - 
Rua Prof. Vicente José de Carvalho, 37
«O Hospital Central, 250 anos Hospital Santo António» é 
um documentário de memória institucional, um resgate de 
memórias e factos relevantes do trajeto histórico de uma 
instituição bicentenária, onde teve origem o Ensino das 
Ciências Médico-Cirúrgicas na cidade do Porto.
Agregando narrativas pluridisciplinares e abordagens 
relacionais, este documentário revela as origens, raízes e 
história institucional, refletindo o modo como a sua evolução, 
inovação e pioneirismo determinaram a dinâmica clinica e 
assistencial nacional ao longo das várias décadas.
Disponível na exposição permanente.

Mais informações: Admissão gratuita e não sujeita a inscrição prévia.

Organização: Museu do Centro Hospitalar do Porto

Workshops / Pedipapers 

Workshop de Marcador de livros em Origami 
(gratuito)
Horário: 11:00 às 12:00
Local: Palácio das Artes - Largo São Domingos, 21
Nº de participantes: 12
Papel, cola, tesoura e lápis coloridos serão os materiais 
utilizados para fazer o marcador de livros mais originais 
de sempre. Mas não pode faltar o mais importante, a tua 
imaginação.

Mais informações: Participação mediante preenchimento de 
formulário, disponível em: https://forms.office.com/e/U2gifw2bBZ
eventos@fjuventude.pt

Organização: Fundação da Juventude

INVENTÁRIO. Animalia & Vegetalia: 
um percurso desenhado.
Horário: 15:00 às 17:00
Local: Museu Guerra Junqueiro - Rua de D. Hugo, 32
Nº de participantes: 20
Os diferentes estilos artísticos e arquitetónicos que ainda 
se observam ora nas ruas da cidade como em objetos 
musealizados, trazem diante de nós uma floresta de 
elementos animais e vegetais que emitem uma parafernália 
simbólica de tempos idos. Nesta edição do INVENTÁRIO, os 
participantes serão convidados a fazer um percurso onde se 
procura reconhecer a cidade através do desenho de animalia 
e vegetalia diversa.

Mais informações: Inscrição por e-mail para 
mdc.educativo@cm-porto.pt até dia 24/03/2023, às 16h00

Organização: CMP/Departamento Municipal de Gestão do Património 
Cultural/Museu do Porto

Desenhar a história do Centro Histórico
Horário: 16:30 às 17:30
Local: Arqueossítio - Rua de D. Hugo, 5
Nº de participantes: 15
Inspirados nas estruturas, nos artefactos e na sequência 
estratigráfica do arqueossítio da Rua de D. Hugo 5, 
desafiamos os participantes a imaginar e a desenhar o 
Centro Histórico do Porto ao longo do tempo. A atividade 
será desenvolvida em diálogo com arqueólogos e arquitetos, 
procurando, através do desenho, relacionar os vestígios e os 
seus ambientes históricos.

Mais informações: Orientação: Isabel Osório e Luís Aguiar Branco. 
Inscrição obrigatória através do email arqueologia@cm-porto.pt até às 
15h00 do dia 24/03/2023

Organização: CMP/Departamento Municipal de Gestão do Património 
Cultural/Museu do Porto


