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O centro histórico de Viana, com as suas ruas estreitas, fachadas harmoniosas e

painéis de azulejos, é um dos maiores patrimónios urbanos do país, e é alvo de

milhares de turistas todos os anos, atraídos pelos seus cafés, pelas suas praças e

museus.

Neste sentido, destacam-se a Igreja Matriz (Sé, com elementos românicos e góticos),

o antigo Paço do Concelho, ou o chafariz e a Casa da Misericórdia. Da costa até Santa

Luzia, podemos traçar um itinerário que nos leva ao Forte de Santiago da Barra, à

Igreja da Agonia, ou à de São Domingos; ao Museu de Artes Decorativas (coleções de

cerâmica antiga portuguesa, pintura, desenho e arte decorativa dos séculos XVI-XIX),

ao Barco Gil Eannes ou ao Centro Cultural (construído pelo famoso arquitecto Siza

Vieira): à Praça da Liberdade, ao Museu do Traje (com trajes populares usados nos

des�les das festas populares da Agonia) ou à Praça da República (S-XVI)

Mas há mais. Numa cidade conhecida pela sua participação nos descobrimentos

portugueses dos séculos XV e XVI, e por ser o porto de pesca do bacalhau (como

atesta o navio Gil Eannes), a sua acessibilidade, segurança e conforto, aliados ao seu

clima e património, cultura, lazer e desportos, fazem com que as chances de sucesso

sejam importantes. Capital do Lima, elegante, colorida, descobridora, muito renovada

e cheia de agradáveis surpresas, assim é hoje Viana do Castelo..

Localização

Posto de Turismo, Viana Welcome Center

Coordenadas:

41.691265368131354, -8.828483457745758.

Ver em Google Maps

Sé.

Coordenadas:

41.69332370583451, -8.827287585714606

Informação de interesse

Viana dá para ser vista em percurso

pedestre, a sua cidade velha é pequena e

pode ser bem percorrida em um dia. Para

horários e visitas agendadas aos diferentes

locais do património histórico-artístico do

centro, pode consultar tudo no site o�cial

da Câmara: cm-viana-castelo.pt. Lá, na

secção “turista”, existem as secções

“roteiros temáticos”, “monumentos a

visitar”, “principais pontos de interesse” ou

“museus”.
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Ver em Google Maps

Praça da República

Coordenadas:

41.693481585878125, -8.828372973106392

Ver em Google Maps

Lendas / Histórias relacionadas

Lendas de Viana. Contos e tradições. Brochura disponível em http://www.cm-viana-

castelo.pt/pt/lendas-de-viana-do-castelo
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