MUSEU DAS
RENDAS DE BILROS

DESTINO PRÓXIMO E
ACESSÍVEL

Espaço dedicado à
arte da elaboração
das Rendas de Bilros,
onde está instalada
a maior renda de
bilros do mundo.
Tem uma oficina de
aprendizagem, de
frequência livre.

autenticidade
identidade
memória
experiência
vida
privilégio
sabor
diversidade
entretenimento

PORTUGAL

Câmara Municipal

LUGARES COM HISTÓRIA
SABORES DISTINTOS
DIAS MEMORÁVEIS
GENTES HOSPITALEIRAS

LUGAR DE HISTÓRIA E TRADIÇÃO
Vila do Conde é uma cidade patrimonial,
localizada na costa norte de Portugal, a
apenas a 20 minutos da segunda maior
cidade do país - o Porto - beneficiando
de ligações aéreas a toda a Europa.
Com um centro histórico bem
preservado, no qual pontuam calçadas
de granito e ruas estreitas, Vila do
Conde é uma cidade com muita luz,
clima ameno, boa comida, tradições
seculares e pessoas simpáticas, que
aprenderam a viver entre a terra e o mar,
mantendo vivos os saberes artesanais.
A experiência turística de Vila do Conde
está na riqueza do seu património e das
histórias que lá se criaram.

Frente Atlântica

PATRIMÓNIO
NATURAL E
GASTRONOMIA
DE QUALIDADE

O QUE NÃO PODE PERDER
A Cividade de Bagunte é um dos mais
importantes sítios arqueológicos da
Idade do Ferro do norte português.
Trata-se de um povoado fortificado
pré-romano, classificado como
Monumento Nacional, que foi
habitado pelos Galaicos entre os
séculos IV a.C. e IV d.C.

O património natural de Vila do Conde é
relevante e diversificado, destacando-se
a paisagem protegida regional do litoral e
a reserva ornitológica do Mindelo. Aqui é
possível apreciar a beleza natural das praias
percorrendo os passadiços marítimos,
observando cordões dunares, rochedos,
zonas húmidas e bouças.

O Convento de Santa Clara é um
dos cartões de visita da cidade.
Foi fundado em 1318 e conta com
muitos séculos de histórias, lendas e
tradições, que até hoje se mantêm.
A Igreja Matriz (séc. XV) é um dos mais
expressivos monumentos do concelho.
O seu portal constitui um exemplar
magnifico da decoração manuelina
em Portugal, apresentando elementos
da arquitetura gótica e renascentista.
Durante o século XVI, Vila do Conde
atingiu o apogeu comercial e marítimo com a construção naval, ligada
à Expansão Marítima. Evocam-se
memórias desses tempos na réplica
da Nau Quinhentista que a cidade
construiu e constitui hoje local de
visita obrigatória.
O Aqueduto de Santa Clara é o
segundo mais extenso do país.
A revista National Geographic
considerou-o 4º aqueduto mais
belo do mundo. Foi construído no
século XVIII e está classificado como
Monumento Nacional desde 1910.
A casa Museu José Régio (escritor
português do século XX) onde viveu
um dos mais importantes vultos
vilacondenses, exibe esculturas,
mobiliário, pinturas e livros de grande
valor e interesse cultural.

Não deixe de degustar a
gastronomia da região.

O AQUEDUTO DE SANTA CLARA
FOI CONSIDERADO
O 4º MAIS BELO DO MUNDO

Espetáculo de rua comunitário
Capela de Nª Srª do Socorro

Escolha um restaurante entre as muitas
opções disponíveis e de grande qualidade.
Experimente excecionais pratos de peixe
e marisco acabados de pescar e renda-se
aos doces conventuais típicos.

Igreja e Aqueduto de Santa Clara

Entre pinhais, rio e mar!
Lembra-me Vila do Conde,
Já me ponho a suspirar.
José Régio

CAMINHOS
DE SANTIAGO
Os Caminhos de Santiago são percursos
de peregrinos que afluem a Santiago de
Compostela desde o século IX para venerar
as relíquias do apóstolo Santiago Maior.
A relação de Vila do Conde com estas
peregrinações é longa e pelo concelho
cruzam-se dois itinerários de peregrinação
para Santiago. Ambos têm histórias,
cenários e filiações cronológicas distintas.

Doces conventuais

