Exemplo de guia de Boas vindas
Local Welcoming Guide - example
Santa Maria da Feira

Bem-vindos a Santa Maria da Feira!
Welcome to Santa Maria da feira
Com uma oferta cultural diferenciadora ao longo de todo o ano, Santa Maria da Feira
assume-se como um verdadeiro ‘Palco de Experiências’, onde o visitante é desafiado
a viver em pleno o espírito dos eventos e convidado a regressar sempre que a cultura
acontece.
A Viagem Medieval em Terra de Santa Maria, o Imaginarius- Festival Internacional
de Teatro de Rua e o Parque Temático de Natal - Perlim são três eventos culturais
de referência, que potenciam a oferta turística da Região Norte.
Santa Maria da Feira tem um dos mais belos e notáveis castelos de Portugal e um
centro de congressos de excelência - o Europarque - que é também palco de uma
extensa e qualificada programação cultural anual.
Repletos de história e de memórias, os espaços museológicos do concelho convidam
a recuar no tempo e a experienciar.
É assim no Museu do Papel Terras de Santa Maria, no Museu Convento dos Lóios e
no Museu de Santa Maria de Lamas. Autêntico museu vivo, o Zoo de Lourosa - Parque
Ornitológico proporciona uma viagem pelo mundo selvagem das aves.
Apesar da proximidade a grandes centros urbanos, Santa Maria da Feira conserva
uma tranquilidade ímpar, que convida a uma estadia mais prolongada. Nas Termas
de S. Jorge, o visitante encontra o refúgio ideal para cuidar do corpo e da mente.
Ritual imperdível é a degustação da tradicional Fogaça, ex-líbris da gastronomia
regional e símbolo da secular Festa das Fogaceiras, a mais emblemática festividade
do concelho.
Seja bem-vindo a Santa Maria da Feira!
With a distinctive cultural offer throughout the year, Santa Maria da Feira stands as a
real1 Experiences Stage’, where the visitors are challenged to live the fully spirit of the
event and invited to always return when the culture happens.
The ‘Medieval Journey’, ‘Imaginarius- International Street Theatre’ and ‘Land of
Dreams’ are tree major cultural events, that enhance tourism in the Northern Region.
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Santa Maria da Feira have one of the most beautiful and remarkable castles of
Portugal and a congress centre of excellence - ‘ Europarque’, which is also the venue
for a wide and qualified cultural program, throughout the year.
Filled with history and memories, the Santa Maria da Feira museums invite to go back
in time and experience the ‘Paper Museum of Terras de Santa Maria’, ‘Convento dos
Loios Museum’ and ‘Santa Maria de Lamas Museum’. Authentic living museum, the ‘Zoo
Lourosa - Ornithological Paik’ offers a journey through the world of wild birds.
Despite the proximity to large urban canters, Santa Maria da Feira retains a unique
tranquillity that invites a longer stay In the S. Jorge Spa, the visitor finds the i right
place for take cay the body and mind.
The degustation of the traditional cake ‘Fogaça’ is a fascinating ritual, is an ex-líbris
of the regional gastronomy and a Symbol of the ancient and secular ‘Fogaceiras Feast’,
the most emblematic festivity in the county.
Welcome to Santa Maria da Feira!

O Castelo de Santa Maria da Feira é um dos mais notáveis monumentos portugueses
quanto à forma como espelha a diversidade de recursos defensivos utilizados entre
os séculos XI e XVI.

Este guia foi concebido pelo Município de Santa Maria da Feira

Para além da sua importância militar, importa ter em conta a sua dimensão políticocultural, uma vez que foi fundamental para a vitória de São Mamede, em 1128,
quando o alcaide deste castelo, Pêro Gonçalves de Marnel, tomou o partido de D.
Afonso Henriques contra D. Teresa e o conde de Trava.
Atualmente, a Comissão de Vigilância do Castelo de Santa Maria da Feira, em
parceria com o IGESPAR, tem vindo a desenvolver um Projeto de Conservação e
Remodelação do Castelo de Santa Maria da Feira, com o apoio de fundos
comunitários, salientando-se as obras de Conservação e Restauro da Capela, da
Torre de Menagem, para utilização em conferências e reuniões, espetáculos
musicais, exposições e outros de natureza lúdica e turística, como a Viagem Medieval
em Terra de Santa Maria.
The Castle of Santa Maria da Feira is one of Portugal’s most remarkable monuments
as it reflects the diversity of defensive measures employed between the 11 th and 16th
centuries.
In addition to its military importance, one should also acknowledge its political and
cultural significance, as it proved crucial In the victory at the Battle of São Mamede In
1128, when the governor of the castle, Pêro Gonçalves de Marnel, decided to support
D. Afonso Henrigues against D. Teresa and the Count of Trava.
Presently, the ‘Comissão de Vigilância do Castelo de Santa Maria da Feira’, In
partnership with IGESPAR, has been developing a Project for the Preservation and
Renovation of the Castle of Santa Maria da Feira, with the financial support of the
European Union, whose most relevant aspects are the preservation action works In the
Chapel and the In the Keep that will be enable them to host conferences and meetings,
musical shows, exhibits and other entertainment and tourism events, like the Medieval
Journey In The Lands of Santa Maria.
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O Castro de Romariz é um povoado fortificado datado do séc. V a.C., com níveis de
ocupação até ao séc. I d.C. Considerada uma das estações arqueológicas mais
significativas da região de Entre Douro e Vouga foi classificada como Imóvel de
Interesse Público, pelo Decreto-Lei n° 34 452, de 20 de Março de 1945.
Esta estação arqueológica foi identificada em meados do séc. XIX, com a descoberta
de um tesouro monetário - o tesouro de Romariz. Após um largo período de
abandono, deu-se início, em 1980, a uma nova fase de trabalhos arqueológicos
sistemáticos, com o estudo das origens e evolução do habitat castrejo, identificando
as diversas fases de ocupação proto-histórica e romana, analisando os aspetos de
aculturação face às influências mediterrânicas e aos modelos introduzidos pela
romanização.
A entidade tutelar da estação tem por objetivo construir um centro interpretativo
que explicará a visita ao Castro de Romariz, proporcionando a devida
contextualização cronológica e cultural, o apoio logístico à realização de trabalhos
arqueológicos e à guarda e preservação do povoado.
Este projeto, que tem como parceiros científicos, docentes e investigadores da
Universidade do Porto e o apoio logístico do Museu Convento dos Lóios, pretende
reforçar o papel do Castro de Romariz, como uma das principais atracões históricas
do Concelho e o povoado castrejo mais expressivo da região de Entre Douro e Vouga.
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The pre-Roman Castle of Romariz is a fortified town built in the 5th Century bC., and it
remained inhabited until the 1 st Century aC. Considered one of the region 's most
significant archaeological sites, in 1945 it was classified as Property of Public Interest.
This archaeological site was identified in the middle 19th Century, with the discovery
of a monetary treasure - the treasure of Romariz. After a long period of neglect, in the
beginning of 1980 a new phase of systematic archaeological interventions began, with
the study of the origins and evolution of the “castrejo” habitat, identifying the different
periods of proto-historical and roman occupation, analysing the aspects of
acculturation in face of Mediterranean influences and of the models introduced by
Romanization.
It is the goal of the entity responsible for the site to build an interpretative centre that
will explain the visit to the pre-Roman Castle of Romariz, providing the adequate
cultural and chronologic contextualization, logistic support to archaeological
interventions and the site 's protection and preservation.
This project, which has teachers and investigators of the Porto University as scientific
partners and the logistic support of the Museum of the Lóios Convent, intends to
strengthen the role of the pre-Roman Castle of Romariz as one of the main historical
attractions of the municipality and the most significant “castrejo” village of the region.
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Um refúgio de saúde e bem-estar!
Na Vila de Caldas de S. Jorge, a 30 km do Porto, encontrará um refúgio para
recuperar o seu equilíbrio físico e psicológico, face às tensões da vida moderna.
As Termas de S. Jorge estão vocacionadas para tratamentos de patologias músculoesqueléticas, vias respiratórias e pele, associando os benefícios da hidroterapia a um
espaço que convida ao repouso e ao equilíbrio global.
Numa filosofia de prevenção e promoção da saúde, as Termas de S. Jorge oferecem
uma gama de tratamentos vocacionados para o bem-estar físico e psicológico.
Apresentar uma oferta termal integrada, num ambiente acolhedor e com o
profissionalismo de técnicos qualificados, é a missão das Termas de S. Jorge.
A haven providing well-being!
In the village of Caldas de S. Jorge, 30 km from Porto, you will find the ideal haven to
regain your physical and psychological equilibrium that can be lost due to modem
living.
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S. Jorge Thermal Spa is equipped to provide treatments for muscular and skeletal,
respiratory and skin ailments, by combining the benefits of hydrotherapy with a
setting that enables the user to enjoy rest and overall balance.
In a philosophy of prevention and promoting good health, S. Jorge Thermal Spa offers
a range of treatments that aide meant to provide physical and psychological wellbeing.
Provide integrated spa-related Services, in a welcoming atmosphere and with the
professionalism of qualified staff is the mission of S. Jorge thermal Spa.

Junta da União de Freguesias de Santa Maria da Feira, Travanca,
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SANTA MARIA DA FEIRA (SEDE)
Rua António Castro Corte Real, 16 - Ap. 1
4524-909 Santa Maria da Feira
Tlf (+351) 256 363 470
Fax (+351) 256 365 616site@jf-feira.pt
HORÁRIO DA SECRETARIA
Seg. a Sex. 9:30h - 12:00h | 13:30h - 18:00h
TRAVANCA (EXTENSÃO)
Praceta do Eleito Local
4520-801 Travanca
Tlf (+351) 256 372 263
HORÁRIO DA SECRETARIA
Terça e Quinta 18:00h - 19:00h
SANFINS (EXTENSÃO)
Rua da Junta de Freguesia, 13
4520-530 Sanfins
Tlf (+351) 256 302 083
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HORÁRIO DA SECRETARIA
Terça e Quinta 19:00h - 20:00h
ESPARGO (EXTENSÃO)
Avenida de S. Tiago, 109
4520-108 Espargo
Tlf (+351) 256 067 530
HORÁRIO DA SECRETARIA
Seg. a Qui. 9:00h - 12:00h | 14:00h - 18:00
Sanfins e Espargo
Câmara Municipal de Santa Maria da Feira

256 37 08 00
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Hospital de São Sebastião

256 37 97 00
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Biblioteca Municipal de Santa Maria da Feira

256 377 030
Unidade de Saúde Familiar Terras de Santa Maria

256 371 455
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COVID 19
Centros de rastreio e de atendimento
Centro de Testes à Covid-19 | Europarque
Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado: 9h00 às 13h00 e das 14h00
às 17h00; - domingos: 10h00 às 16h00.
A marcação dos testes é obrigatória e apenas através do email:
covid19.feira@germanodesousa.com ou dos contactos móveis: 930 525 694 ou 930
519 034.
O Centro de Testes do Europarque é assegurado pelo Laboratório Germano de
Sousa, em parceria com ARS Norte, e funciona em regime de Drive Thru.
Centro de Testes à COVID-19 | Pavilhão Municipal de Fiães
Horário de funcionamento: de segunda-feira a sábado: 8h30 às 12h00 e das 14h00
às 19h00; sábados: 8h30 às 12h00
Testes realizados mediante marcação prévia, através do telefone 256 918 707 ou
do email marcacoes@centromedicodapraca.pt.
O Centro de Testes em Fiães (Pavilhão Municipal) é assegurado pelo Laboratório
de Análises Clínicas do Centro Médico da Praça, em parceria com a ARS-Norte.
Área Dedicada COVID-19 e Doentes Respiratórios | Comunidade de Santa Maria da
Feira
Horário de funcionamento: de segunda a sexta-feira: 10h00 às 20h00; sábados,
domingos e feriados: 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00.
Contactos:´
Área Dedicada COVID e Doentes Respiratórios - Comunidade Santa Maria da Feira
Rua Social
4535-405 Santa Maria de Lamas
Telefones: 227 444 044 – 227 447 012 – 969 420 734
Email: adr.feira@arsnorte.min-saude.pt
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Bombeiros Voluntários da Feira

256 377 600

GNR de Santa Maria da Feira
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256 377 260

PSP de Santa Maria da Feira

256 300 030

Finanças de Santa Maria da Feira
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256 371 940

Tribunal Judicial de Santa Maria da Feira

256 371 800
Transportes
Carro
Vias Rápidas:
A1 (Porto/Lisboa/Porto) -> Saída "Feira"
A29 (Aveiro/Porto/Aveiro) -> Saída "Feira"
A32 (Oliveira de Azeméis/Porto/Oliveira de Azeméis) -> Saída "Feira"
Metro
Existem três possibilidades com saída do Aeroporto e entrada no centro do Porto:
Aeroporto › Trindade [linha roxa] › S. Bento [linha amarela]
Partida: Aeroporto
Chegada: São Bento
Transbordo: Trindade
Tempo Previsto: 31' 12''
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Tempo de Espera: 36'
Aeroporto › Bolhão [linha roxa]
Partida: Aeroporto
Chegada: Bolhão
Tempo Previsto: 28' 10''
Tempo de Espera: 30'
Aeroporto › Campo 24 de Agosto [linha roxa]
Partida: Aeroporto
Chegada: Campo 24 Agosto
Tempo Previsto: 29' 41''
Tempo de Espera: 30'
Centrais Táxis
Raditaxis
T 225 073 900
TM 917 555 085/6 | 969 66 666/7 | 935 073 900/1
Táxis Invicta
T 225 076 400
TM 912 301 251 | 934 772 173 | 968 520 063
Rádio Táxis - Os Unidos do Porto
T 225 029 898
Antral
T 225 323 350 – 8
TM 933 146 047
Feira Taxis
T 256 010 059
TM 910 004 442 | 965 568 344
Radio Taxis Feira
T 256 374 000
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Taxis Ramos
T 256 365 489
Caracol - Transporte Personalizado
TM 965 863 495
Autocarro
PORTO [Campo 24 de agosto] › SANTA MARIA DA FEIRA [CENTRO - Rotunda
Hospital]
TRANSDEV
Tel: 225 100 100 | www.transdev.pt
[segunda a sexta]
06h25 (Transbordo em São João da Madeira) | 07h30 | 08h00 | 08h25 | 09h00 |
09h55 | 11h00 | 11h55 | 12h25 | 13h00 | 13h30 | 14h00 | 14h30 | 14h55 | 15h30 |
15h55 | 16h30 | 17h00 | 17h25 | 17h35 | 18h00 | 18h30 | 19h00 | 19h30 | 20h30
[sábados exceto feriados]
08h00 | 10h00 | 12h00 | 14h00 | 16h00 | 19h00
[domingos e feriados]
10h00 | 12h00 | 14h30 | 16h00 | 20h00
UTC - União Transportes Carvalhos
Tel: 707 200 383 | 227 860 780 | www.utc.pt
[segunda a sexta]
06h55 | 08h00 | 10h35 | 12h10 | 16h00 | 17:20
PORTO [Hospital S. João] › SANTA MARIA DA FEIRA [Av. 25 de Abril]
RENEX
Tel: 217 524 524 | 707 223 344 | http://www.rede-expressos.pt
Rede Expressos:
08h20 [Realiza-se entre 15 de setembro e 30 de Junho] (segundas ou terças se na
segunda for feriado)
22h15 (Diariamente)
SANTA MARIA DA FEIRA [CENTRO – Rotunda Hospital] › PORTO [Campo 24 de
agosto]
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TRANSDEV
Tel: 225 100 100 | www.transdev.pt
[segunda a sexta]
06h40 | 07h15 | 07h35 | 07h45 | 08h04 | 08h20 | 08h50 | 09h20 | 09h50 | 10h15 |
11h14 | 11h44 | 12h13 | 13h15| 13h45 | 14h15 | 15h15 | 16h15 | 17h20 | 17h50 |
18h20 | 19h15 | 19h45
[sábados exceto feriados]
07h15 | 09h15 | 11h15 | 13h15 | 15h15 | 17h15
[domingos e feriados]
09h15 | 13h45 | 15h20 | 17h15 | 19h15
SANTA MARIA DA FEIRA [Escolas da Feira] › PORTO [General Torres]
UTC - União Transportes Carvalhos
Tel: 707 200 383 | 227 860 780 | www.utc.pt
[segunda a sexta]
17h30
SANTA MARIA DA FEIRA [Av. 25 de abril] › PORTO [Av. 25 de abril]
Rede Expressos:
07h55 (Entre 15 de Julho e 15 de Setembro, exceto domingos ou segundas se
feriado).
1450 (Diariamente)
Renex:
08h00 (Entre 1 de Julho e 15 de Setembro, exceto domingos e segundas se feriado).
08h30 (Segundas ou terças se na segunda for feriado).
18h00 (Diariamente)
19h00 (Sextas ou quintas se for véspera de feriado e domingos ou segundas, se for
feriado).
Comboio [linha do Vouga]
ESPINHO › SANTA MARIA DA FEIRA
[segunda a sábados]
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06h43 | 08h45 | 09h26 | 11h10 | 13h30 | 15h50 | 17h10 | 19h34
SANTA MARIA DA FEIRA › ESPINHO
[segunda a sábados]
07h42 | 08h42 | 10h26 | 12h46 | 15h06 | 16h26 | 18h50 | 21h10

Este guia foi concebido pelo Município de Santa Maria da Feira

