
programa

maiodo 
AZULEJO

OVAR | 2 a 31 maio_2019

CÂMARA 
MUNICIPAL



Visitas Guiadas
3, 11, 18 e 29 de maio

Oficinas
7 a 10 | 17a 18 | 27 a 31 de maio

Exposições
2 a 31 de maio



Conversas
4,15 e 25 de maio

Educação Patrimonial
16 e 23 de maio

Atividades Lúdicas
5, 11, 25 e 26 de maio 
(Jogo “Vai Passear”_disponível de 2 a 31)



Património, visitas guiadas, exposições, 
oficinas, educação patrimonial e debates. 
Pelo terceiro ano consecutivo, o Município 
de Ovar dedica o mês de maio ao AZULEJO, 
com o objetivo de promover tão valioso 
património vareiro. 
O MAIO DO AZULEJO é um evento 
direcionado para vários públicos, com 
atividades dedicadas a esta temática, nas 
suas várias vertentes: patrimonial, 
turística, artística e lúdica.



Exposição 

“Da fotografia ao Azulejo” de José 
Luis Mingote Calderón (Museu 
Nacional Soares dos Reis)

De 2 a 31 de maio | Ter. a Sáb. 9:30 
-12:30 / 14:30-17:30 | Museu de Ovar 
Público em geral | Entrada Livre 

A exposição "Da Fotografia ao Azulejo. 
Povo, monumentos e paisagens de 
Portugal na primeira metade do século 
XX.” remete-nos para a temática 
nacionalista que vai caracterizar a 
pintura de muitos painéis de azulejos 
daquele período. Encontramo-los um 
pouco por todo o país em espaços 
públicos, com grande relevo para as 
estações de caminho-de-ferro e para 
os mercados. Em muitos casos a sua 
fonte iconográfica são as fotografias da 
época, divulgadas através de livros, 
revistas ou postais, elementos 
fundamentais na difusão da imagem do 
país, com os seus heróis, monumentos 
gloriosos, paisagens características de 
cada região e o povo rural como modelo 
de felicidade.



Visita
guiada 
“Da Fotografia ao Azulejo” pelo autor 
José Luís Mingote Calderón + 
Experiência de Pintura em Azulejo

3 e 29 de maio | 10:00-12:30 / 14:0 -17:00 
Ovar

Público em geral | Número máximo de 25 participan-
tes | Participação gratuita mediante inscrição prévia

A visita, com início marcado no Museu de 
Ovar, será posteriormente conduzida para 
a estação de caminho-de-ferro de Ovar, 
fazendo a relação entre as fotografias, os 
locais e os objetivos dos painéis 
azulejares existentes neste local. Durante 
o período da tarde, os participantes serão 
convidados a participar numa oficina de 
pintura em azulejo, utilizando o mesmo 
processo decorativo analisado e 
explicado durante a visita guiada 
(transferir um desenho para o azulejo).



Az Lab _OVAR#01
#RETHINKINGTILE_CANRAN | Com Catarina 
Almada Negreiros e Rita Almada Negreiros

4 de maio | 15:00 às 17:00 

Escola de Artes e Ofícios

Público em geral | Participação gratuita mediante 
inscrição prévia

Por sugestão das convidadas, Catarina Almada 
Negreiros e Rita Almada Negreiros, o AzLab 
apropriou-se da hashtag 
#RethinkingTile_CANRAN, usada pelo atelier 
CANRAN arquitetura, e a opção não poderia ter 
sido mais acertada! Ao longo da sessão, as duas 
arquitetas mostrarão cinco projetos que revelam 
precisamente esta ideia de “repensar do azulejo”, 
explorando as suas diversas vertentes de 
composição, forma, aplicação e relação com a 
arquitetura.

O AzLab é uma iniciativa conjunta com o Museu 
Nacional do Azulejo, que tem como objetivo criar 
novas perspetivas de análise sobre questões 
relacionadas com o azulejo, entre as quais a 
investigação, o inventário, o colecionismo, a 
salvaguarda, a criação ou a divulgação do azulejo. 



Visita
guiada 
“Da Fotografia ao Azulejo” pelo autor 
José Luís Mingote Calderón + 
Experiência de Pintura em Azulejo

3 e 29 de maio | 10:00-12:30 / 14:0 -17:00 
Ovar

Público em geral | Número máximo de 25 participan-
tes | Participação gratuita mediante inscrição prévia

A visita, com início marcado no Museu de 
Ovar, será posteriormente conduzida para 
a estação de caminho-de-ferro de Ovar, 
fazendo a relação entre as fotografias, os 
locais e os objetivos dos painéis 
azulejares existentes neste local. Durante 
o período da tarde, os participantes serão 
convidados a participar numa oficina de 
pintura em azulejo, utilizando o mesmo 
processo decorativo analisado e 
explicado durante a visita guiada 
(transferir um desenho para o azulejo).

Click.1 

#Válega – Raide fotográfico 
orientado por Ana Carla Martins

5 de maio | 10:00 às 17:00 | Válega

Público em geral | Número máximo de 30 
participantes | Participação gratuita mediante 
inscrição prévia | Transporte incluído 

O projeto “CLICK” pretende, em formato 
“Raide” fotográfico, convidar todos os 
amantes da fotografia, profissionais ou 
amadores a descobrir o património 
azulejar de todo o concelho de Ovar.

A primeira sessão terá lugar na freguesia 
de Válega. Para além da icónica Igreja já 
reconhecida pelo seu revestimento 
azulejar, Válega tem ainda um vastíssimo 
património ao nível da azulejaria e 
arquitetura que merece ser descoberto. 

No final da atividade será proporcionado 
um momento de convívio e partilha dos 
sabores ligados à gastronomia local no 
Museu Etnográfico de Válega. 



Ação SOS 
AZULEJO-
ESCOLAS 2019
De 16 de abril a 31 de maio 

 Escola de Artes e Ofícios 

(programa próprio)

O património azulejar português é único 
no mundo e a sua valorização, junto das 
gerações mais jovens, torna-se 
imprescindível.

Este ano, a iniciativa que se realizará, a 
nível nacional, e para todos os níveis de 
ensino, irá decorrer no dia 6 de maio, 
DIA NACIONAL DO AZULEJO.

À semelhança de anos anteriores, a 
‘AÇÃO ESCOLA SOS AZULEJO 2019’ 
consistirá na realização e apresentação 
de trabalhos pedagógicos e lúdicos, 
artesanais e/ou de divulgação 
efetuados pelos alunos sob orientação 
dos professores, ligados ao tema do 
Património Azulejar Português. 



Oficina de 
Pintura em 
Azulejo  
Produção de Painel em Azulejo 

“Caldeirada de Peixes”

7, 8, 9, 10 de maio | 18:30 às 21:00  
Escola de Artes e Ofícios 

Público em geral | Número máximo de 15 participan-
tes por dia | Participação gratuita mediante inscrição 
prévia.

O imaginário criado por Jorge Barradas e a 
temática marítima explorada no painel 
“Cantigas do Mar”, presente no Palácio da 
Justiça de Ovar, serão o ponto de partida 
para a realização de uma oficina de 
produção cerâmica em azulejo com a 
participação e colaboração da comunidade 
local, visitantes e turistas interessados. 
Esta experiência resultará na execução de 
um painel com a designação “Caldeirada 
de Peixes”, trabalho que se focará na 
projeção e execução de peixes em azulejo, 
e à semelhança de Jorge Barradas na 
exploração das tradições piscatórias.



Visita 
Guiada 
“O Azulejo, o Mar e a Ria | O 
património natural de Ovar, as 
tradições ligadas às artes do mar”

11 de maio | 18:00 às 20:00  

Ria e Praia do Furadouro

Público em geral | Número máximo de 30 
participantes | Participação gratuita mediante 
inscrição prévia | Transporte incluído

Na sequência da oficina de produção do 

painel comunitário “Caldeirada de 

Peixes”, os participantes são 

convidados a descobrir algumas 

curiosidades e histórias das linhas de 

água de Ovar – o Mar e a Ria, 

estabelecendo uma ligação à temática e 

às ideias apresentadas no painel de 

Jorge Barradas “Cantigas do Mar”.



Jantar
"Rota das Iguarias Vareiras" 
Caldeirada de Peixe | Confraria 
Gastronómica do Concelho de Ovar

11 de maio | Praia do Furadouro

Público em geral | Valor de 20€  mediante inscrição 
prévia e pagamento | Transporte incluído

Ainda na sequência da oficina de 
produção do painel comunitário 
“Caldeirada de Peixes” e visita guiada “O 
Azulejo, o Mar e a Ria”, os participantes 
são convidados a conhecer e a degustar 
um dos pratos mais emblemáticos e 
carismáticos da gastronomia vareira.

Neste momento, realizado pela 
Confraria Gastronómica de Ovar, será 
explicada a importância histórica do 
prato, bem como os segredos da sua 
confeção através da apresentação de 
um filme documental. 

Oficina de 
Pintura em 
Azulejo  
Produção de Painel em Azulejo 

“Caldeirada de Peixes”

7, 8, 9, 10 de maio | 18:30 às 21:00  
Escola de Artes e Ofícios 

Público em geral | Número máximo de 15 participan-
tes por dia | Participação gratuita mediante inscrição 
prévia.

O imaginário criado por Jorge Barradas e a 
temática marítima explorada no painel 
“Cantigas do Mar”, presente no Palácio da 
Justiça de Ovar, serão o ponto de partida 
para a realização de uma oficina de 
produção cerâmica em azulejo com a 
participação e colaboração da comunidade 
local, visitantes e turistas interessados. 
Esta experiência resultará na execução de 
um painel com a designação “Caldeirada 
de Peixes”, trabalho que se focará na 
projeção e execução de peixes em azulejo, 
e à semelhança de Jorge Barradas na 
exploração das tradições piscatórias.



O “Grupo de Trabalho de 
Gestão Urbanística da Área 
Metropolitana do Porto” é 
composto por 17 municípios 
que reúnem mensalmente 
para discutirem modelos de 
uniformização de 
procedimentos respeitantes 
ao urbanismo.

Face à entrada em vigor da 
Lei n.º79/2017, de 18 de 
agosto, que veio estabelecer 

Visita 
Guiada 
“O Azulejo, o Mar e a Ria | O 
património natural de Ovar, as 
tradições ligadas às artes do mar”

11 de maio | 18:00 às 20:00  

Ria e Praia do Furadouro

Público em geral | Número máximo de 30 
participantes | Participação gratuita mediante 
inscrição prévia | Transporte incluído

Na sequência da oficina de produção do 

painel comunitário “Caldeirada de 

Peixes”, os participantes são 

convidados a descobrir algumas 

curiosidades e histórias das linhas de 

água de Ovar – o Mar e a Ria, 

estabelecendo uma ligação à temática e 

às ideias apresentadas no painel de 

Jorge Barradas “Cantigas do Mar”.

Jornada de 
trabalho do Grupo 
da Área 
Metropolitana do 
Porto
14 de maio | Escola de Artes e Ofícios

os “Mecanismos Defesa do 
Património Azulejar”, e às 
dificuldades sentidas pelos 
municípios na aplicação 
deste diploma, tendo por 
base a experiência do 
Município de Ovar nesta 
matéria, foi proposta que a 
reunião do “Grupo de 
Trabalho” para o mês de 
maio se realizasse em Ovar.



Jantar
"Rota das Iguarias Vareiras" 
Caldeirada de Peixe | Confraria 
Gastronómica do Concelho de Ovar

11 de maio | Praia do Furadouro

Público em geral | Valor de 20€  mediante inscrição 
prévia e pagamento | Transporte incluído

Ainda na sequência da oficina de 
produção do painel comunitário 
“Caldeirada de Peixes” e visita guiada “O 
Azulejo, o Mar e a Ria”, os participantes 
são convidados a conhecer e a degustar 
um dos pratos mais emblemáticos e 
carismáticos da gastronomia vareira.

Neste momento, realizado pela 
Confraria Gastronómica de Ovar, será 
explicada a importância histórica do 
prato, bem como os segredos da sua 
confeção através da apresentação de 
um filme documental. 

Aula Aberta 
Universidade Católica – Escola das Artes

15 de maio | 10:00 | Escola de Artes e Ofícios

Público escolar/académico (alunos do ensino secundário e 
ensino superior)   

Participação gratuita mediante inscrição prévia

A implementação de estratégias integradas de 
reabilitação do património arquitetónico representa 
um potencial que integra um conjunto diversificado 
de valências, e um desafio para o conservador de 
bens culturais. 

A partir da experiência do Município de Ovar na 
recuperação do património edificado do núcleo 
histórico da cidade, pretende-se, em conjunto com 
os alunos e professores de “Conservação e 
Restauro de Bens Culturais” da Universidade 
Católica Portuguesa (Porto), e dos representantes 
da Yococu/Portugal, discutir alguns dos principais 
obstáculos e desafios sentidos pelos 
conservadores do ACRA (Atelier de Conservação e 
Restauro do Azulejo) nesta matéria.



Visita 
orientada
Educação patrimonial   
“Tradição e modernidade” 
por Manuel Bernardo

16 e 23 de maio | 10:00  
Centro da Cidade de Ovar

Público escolar do concelho de Ovar 

(ensino secundário) 

Participação gratuita mediante inscrição prévia

Visita guiada direcionada a público 
escolar sobre o azulejo de fachada em 
Ovar – de elemento decorativo a 
elemento essencial da arquitetura local. 



Oficina de 
criação e 
decoração de 
azulejo 
 Azulejos Hispano – Árabes

17 e 18 de maio | 10:00 – 12:30 | 14:30 – 18:00 

Escola de Artes e Ofícios

Público em geral | Número máximo de 15 participantes por dia 
Participação gratuita mediante inscrição prévia.

“E assim se conta uma história. A Paixão de um Rei 
por azulejos – Vamos fazer azulejos hispano 
mouriscos de aresta”. 

Esta oficina tem por objetivo dar a conhecer e a 
experimentar uma das técnicas azulejares mais 
antigas e tecnicamente desafiante.

Os participantes terão a possibilidade de 
reproduzirem azulejos de aresta, inspirados nos 
fragmentos do séc. XVI, encontrados nas 
escavações da Igreja Matriz de Ovar.



Visita 
guiada 
“O Azulejo nas Igrejas”
por Leandro Correia

18 de maio | 10:00 – 13:00 | Igreja Matriz 
de Ovar – Igreja Matriz de Válega – Igreja 
Matriz de Cortegaça

Público em geral | Número máximo de 30 partici-
pantes | Participação gratuita mediante inscrição 
prévia | Transporte incluído 

 

A oficina de Azulejos “Hispano Árabes” 
e os fragmentos encontrados na Igreja 
Matriz de Ovar são pretexto para visitar 
três das igrejas mais emblemáticas do 
concelho de Ovar. Uma viagem por três 
períodos distintos da azulejaria 
portuguesa. 



Oficina de 
serigrafia  
Com Centropontoarte

25 de maio | 10:00-12:30 | Mercado municipal

Crianças e público em geral | Participação gratuita 

Mais do que um negócio e um projeto de vida, 
Centropontoarte é uma paixão. De dois artistas, 
um pelo outro, pela vida e pelas artes. Juliana 
Ferreira e Carlos Sousa são Artistas Plásticos e 
participam regularmente em projetos nacionais e 
internacionais na área da Cultura e Educação, 
tendo assim ampla experiência em contextos de 
educação artística não formal, com participantes 
dos 8 aos 80.

Num atelier móvel, que é uma bicicleta, os 
participantes desta oficina experimentam a 
técnica Serigrafia e imprimem individualmente a 
duas cores um azulejo, num material alternativo, 
que posteriormente em conjunto vão combinar 
para criar um painel de azulejos colaborativo.



Az Lab  

Turismo Criativo: conhecer territórios com foco nas experiências | 
Com CREATOUR [Associação Destino Caldas / Aveiro Arts House]

25 de maio | 15:00-17:00 | Escola de Artes e Ofícios

Público em geral e público ligado ao setor do turismo | Participação gratuita mediante 
inscrição prévia

Turismo Criativo: “o turismo que oferece aos visitantes a oportunidade de desenvolver o 

seu potencial criativo através da participação ativa em cursos e experiências de 

aprendizagem que são características do destino de férias para onde são levados”. A 

apresentação do projeto CREATOUR será o ponto de partida para a partilha de ideias e 

perspetivas sobre o futuro do património e do turismo em cidades de pequena 

dimensão. 

O AzLab é uma iniciativa conjunta com o Museu Nacional do Azulejo, que tem como 

objetivo criar novas perspetivas de análise sobre questões relacionadas com o azulejo, 

entre as quais a investigação, o inventário, o colecionismo, a salvaguarda, a criação ou a 

divulgação do azulejo.

Experiência Criativa "A Doçura do Azulejo" | Workshop orientado por 

"Gaby a minha casa"

17:30 - 18:30 | Gaby a minha casa (Unidade de Produção de Pão-de-Ló de Ovar) 

Sendo o Pão-de-Ló de Ovar e a arte do Azulejo uma das maiores riquezas da nossa 

cidade, este workshop propõe a criação de um "cartão de visita" utilizando estes dois 

elementos. Como resultado final vamos obter um azulejo de Pão-de-Ló.  



Click.2 # 
São Vicente de Pereira – 
Raide fotográfico 
orientado por 
Ana Carla Martins
26 de maio | das 10:00 às 17:00 | São Vicente de Pereira

Público em geral | Número máximo de 30 participantes | Participação 
gratuita mediante inscrição prévia | Transporte incluído

O projeto “CLICK” pretende em formato “Raide” 
fotográfico convidar todos os amantes da fotografia, 
profissionais ou amadores a descobrir o património 
azulejar de todo o concelho de Ovar.

A segunda sessão do projeto terá lugar na freguesia de 
São Vicente de Pereira, partilhando os mesmos 
princípios orientadores da sessão anterior. 

No final da atividade será proporcionado um momento 
de convívio e partilha dos sabores ligados à gastronomia 
local com especial envolvimento do Grupo Folclórico de 
S. Vicente de Pereira. 



Az Lab  

Turismo Criativo: conhecer territórios com foco nas experiências | 
Com CREATOUR [Associação Destino Caldas / Aveiro Arts House]

25 de maio | 15:00-17:00 | Escola de Artes e Ofícios

Público em geral e público ligado ao setor do turismo | Participação gratuita mediante 
inscrição prévia

Turismo Criativo: “o turismo que oferece aos visitantes a oportunidade de desenvolver o 

seu potencial criativo através da participação ativa em cursos e experiências de 

aprendizagem que são características do destino de férias para onde são levados”. A 

apresentação do projeto CREATOUR será o ponto de partida para a partilha de ideias e 

perspetivas sobre o futuro do património e do turismo em cidades de pequena 

dimensão. 

O AzLab é uma iniciativa conjunta com o Museu Nacional do Azulejo, que tem como 

objetivo criar novas perspetivas de análise sobre questões relacionadas com o azulejo, 

entre as quais a investigação, o inventário, o colecionismo, a salvaguarda, a criação ou a 

divulgação do azulejo.

Experiência Criativa "A Doçura do Azulejo" | Workshop orientado por 

"Gaby a minha casa"

17:30 - 18:30 | Gaby a minha casa (Unidade de Produção de Pão-de-Ló de Ovar) 

Sendo o Pão-de-Ló de Ovar e a arte do Azulejo uma das maiores riquezas da nossa 

cidade, este workshop propõe a criação de um "cartão de visita" utilizando estes dois 

elementos. Como resultado final vamos obter um azulejo de Pão-de-Ló.  

Oficina de 
iniciação à 
pintura e 
decoração 
cerâmica 
pela Cooperativa Artística Árvore

27, 28, 29, 30 e 31 de maio | 18:30 às 
21:00 | Escola de Artes e Ofícios

Público em geral | Número máximo de 15 partici-
pantes | Participação gratuita mediante inscrição 
prévia

A “cidade-museu vivo do azulejo” 
impõe-se como fonte de inspiração para 
o painel escultórico em grés. As 
fachadas azulejadas de Ovar 
impressionam pelas suas cores e 
padrões, e serão o ponto de partida para 
a modelagem e vidragem, com e sem 
reservas de dois painéis cerâmicos.



Jogo 
“VAI PASSEAR” 
Descubra o azulejo 
de fachada em 
Ovar
2 a 31 de maio | Postos de Atendimento 
Turístico de Ovar e Furadouro

Público em geral | 2,50€

A presente atividade alia 
a vertente cultural ao 
lazer e ao 
entretenimento. Ao 
comprar um azulejo, o 
público não está só a 
adquirir um souvenir, mas 
também uma proposta de 
descoberta pela cidade.

Os locais de venda 
identificados 
disponibilizam azulejos 
7x7 tipo padrão 
diversificados e 
instruções sobre o 
funcionamento do jogo.

Sabendo que um azulejo 
quando repetido cria um 
padrão, o participante é 
convidado a descobrir o 
azulejo que adquiriu 
numa das fachadas da 
cidade de Ovar. Através 
de um mapa ou do nome 
da rua, a pessoa é 
direcionada para a área 
identificada pelo jogo 

onde poderá observar 
algumas dinâmicas de 
criação de padrões: 
rotação, repetição e jogos 
de simetria. 

Esta atividade sugere a 
visita de locais 
alternativos ao “Percurso 
do Azulejo”, em que a 
presença deste 
património é igualmente 
evidente. A descoberta 
destes novos locais, a pé 
ou de bicicleta, tem como 
principal objetivo 
valorizar ainda mais este 
tema e reforçar a 
importância que assume 
para o concelho de Ovar. 

O visitante é também 
desafiado a tirar uma 
fotografia da fachada com 
o padrão correspondente 
ao do azulejo que 
adquiriu, e partilhá-la nas 
redes sociais com 
#ovardoazulejo



Oficina de 
iniciação à 
pintura e 
decoração 
cerâmica 
pela Cooperativa Artística Árvore

27, 28, 29, 30 e 31 de maio | 18:30 às 
21:00 | Escola de Artes e Ofícios

Público em geral | Número máximo de 15 partici-
pantes | Participação gratuita mediante inscrição 
prévia

A “cidade-museu vivo do azulejo” 
impõe-se como fonte de inspiração para 
o painel escultórico em grés. As 
fachadas azulejadas de Ovar 
impressionam pelas suas cores e 
padrões, e serão o ponto de partida para 
a modelagem e vidragem, com e sem 
reservas de dois painéis cerâmicos.



EN | ES
SUGGESTIONS TO VISIT OVAR

SUGERENCIAS DE VISITA A OVAR



SUGGESTIONS TO VISIT OVAR (in May)

Ovar is known as the “Living Museum Town of 

Tiles”, due to the quantity and diversity of 

existing tile façades from the 19th and 20th 

century.

For the third consecutive year, the municipality 

of Ovar devotes the month of May to the 

“Glazed Tile” with the purpose to promote this 

valuable heritage of Ovar.

The event “MAIO DO AZULEJO” has been 

designed for di�erent publics, and the program 

contains activities with a touristic, artistic, 

recreational and patrimonial component.

Considering this program, accept our 

suggestions to visit Ovar, discovering its tile 

heritage and, at the same time, exploring and 

falling in love with our gastronomy and natural 

heritage.  

Suggestion #1 | 3rd, 4th and 5th of May
3rd of May
10 a.m. | Guided Tour “From photography to 

tiles”*

2 p.m. | Tile painting workshop | Escola de Artes 

e Ofícios (Arts and Crafts School)*

4th of May
During the morning | Game “Go for a walk” | 

Ovar Tourist O�ce

During the afternoon | Exhibition “From 

photography to tiles” | Museu de Ovar (Ovar 

Museum)

5th of May
10 a.m. to 5 p.m. | Photo raid in Válega*

*Participation is free but prior registration is necessary.  

E. turismo@cm-ovar.pt | Ovar Tourist O�ce T. +351 256 

572 215| Furadouro Tourist O�ce T. +351 256 387 410

Suggestion #2 | 6th to 11th of May
6th to 10th of May
During the morning | Game “Go for a walk” | Ovar 

Tourist O�ce

During the afternoon | Exhibition “From 

photography to tiles” | Museu de Ovar (Ovar 

Museum)

6:30 p.m. to 9 p.m. | Tile painting workshop 

(Community Panel Project) | Escola de Artes e 

Ofícios (Arts and Crafts School)

11th of May
10 a.m. | Tile painting workshop (Community 

Panel Project) | Escola de Artes e Ofícios (Arts and 

Crafts School)

6 p.m. | Guided Tour “Tiles, sea and Aveiro 

Lagoon”*

8 p.m. | Dinner “Caldeirada de Peixe” – Traditional 

fish stew**

* Participation is free but prior registration is 

necessary (transport is included).  

E. turismo@cm-ovar.pt | Ovar Tourist O�ce T. 

+351 256 572 215| Furadouro Tourist O�ce T. +351 

256 387 410

** Prior registration and payment is necessary

Suggestion #3 | 16th to 18th of May
16th of May
During the morning | Game “Go for a walk” | Ovar 

Tourist O�ce

During the afternoon | Exhibition “From 

photography to tile” | Museu de Ovar (Ovar 

Museum)

17th of May
10 a.m. to 6 p.m. | Ceramics workshop 

“Hispano-Arabic” | Escola de Artes e Ofícios (Arts 

and Crafts School)*

18th of May
10 a.m. | Guided Tour “The tile in the churches – 

Ovar, Válega and Cortegaça”*

2 p.m. | Ceramics workshop “Hispano-Arabic” | 

Escola de Artes e Ofícios (Arts and Crafts 

School)*

* Participation is free but prior registration is necessary 

(transport is included).  

E. turismo@cm-ovar.pt | Ovar Tourist O�ce T. +351 256 

572 215| Furadouro Tourist O�ce T. +351 256 387 410

Suggestion #4 | 24th to 26th of May
24th and 25th of May
During the morning | Game “Go for a walk” | 

Ovar Tourist O�ce

During the afternoon | Exhibition “From 

photography to tile” | Museu de Ovar (Ovar 

Museum)

26th of May
10 a.m. to 5 p.m. | Photo raid in S. Vicente de 

Pereira*

* Participation is free but prior registration is necessary 

(transport is included).  

E. turismo@cm-ovar.pt | Ovar Tourist O�ce T. +351 256 

572 215| Furadouro Tourist O�ce T. +351 256 387 410

2nd to 31st of May | Ovar and Furadouro 
Tourist O�ces
Game “Go for a walk” | Discover the façades 

tiles in Ovar

The present activity combines the cultural 

component with leisure and entertainment. By 

buying a tile, the public may not only acquire a 

souvenir, but also get a suggestion to discover 

the town. 

The points of sale provide 7x7cm tiles, with 

di�erent patterns, and instructions about the 

game.  

Knowing that when a tile is repeated it will 

create a pattern, the visitor is invited to discover 

the tile he has chosen on one of the façades in 

Ovar. Using a map or the name of the street, the 

person is directed to the area where it is 

possible to observe some pattern creation 

dynamics: rotation, repetition and symmetry.

The visitor is challenged to take a picture of the 

façade with the same pattern as the one of the 

tile that he acquired and share it on a social 

network account (Instagram) created for the 

game: #ovardoazulejo.

Target public | general public

Price | 2,5 €



SUGERENCIAS DE VISITA A OVAR
(en mayo)
Ovar es conocida como la “Ciudad Museo Vivo 

del Azulejo”, por la cantidad y diversidad de 

fachadas de azulejos del siglo XIX/XX 

existentes. 

Por tercer año consecutivo, el municipio de 

Ovar dedica el mes de mayo al “AZULEJO”, con 

el propósito de promover tan precioso 

patrimonio de Ovar.

El “MAIO DO AZULEJO” es un evento creado 

para todos los públicos, con actividades 

dedicadas a este tema, en sus diferentes 

vertientes: patrimonial, turística, artística y 

lúdica. 

Considerando el programa, acepte nuestras 

sugerencias para visitar Ovar, descubriendo 

sus azulejos y su patrimonio . Y enamorarse de 

nuestra gastronomía y nuestro patrimonio 

natural.

# 1 Sugerencia | 3, 4 y 5 de mayo
3 de mayo 
10:00 | Visita guiada | “De la fotografía al 

azulejo” 

14:00 | Experiencia de pintura en azulejo | 

Escuela de Artes y Oficios*

4 de mayo 
Por la mañana | Juego “Ve a pasear” | Oficina de 

Turismo de Ovar

Por la tarde | Visita à la exposición “De la 

fotografía al azulejo” | Museo de Ovar

5 de mayo
De las 10:00 a las 17:00 | “Rally” fotográfico en 

Válega*

*Participación gratuita con inscripción previa (transporte 

incluido) 

E. turismo@cm-ovar.pt | Oficina de Turismo de Ovar 

T. +351 256 572 215| Oficina de Turismo de Furadouro 

T. +351 256 387 410

# 2 Sugerencia | 6 a 11 de mayo
6 a 10 de mayo 
Por la mañana | Juego “Ve a pasear” | Oficina de 

Turismo de Ovar

Por la tarde | Visita à la exposición “De la 

fotografía al azulejo” | Museo de Ovar

De las 18:30 a las 21:00 | Taller de pintura en 

azulejo (panel comunitario) | Escuela de Artes y 

Oficios

11 de mayo 

10:00 |Taller de pintura en azulejo (panel 

comunitario) | Escuela de Artes y Oficios

18:00 | Visita Guiada “El azulejo, el mar y la ría”*

20:00 | Cena “Caldeirada de Peixe” – plato 

tradicional de pescado**

*Participación gratuita con inscripción previa 

(transporte incluido) 

** Es necesaria una inscripción previa y pago anticipado

E. turismo@cm-ovar.pt | Oficina de Turismo de Ovar 

T. +351 256 572 215 | Oficina de Turismo de Furadouro 

T. +351 256 387 410

# 3 Sugerencia 16 a 18 de mayo
16 de mayo
Por la mañana | Juego “Ve a pasear” | Oficina de 

Turismo de Ovar

Por la tarde | Visita à la exposición “De la 

fotografía al azulejo” | Museo de Ovar

17 de mayo
De las 10:00 a las 18:00 | Taller de producción 

cerámica – “Hispano-árabes” | Escuela de 

Artes y Oficios

18 de mayo
10:00 | Visita Guiada “El azulejo en las iglesias – 

Ovar, Válega y Cortegaça”*

14:00 | Taller de producción cerámica – 

“Hispano- árabes” | Escuela de Artes y Oficios*

*Participación gratuita con inscripción previa 

(transporte incluido) 

E. turismo@cm-ovar.pt | Oficina de Turismo de Ovar T. 

+351 256 572 215 | Oficina de Turismo de Furadouro T. 

+351 256 387 410

# 4 Sugerencia 24 a 26 de mayo
24 y 25 de mayo
Por la mañana | Juego “Ve a pasear” | Oficina de 

Turismo de Ovar

Por la tarde | Visita à la exposición “De la 

fotografía al azulejo” | Museo de Ovar

25 de mayo
De las 10:00 a las 17:00 |” Rally” fotográfico en 

S. Vicente de Pereira*

*Participación gratuita con inscripción previa 

(transporte incluido) 

E. turismo@cm-ovar.pt | Oficina de Turismo de Ovar 

T. +351 256 572 215| Oficina de Turismo de Furadouro 

T. +351 256 387 410

2 a 31 de mayo | Oficinas de Turismo de Ovar 
y Furadouro
Juego “Ve a pasear” | Descubra los azulejos de 

la fachada de Ovar

Esta actividad une la vertiente cultural al ocio y 

al entretenimiento. Al comprar un azulejo, el 

visitante podrá adquirir no sólo un recuerdo, si 

no también una propuesta de descubrir la 

ciudad. 

Los puntos de venta disponen de azulejos 

7x7cm con patrones diversificados e 

instrucciones sobre el funcionamiento del 

juego.

Sabiendo que un azulejo cuándo está repetido 

origina una decoración/patrón, el visitante es 

invitado a descubrir el azulejo que adquirió en 

una de las fachadas de la ciudad. Utilizando un 

mapa o el nombre de una calle, la persona es 

dirigida a el área dónde podrá observar algunas 

dinámicas de rotación, repetición y simetrías.  

Al final, el visitante es desafiado a hacer una 

fotografía de la fachada con el patrón 

correspondiente al del azulejo que ha adquirido 

y compartir en las redes sociales (Instagram) 

creada para el juego. #ovardoazulejo

 

Público destinatario | Público en general

Precio | 2,50€



facebook.com/ovardoazulejo 

COMO CHEGAR:

Coordenadas GPS:

Long: 08º37’29,934’’W | Lat: 49º51’33,105’’W 

CARRO

Vindo do Interior [Viseu]:

A25 + A1 (Direção Porto) – (Nó de Estarreja) + 
A29 (Nó de Ovar Sul – Direção Ovar) ou A25 + 
A1 (Direção Porto) – (Nó da Feira) + EN327 
(Direção Ovar)

Vindo do Norte [Porto]:

A1 (Nó da Feira) + EN327 (Direção Ovar) ou A29 
(Nó de Ovar – Norte) + EM327 (Direção Ovar)

Vindo do Sul [Coimbra, Lisboa]:

A1 (Nó da Feira) + EN327 (Direção Ovar) ou A1 
(Nó de Estarreja) + A29 (Nó de Ovar Sul) – 
(Direção Ovar)

COMBOIO

O concelho de Ovar é ainda servido pela linha 
de caminho-de-ferro do norte e tem, muito 
próximo, a cerca de 45km de distância, o 
aeroporto Francisco Sá Carneiro.

CONTACTOS

Para informações mais detalhadas sobre o 
programa e inscrições contacte:

SERVIÇO DE TURISMO
T. 256 509 153 / 930 409 207 
Email: turismo@cm-ovar.pt 
facebook.com/ovardoazulejo




