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Mosteiro da Batalha. Fotografia de Alexandre Delmar.
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Chegou o Tempo
Os Lugares Património Mundial do
Centro aguardam o seu regresso

A espera terminou. Desde 18 de maio que ansiamos por voltar
a recebe-lo novamente nos quatro Lugares Património Mundial
do Centro de Portugal. Para além dos magníficos monumentos
e sítios, também os restaurantes, hotéis e o comércio local
reabriram com novas medidas para garantir a sua segurança e
de todos os que os rodeiam. O cuidado redobrado e o máximo
respeito pelas medidas tomadas são, agora, mais importantes
do que nunca e podem coexistir harmoniosamente com a
redescoberta do que é nosso. Por isso preparamos uma lista
de cuidados a seguir para que a sua experiência seja tão
segura como prazerosa e inesquecível.
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Convento de Cristo. Fotografia de Nuno Moreira (A Caixa Negra).
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4 Boas Razões para visitar
o Património Mundial do Centro
I
Há quatro Lugares excecionais no Centro de Portugal,
classificados pela UNESCO como Património Mundial da
Humanidade: Mosteiro de Alcobaça, Mosteiro da Batalha,
Universidade de Coimbra, Alta e Sofia e Convento de Cristo, em
Tomar.
II
São quatro lugares únicos no Mundo, reconhecidos pelo seu
significado, beleza e excecionalidade, que guardam inúmeras
histórias e segredos ainda por descobrir.
III
São quatro lugares muito próximos entre si. A distância mais
curta entre eles é de cerca de meia hora de viagem e a mais
longa de pouco mais de uma hora.
IV
São quatro lugares que deixaram fortes marcas na cultura, na
gastronomia, na paisagem e nas pessoas deste vasto território
e que, por isso, merecem também elas ser redescobertas e
revisitadas, uma e outra vez.

Créditos das Fotografias (página 8, de cima para baixo): Universidade de Coimbra, Alta e Sofia: Fotografia de
Óscar Almeida; Mosteiro de Alcobaça: Fotografia de Fernando Guerra (FG+SG); Convento de Cristo, Tomar:
Nuno Moreira (A Caixa Negra); Mosteiro da Batalha: Alexandre Delmar.
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Algumas dicas, recomendações
e sugestões para viajar com
responsabilidade e em
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Antes de partir

Planeie a sua viagem.
Planeie o itinerário da sua viagem, incluindo as visitas aos
monumentos, museus e outras atrações que quer visitar.
Consulte o Roteiro Património Mundial do Centro de Portugal e
descubra atividades para toda as idades e gostos. Faça o
download do roteiro aqui e tenha-o sempre à mão.
Reserve.
Alguns dos museus e monumentos, bem como outros espaços
de restauração ou alojamento podem ter lotação limitada. Por
isso, sugerimos que reserve e agende a sua visita, estadia e, de
preferência, também o seu lugar em restaurantes, sempre que
possível. Para além de garantir o seu lugar, diminuirá também o
tempo de espera.
Leve um kit de proteção.
Antes de partir à descoberta dos Lugares Património Mundial do
Centro de Portugal, não se esqueça de levar consigo alguns
objetos essenciais como máscara, gel e toalhitas desinfetantes.
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KIT DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL:

Máscara de proteção individual.
Máscara cirúrgica ou reutilizável, sendo necessária a lavagem
ou renovação a cada utilização. Não se esqueça também de
levar máscaras para os mais novos em caso de necessidade e
um saco para as guardar, evitando que entrem em contacto
com outras superfícies.

Álcool ou gel desinfetante.
Os espaços estarão preparados para o receber e a grande
maioria terão álcool gel à disposição. Em todo o caso, durante
a viagem, muitas podem ser as situações em que necessitará
de utilizar o gel para desinfeção das mãos.

Toalhitas desinfetantes e lenços de papel.
Lembre-se que convém desinfetar e higienizar objetos de uso
corrente como os óculos, o telemóvel e as chaves do carro e de
casa com alguma frequência. A utilização de lenços papel é
recomendada para garantir a sua etiqueta respiratória e
também se tiver necessidade de tocar em alguma superfície.
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Jardim Botânico – Universidade de Coimbra, Alta e Sofia. Fotografia de Óscar Almeida.

13

Durante a viagem

Quando visitar os monumentos e circuitos de visita
Património Mundial do Centro:
Saiba que estes são locais seguros e que estão a adotar as
medidas e recomendações das Direção Geral de Saúde e da
Direção Geral dos Monumentos e Sítios: https://bit.ly/2XCBs3X
Alguns dos espaços e salas dos monumentos podem manterse temporariamente encerrados. Esta informação encontra-se
em permanente atualização, pelo que deverá consultar ou
contactar os monumentos para mais informações.
Para além de visitas autónomas, pode também agendar
algumas visitas orientadas. Para o agendamento ou mais
informações contacte os monumentos (consulte os contactos
disponibilizados no final deste guia).
Se possível, compre os bilhetes antecipadamente ou lembre-se
que deverá proceder ao pagamento com cartão multibanco.
A utilização da máscara é obrigatória em muitos dos espaços
que irá visitar por isso não se esqueça da sua máscara de
proteção.
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PATRIMÓNIO MUNDIAL DO CENTRO
CLEAN & SAFE

O selo Clean & Safe é uma iniciativa da Turismo de Portugal
que distingue as empresas, estabelecimentos e atrações
turísticas (hotéis, alojamentos, restaurantes, empresas de
transporte e animação turística, etc.) que cumpram os
requisitos de higiene e limpeza para prevenção e controlo do
vírus COVID-19 e de outras eventuais infeções.
O Mosteiro de Alcobaça, o Mosteiro da Batalha, o Convento de
Cristo de Tomar – também detêm esta certificação, para que
possa aproveitar o melhor da sua visita, sem preocupações.

15

CUIDADOS GERAIS A ADOTAR
Enquanto redescobre os Lugares Património Mundial do Centro,
respeite os conselhos das autoridades de saúde, dos espaços e
estabelecimentos de que irá usufruir. Para além da utilização da
máscara individual, na maioria dos espaços que visitar, estes são
os cuidados a ter:

Mãos
Deverá lavar frequentemente as mãos com água e sabão ou
higienizar com uma solução à base de álcool. A desinfeção das
mãos é recomendada antes, durante e após a visita. Evite tocar
em objetos e superfícies.

Etiqueta Respiratória
Deve tapar a boca e nariz sempre que espirrar ou tossir. Utilize um
lenço descartável e deite-o imediatamente ao lixo.

Distância
Mantenha a distância de segurança (cerca de 2 metros) e respeite
a lotação máxima dos espaços. Se não for possível manter a
distância recomendada, aguarde no exterior.
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Mosteiro de Alcobaça. Fotografia de Fernando Guerra (FG+SG)
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No regresso a casa

Partilhe e reviva os melhores momentos da viagem.
Não se esqueça de partilhar as suas experiências nas redes
sociais e reviva as boas memórias que os Lugares Património
Mundial do Centro lhe trouxeram. Identifique as suas
fotografias com #patrimoniomundialdocentro para que as
possamos partilhar nas nossas plataformas.
Lembre-se que aprendeu coisas novas. Os miúdos também!
Se viajou com crianças, poderá recapitular algumas das
descobertas sobre a história preciosa destes quatro tesouros
de uma forma divertida. Consulte as fichas que preparámos
para os mais novos em: https://bit.ly/2zwcgEt
Distribua presentes pela família e amigos.
Certamente de que não se esqueceu de apoiar o comércio local
e trouxe boas recordações e alguns presentes para oferecer a
amigos e família.
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Contactos e
informações úteis
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CONTACTOS
LUGARES PATRIMÓNIO
MUNDIAL DO CENTRO
ALCOBAÇA
Mosteiro de Alcobaça
www.mosteiroalcobaca.gov.pt
Praça 25 de Abril, Alcobaça
Tel: 262 505 120
Posto de Turismo Municipal
Rua 16 de Outubro, 7
Tel: 262 582 377

TURISMO DO CENTRO
www.turismodocentro.pt
Atendimento Online
Tel (geral): 234 420 760
PATRIMÓNIO MUNDIAL DO CENTRO
patrimoniomundialdocentro.pt

COIMBRA
Universidade de Coimbra
www.visit.uc.pt
Largo da Porta Férrea
Tel: 239242744; 239 859 884
Posto de Turismo Municipal
Praça da República
Tel. 239 857 186
BATALHA
Mosteiro da Batalha
www.mosteirodabatalha.gov.pt
Largo Infante D. Henrique
Tel: 244 765 497
Posto de Turismo Municipal
Praça Mouzinho de Albuquerque
Tel: 244 765 180

TOMAR
Convento de Cristo
www.conventodecristo.gov.pt
Igreja do Castelo Templário
Tel: 249 313 481

COVID-19
e OUTROS CONTACTOS ÚTEIS
COVID 19 Estamos ON (Iniciativa do
Governo Português para acompanhamento,
resposta e combate à doença)
covid19estamoson.gov.pt/
Direção Geral de Saúde (espaço dedicado à
doença e evolução da situação
epidemiológica)
covid19.min-saude.pt/
Ministério da Saúde
www.sns.gov.pt
Turismo de Portugal
www.turismodeportugal.pt
Direção Geral do Património Cultural
www.patrimoniocultural.gov.pt/pt/

Posto de Turismo Municipal
Av. Doutor Cândido Madureira
Tel: 249 329 823
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INFORMAÇÕES

Mantenha-se informado. Proteja-se a si e aos outros.
A informação apresentada neste guia pretende reunir um conjunto de orientações e
recomendações para que possa viajar de uma forma responsável e sem receios. Esta
informação poderá estar sujeita a alterações e não dispensa a consulta dos canais oficiais da
Direção Geral de Saúde, como o website dedicado ao Covid-19 https://covid19.min-saude.pt/

Opte por não viajar se…
−

−

−

Se sente alguns dos sintomas associados à doença COVID-19, como febre, tosse, ou
falta de ar. Ligue para o Serviço SNS 24 (808 24 24 24) ou consulte o website da DGS
(covid19.min-saude.pt) para mais informações.
Se esteve ou está em ambiente de elevado contágio. Conheça o ponto de situação
atualizado da pandemia na sua área de residência ou no destino para o qual viajar no
website da DGS.
Se esteve em contacto com pessoas infetadas. Contacte as autoridades de saúdes
através do Serviço SNS 24: 808 24 24 24.

Se viajou e manifesta alguns dos sintomas associados ao vírus:
−

Reporte imediatamente às entidades de saúde. Ligue para o Serviço SNS 24 (808 24
24 24) ou consulte o website da DGS (covid19.min-saude.pt) para mais informações.

−

Se possível, avise os locais que visitou: o hotel onde ficou hospedado, os
monumentos que visitou e até os restaurantes onde decidiu descobrir a gastronomia
local e regional.

Para sua segurança, e para a segurança de todos, respeite as indicações dos
estabelecimentos e autoridades de saúde.

