
                                  LAZER                                              Cidades Criativas 

Na Rede de Cidades Criativas da UNESCO, que engloba duas centenas e meia (250) de 
cidades em todo o mundo, sete são portuguesas. Um orgulho e mais uma boa razão para 
as visitar oportunamente. 

LEIRIA 
Cidade Criativa da Música. 
Se é fã de cinema vale a pena 
visitar o Museu MIMO (Museu 
da Imagem em Movimento). 
Se tem crianças visite 
também o Agromuseu 
Municipal Dona Julinha, uma 
casa agrícola do séc. XIX com 
animais do campo. 

ÓBIDOS 
Cidade Criativa da Literatura. 
É palco de um dos mais 
importantes festivais literários 
do mundo – o FOLIO – 
Festival Internacional de 
Literatura de Óbidos. A antiga 
Igreja gótica de São Tiago é 
hoje a extraordinária Livraria 
Santiago, local de culto e 
peregrinação… literários. 
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AMARANTE 
Cidade Criativa da Música. 
É rica em tradições musicais 
como as famosas bandas de 
bombos que costumam tocar 
ao despique. A visitar com 
algum tempo: o Museu 
Municipal Amadeo de Souza-
Cardoso e o Atelier do pintor. 

CALDAS DA RAINHA 
Cidade Criativa de Artesanato 
e Arte Popular. É um regalo 
para quem gosta de arte, 
pintura, escultura e cerâmica. 
O Museu da Cerâmica, 
situado numa casa do séc. 
XIX, rodeado de um jardim ao 
estilo romântico da época, é 
obrigatório. Mas também há o 
Centro de Artes e a loja da 
Fábrica Bordallo Pinheiro. 
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BARCELOS 
Cidade Criativa de 
Artesanato e Arte 
Popular. É o único 
território em Portugal 
com três produções 
artesanais certificadas: 
Figurado de Barcelos (o 
famoso galo), a Olaria de 
Barcelos e o Bordado de 
Crivo de S. Miguel da 
Carreira. A feira que ali 
se realiza, é uma das 
melhores e mais antigas 
do país. 

IDANHA-A-NOVA 
Cidade Criativa da Música. 
Realiza regularmente 
eventos que fazem a 
ponte entre o tradicional, 
como o Festival 
Internacional de Músicas 
Antigas Fora do Lugar, 
que se realiza em espaços 
inesperados ou os 
concertos das Adufeiras e 
o mais vanguardista – 
The Boom Festival – que 
muitos já compararam ao 
célebre Burning Man 
americano. 
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(O Clube não tem qualquer interesse direto ou indireto nas marcas/empresas/entidades indicadas) 

(Fonte: ACTIVA - novembro - 2020) 

BRAGA 
Cidade Criativa das Artes 
Mediáticas. 
A cidade promove 
constantemente performances, 
exposições, workshops e 
espetáculos destas áreas. O que 
é interessante na cidade é que 
se pode passar o dia a visitar o 
Santuário do Bom Jesus de 
Braga… e à noite ir assistir a 
uma performance de arte 
tecnológica no Gnration. 

Leia mais sobre estas cidades portuguesas e oportunamente não deixe de as 
visitar, porque vale mesmo a pena conhecê-las. 
Viaje para fora, cá dentro! 
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