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Bezoekers aan Amarante zullen zeker onder de indruk raken van de natuurschoonheid van het nabij gelegen grootse
gebergte Serra do Marão, wat vanaf Amarante met indrukwekkende landschappen verrijst en de rivier Tâmega, de
langste zijarm van de Douro die in Galicië ontspringt en door het hart van de stad stroomt en de pittoreske huisjes
aan beide oevers van de rivier accentueert.
Enkele geschiedkundigen schrijven de stichting van deze overgangsstad tussen de Minho en Trás-os-Montes streek
toe aan een Romeinse onderofficier die Amarantus heette. In de 13e eeuw kwam São Gonçalo hier aan, een
benedictijnse monnik die als heilige werd beschouwd en zich hier vestigde nadat hij op bedevaart naar Italië en
Jerusalem was geweest, en werd uiteindelijk tot beschermheilige van de stad verklaard. Aan hem wordt de bouw van
een stevige brug over de rivier Tâmega toegeschreven, op dezelfde plaats waar de huidige brug ligt.
De brug van Amarante leeft nog in de herinnering voort vanwege het heldhaftige verzet van de bevolking tegen de
troepen van Napoleon die aan het begin van de 19e eeuw Portugal binnenvielen. De stad, een belangrijk
doorgangpunt naar de regio Trás-os-Montes, werd bezet door het leger van maarschalk Soult, wat hier op hevige
tegenstand stuitte van de inwoners van Amarante, die gedurende 14 dagen lang zich wisten te verweren maar zich
uiteindelijk overgaven toen de Fransen vaten met buskruit op hen afvuurden.
Mis niet de gelegenheid om de beroemde zoete versnaperingen te proeven die overal te vinden zijn in de vele
banketbakkerijen in de streek. Onthoud enkele van de namen van de typische koekjes, cakes en nagerechten zoals
?papos de anjo?, ?brisas do Tâmega?, ?toucinho do céu?, ?bolos de São Gonçalo? en ?galhofas?. Op 1 juni vindt het
feest ter ere van São Gonçalo plaats. De ongetrouwde vrouwen roepen hem aan om een man te vinden. In de
omgeving van Amarante zijn de fraaie landschappen van de Serra do Marão een bezoek waard.
Vlakbij, in de mooie vallei Ansiães, kunt u aan de rechteroever van de rivier Rio Ovelha de forelkwekerijen bezoeken,
wat een prima gelegenheid biedt om de dichte bossen in de omgeving te verkennen.
Het dorpje Travanca da Serra, te bereiken via de weg die naar Peso da Régua leidt, is een heel pittoresk plaatsje met
een schitterend 360 graden uitzicht waarvandaan men, op heldere dagen, de gebergten van de gebergten Serra do
Marão, Gerês en Cabreira kan zien. In het dorp kan men het huis Casa da Levada bezichtigen, wat aan de familie
Teixeira de Pascoais toebehoort (het is tegenwoordig omgebouwd tot een accommodatie ?turismo de habitação?).
Op de binnenplaats vallen de twee enorm grote granieten maïsopslagplaatsen op die gebruikt worden om het maïs
te drogen. In Chão de Parada staat een nog een complete dolmen, een prehistorisch stenen grafmonument.
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