Plaatsen
Alentejo
Alcácer do Sal
Alcácer do Sal
Plaatsen
Sierlijk gelegen aan de rechteroever van de Sado rivier en zich
uitstrekkend over een kleine heuvel, wordt Alcácer do Sal al
sinds de oudheid bewoond. Dit wordt bevestigd door de hier
aangetroffen archeologische overblijfselen die, daterend uit de
neolithische tijd, de aanwezigheid van Grieken, Fenicïers en
andere volkeren uit het Middellandse Zeegebied onthullen.De
Romeinse naam was Salacia Urbs Imperatoria en het had een
belangrijke positie in het netwerk van het Romeinse rijk dankzij
de unieke ligging aan de rivier de Sado die als waterweg diende.
De rivier vergemakkelijkte het vervoer van de
landbouwproducten uit het binnenland (in die tijd voornamelijk
graan, olijfolie en wijn) naar andere gebieden van het
Middellandse Zeegebied die door Rome waren bezet. Zodoende
was Alcácer één van de belangrijkste binnenhavensteden in het
westelijke schiereiland en stond bekend om zijn zoutproductie het woord zout ?Salacia? / ?Sal? is zelfs toegevoegd aan de
stadsnaam - en om de verwante industrieën zoals de zouterijen
en vispastaproductie.In de tijd van de islamitische overheersing
(vanaf de 8ste eeuw) was Alcácer de hoofdstad van de provincie
Al-Kasser. De muren van de oude vesting werden versterkt en de
islamitische stad was beschermd door twee omheiningen,
waarvan de muren met 30 torens één van de grootste
verdedigingsbolwerken van het Iberisch schiereiland vormden.
Desondanks, werd de stad in 1217 door koning Afonso II
veroverd, met hulp van de kruisvaarders die hier aankwamen op
weg naar Syrië en het Heilige Land. Vervolgens werd de stad
onder het beheer van de Militaire Orde van Santiago geplaatst,
die zich hier heeft gevestigd.Hoewel het zijn militaire en
commerciële belang heeft verloren, heeft Alcácer do Sal zijn
opvallende schoonheid behouden. Vanaf het kasteel ziet u, naar
het zuiden, de elleboogkromming van de rivier de Sado die langs
een groene vlakte stroomt, de voorloper van de uitgestrekte
Alentejo vlakte. Recent gerestaureerd tot een pousada heeft het
kasteel nu de naam van de christelijke veroveraar koning D.
Afonso II. Vanaf hier heeft men in alle windrichtingen een
schitterend uitzicht over de rivier en de velden, een passend
toneel om zich het drukke en afwisselende komen en gaan van
weleer voor te kunnen stellen.Een wandeling door Alcácer do Sal
onthult een betoverend deel van de stad met steegjes en
trappetjes die naar het kasteel leiden. Neem de gelegenheid om
enkele interessante monumenten te bezoeken zoals de kerk
Igreja de Santa Maria do Castelo, de kleine kapel Ermida do
Senhor dos Mártires, de kerken Igreja Santo António en Igreja de
Santiago en het gemeentelijk archeologisch museum, o Museu
Municipal de Arqueologia.In de omgeving, binnen een afstand
van 30 km, mag u de kleine dorpjes Aldeia de Santa Susana,
Porto de Rei en Torrão en de stuwdam Barragem de Vale do Gaio
niet missen. Indien u liever de kust heeft, vindt u hier
aangename stranden, waarvan wij Comporta, Torre, Carvalhal,
Raposa of Galé aanbevelen.

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

1/106

Almeirim
Almeirim
Plaatsen
Almeirim heeft een zeer oude oorsprong. De regio werd namelijk
al in de prehistorie bewoond. Maar Almeirim maakte pas in de
16e eeuw een grote ontwikkeling mee, toen het Portugese hof de
plaats verkoos als zomerverblijf. De reis vanaf Lissabon werd
door het hof ondernomen met schepen over de Taag. D. Manuel
I, die toen koning van Portugal was, liet daar een koninklijk paleis
bouwen, dat helaas door de aardbeving van 1755 verwoest
is.Tegenwoordig is landbouw de belangrijkste economische
activiteit van de regio. Er worden onder andere tomaten en
meloenen verbouwd en er wordt ook op grote schaal wijn
geproduceerd. De rijpe rode wijnen uit deze regio worden zeer
gewaardeerd.Karakteristiek voor Almeirim is de beroemde
steensoep ?sopa da Pedra". Volgens de overlevering werd de
soep verzonnen door een slimme frater, die langs de deuren ging
met een steen, waarmee hij de bewoners kon tonen hoe je
daarvan een heerlijke soep kon maken. Als het water met de
steen erin eenmaal aan de kook was, vroeg hij de bewoners om
slechts één ingrediënt voor de smaak (dat kon zout, worst,
bonen, aardappels, enz. zijn). Zo bereidde hij een voedzame
soep en misleidde de mensen uit de regio.

Alpiarça
Alpiarça
Plaatsen
Alpiarça ligt op het uitgestrekte platteland van het broekland van
de Ribatejo. In deze Portugese regio liggen de tradities van de
paardenfokkerij en het stierenvechten. Alpiarça is een rustige
stad met in de omgeving nog overblijfselen uit de menselijke
bezetting in de prehistorie, zoals in de necropolen Meijão en
Cabeço da Bruxa.Tijdens uw bezoek aan Alpiarça mag u niet
voorbij gaan aan het museumhuis Casa-Museu dos Patudos,
waar José Relvas gewoond heeft. Hij was een Portugese
diplomaat en politicus uit de 19e/20ste eeuw. In het museumhuis
kunt u meesterstukken bekijken van de schilderkunst, alsook
prachtige porseleinen en bronzen kunstwerken, meubilair en
tapijten, die deel uitmaken van het interieur van de woning.

Alter do Chão
Alter do Chão
Plaatsen
Alter do Chão, een rustig en kalm dorp, dateert uit de Romeinse
periode.Het heette toen Abelterium en de bronnen van Ferragial
d´El Rei of de brug van Vila Formosa zijn voorbeelden van
Romeinse overblijfsels in de streek. Vanaf de 14e eeuw is de
stad gegroeid rondom het kasteel, gebouwd door D. Pedro I in
1359, dat nog steeds prominent aanwezig is op het hoofdplein,
de Praça da República.Tegenwoordig investeert de gemeente in
de natuurlijke inkomstenbronnen. De landbouw blijft de
voornaamste activiteit. In de veeteelt is het paardenfokken van
groot belang. Het jachttoerisme is ook één van de grote
investeringen.De koninklijke stoeterij, gesticht in 1748 door D.
João V, heeft enorm bijgedragen tot de naamsbekendheid van
het dorp. Hier is men toen begonnen met het in stand houden
van het Lusitano ras Alter Real, een paard van de Hoge School.
De landbouwschool van Alter do Chão bestaat ook nog steeds.
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Alvito
Alvito
Plaatsen
Te midden van de vlaktes van de Alentejo, op een hoger gelegen
stuk land waarvandaan de vergezichten zich uitstrekken tot aan
de horizon, ligt het schattige dorpje Alvito aan de voet van het
ridderlijke kasteel, waarin nu de Pousada de Alvito is
gevestigd.De witgeverfde huizen verlenen het dorpje Alvito het
onmiskenbare unieke karakter van de Alentejo. Velen van de
huizen zijn versierd met deuren met manuelijnse bogen die hun
17e eeuwse oorsprong verraden.Het dorpje dateert uit de
beginperiode van de Portugese Monarchie. Het eerste stadsrecht
werd door koning D. Dinis in 1327 toegewezen en werd later
bevestigd door D. Manuel in 1516.Het kasteel in Alvito, waarvan
de bouw in 1494 begon, is één van de meest interessante
bouwwerken in Portugal. Een bezoek doet de herinneringen aan
het historische verleden herleven. De langdurige Arabische
aanwezigheid in deze plaatsjes heeft een eigen stempel gedrukt
op de Moorse architectuur (deze stijl is voor leken makkelijk
herkenbaar aan de kleine koepels en de witgeverfde
kegelvormige minaretten) die in diverse monumenten is terug te
vinden. Dit Moorse karakter ziet men in de moederkerk Igreja
Matriz de Nossa Senhora da Assunção en ook in de kleine kapel
Ermida de S. Sebastião. Het gemeentehuis is ook de moeite
waard, met zijn typische ?Alentejaanse? schilderachtige
klokkentoren. Ook van architectonisch belang zijn de kerken
Igreja da Misericórdia en Igreja da Nossa Senhora das Candeias
(waar het museum van sacrale kunst is gevestigd). Ook
noemenswaardig is de buiten de stad gelegen kleine kapel van
Santa Luzia, die van oorsprong een Islamitische bidhuis was.

Arraiolos
Arraiolos
Plaatsen
Arraiolos is een vriendelijk dorpje in de Alentejo, dat in de 2e
eeuw voor Christus is gesticht. Het middeleeuwse kasteel is in
opdracht van D. Dinis (1279-1325) gebouwd. Het dorpje zelf is
buiten de muren van het kasteel ontstaan. Het artistieke erfgoed
onderscheidt zich ook in de 16e eeuwse kerk Igreja do Salvador,
met prachtige schilderingen.De naam van dit dorpje is
wereldberoemd dankzij de befaamde Arraiolos tapijten, die hier
ambachtelijk gemaakt worden en waar in de 16e eeuw al
melding van werd gemaakt. De soorten afbeeldingen die worden
gebruikt voor de tapisserieën, kunnen in 3 periodes worden
verdeeld: de eerste (18e eeuw) met ontwerpen die zijn beïnvloed
door de Perzische tapijten en die over het algemeen als de beste
tapijten worden beschouwd; de tweede periode (18e eeuw) met
tekeningen die geïnspireerd zijn door het dagelijkse leven of
dieren; en de derde periode (einde van de 18e/19e eeuw) met
minder zware en meer gestileerde tekeningen.
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Avis
Avis
Plaatsen
Dit schilderachtige dorpje in de Alentejo met zijn nauwe straatjes
en witgeverfde huisjes die op de heuvel staan, bewaart de
herinnering aan de voormalige machtige Militaire Orde van Avis.
Na in 1211 de streek op de Moren te hebben veroverd, schonk D.
Afonso II het land aan Fernando Anes, de Grootmeester van de
Broeders van Évora, de toekomstige Orde van Avis, met als doel
de streek te bevolken en een kasteel te bouwen, wat tussen
1214 en 1223 is gebeurd. Tijdens een rondgang door het dorp
ziet u nog drie van de zes oorspronkelijke torens: Rainha, Santo
António en São Roque. Ook treft u nog enkele stukken van de
middeleeuwse muur aan, die nu deels deel uitmakend van de
huizen van het dorp.Bovenop de heuvel van graniet, omringd
door het water van een riviertje, is Avis ontstaan in de
beschermende schaduw van het klooster van de Orde waarnaar
het is vernoemd.Betreed het plein door de poort Porta da Vila,
naast de Torre da Rainha, die een prachtig uitzicht biedt over de
eindeloze vlakte. In het historische centrum kunt u een bezoek
brengen aan de kerk en een deel van de bijgebouwen van het
klooster van de Militaire Orde van São Bento de Avis die zijn
gerestaureerd. Het naastgelegen gebouw, waarin nu de Paços do
Concelho is gevestigd, was voorheen de residentie van de
Meesters van de Orde. Wanneer u naar links loopt, ontdekt u
tegenover de trappen van de gemeentetuin de originele
schandpaal, versierd met maskers en koppen. Het geheel wordt
bekroond met een adelaar met uitgestrekte vleugels, het
symbool van het dorpje. De 15e eeuwse moederkerk (Igreja
Matriz), van binnen bekleed met 17e eeuwse gekleurde tegels, is
ook een bezoek waard.Laat u meevoeren door de bekoring van
de smalle middeleeuwse straatjes en de witte muren van de
kleine karakteristieke Alentejo-huisjes en kom op adem in de
kleine maar prachtige tuin van Mestre de Avis en kijk uit over het
dorp en de uitgestrekte vlakte die aan uw voeten liggen.In de
omgeving kunt u ook het Maranhão stuwmeer bezoeken, een
irrigatieproject uit de jaren ?50, waar u verschillende sporten
kunt beoefenen. Het uitkijkpunt biedt u een schitterend uitzicht
over het water van dit kunstmatige meer en de omringende
weilanden en graanvelden.

Azambuja
Azambuja
Plaatsen
Azambuja werd door de Romeinen onder de naam Oliastrum
gesticht. Later werd Azambuja bezet door de Moren, die het
stadje de naam "Azzabuja" gaven. Van die laatste naam is de
huidige versie afkomstig. In de 12e eeuw verdreef koning D.
Sancho I, met hulp van de Ridders van Vlaanderen, de Arabieren
uit deze regio en schonk dit land toen aan de Vlaamse edelen als
compensatie voor de verleende hulp tijdens de Reconquista.De
stadsrechten uit de 13e eeuw werden door koning D. Manuel I in
de 16e eeuw bevestigd, toen Azambuja een grote groei
doormaakte. Uit die tijd stamt de moederkerk (Igreja Matriz) en
de kerk Igreja da Misericórdia. Later, in de 18e eeuw, begon men
met de bouw van het paleis Palácio das Obras Novas, dat als
rangeerterrein en treinstation diende voor de treinen uit
Lissabon richting Constância.Tegenwoordig is Azambuja een
plaats die nog steeds groeit en profiteert van de uitstekende
ligging bij de autosnelweg en de spoorweg van het noorden.
Azambuja heeft een modern treinstation.

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

4/106

Beja
Beja
Plaatsen
In de streek van Beja zijn tekenen van nederzettingen uit lang
vervlogen tijden aangetroffen, maar het was de Romeinse
overheersing die het meest heeft bijgedragen tot de
ontwikkeling van de stad. Het was hier, in de eerste eeuw voor
Christus, dat keizer Julius Cesar een vredesverdrag met de
Lusitaanse stammen ondertekende die deze streek bezetten.
Vanaf dat moment werd deze plaats Pax Julia genoemd en
verheven tot administratieve en juridische hoofdstad.De huidige
stadsomtrek is gebaseerd op de Romeinse stad en de poorten
van Évora en Mértola die de voormalige ingangen van de
stadsmuren aangaven. De economische groei kon worden
aangetoond door de grote hoeveelheid archeologische vondsten
die te zien zijn in het regionale museum Rainha D. Leonor
(Museu Regional Rainha D. Leonor). Vlakbij Beja, laat het
Romeinse dorpje Pisões ons op een authentieke manier zien hoe
een Romeinse familie in die periode leefde.In de 6e eeuw werd
deze streek door de Westgoten bezet, die hier tot aan de 8ste
eeuw bleven. Een bezoek aan de Visigotische afdeling van het
regionale museum, gevestigd in de kerk Igreja de Santo Amaro,
is onmisbaar om de bijdragen van de Visigotische cultuur aan de
stad, die de episcopale zetel was, te leren kennen.Vanaf het
begin van de Reconquista in de 12e eeuw, heeft Beja roerige
tijden meegemaakt. Voor het eerst door de christenen veroverd
in 1162, was de stad aan verschillende islamitische aanvallen
onderhevig en werd pas in 1253 definitief de vrede gesloten met
koning Afonso III. Hij liet het dorp herbouwen, verleende het in
1254 stadsrecht en herstelde het economische belang. Aan het
einde van de eeuw, gaf koning D. Dinis de opdracht het kasteel
te bouwen waarvan de Torre de Menagem hét herkenningspunt
van de stad is geworden.Beja beleefde opnieuw enerverende
tijden in de 15e eeuw, toen koning D. Afonso V het hertogdom
Beja vormde en aan zijn broer afstond, de Infante D. Fernando.
Koning D. João II benoemde zijn neef, de toekomstige koning D.
Manuel I, tot hertog van Beja. Sindsdien is het hertogdom altijd
in bezit gebleven van de koning's tweede zoon. De koninklijke
invloedssfeer is nog te zien in enige monumenten die een
bezoek waard zijn, zoals het klooster Convento da Conceição, de
kerk Igreja da Misericórdia, het klooster Convento de São
Francisco, wat nu tot een pousada is omgebouwd, de kerken
Igreja de Santiago en Igreja do Pé da Cruz.Om de stad van Beja
te verkennen, organiseert de toeristische instantie Região de
Turismo da Planície Dourada een rondleiding van de stad,
begeleid door een audio-gids en stelt ook 30 fietsen ter
beschikking. Het is aanbevolen om de stad in maart te bezoeken
wanneer de Ovibeja plaatsvindt, een markt waarin de regionale
landbouwproducten een ware tentoonstelling vormen van de
cultuur, tradities en economie van de streek.

Benavente
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Benavente
Plaatsen
De plaats Benavente kent zijn oorsprong in een groep
buitenlandse kolonisten, die zich in de 13e eeuw aan de oevers
van de Taag vestigden. Hiermee gaven ze invulling aan een
bevolkingsplan van koning D. Sancho I, dat ervoor moest zorgen
dat deze streek, die na de herovering op de Moren helemaal
verlaten was, opnieuw bevolkt werd.Deze rustige plaats wordt
omgeven door het broekland van de Ribatejo, een uitgestrekte
vlakte die extreem vruchtbaar is. Hier worden paarden en wilde
stieren gefokt, die gebruikt worden voor het grootste spektakel
van de regio, namelijk het stierenvechten.Vlakbij Benavente ligt
het natuurreservaat Estuário do Tejo, dat de originele betovering
van de regio laat zien. In deze in stand gehouden natuurlijke
omgeving komen jaarlijks veel trekvogels langs.

Borba
Borba
Plaatsen
De stichting van de stad Borba vond in lang vervlogen tijden
plaats, toen het Iberisch schiereiland was bezet door Keltische
stammen, maar het belang van de stad en de ontwikkeling zijn
nauw verbonden aan de Reconquista en de verdediging van
Portugal.Borba werd in 1217 door de christenen op de Moren
veroverd gedurende het koningschap van D. Afonso II, die
meteen opdracht gaf tot het bouwen van een kasteel en de
streek overgaf aan de Orde van São Bento de Avis. De
koninklijke opvolger, D. Dinis, die in 1217 met het verdrag van
Alcanices de grenzen van Portugal vastlegde, maakte Borba
onderdeel van Portugal's verdedigingsnetwerk, gezien de ligging
vlakbij de Spaanse grens. In 1302, verkreeg Borba het stadsrecht
en werd bevel gegeven tot het versterken van de muren en het
afbakenen van de gemeentegrenzen. De omtrek van de
gemeente werd toen bepaald met als grens de nabijgelegen
dorpjes Elvas, Estremoz en Vila Viçosa. In de 16e eeuw werd het
stadsrecht vernieuwd door D. Manuel I.De stad speelde weer een
belangrijke rol in de verdediging van het land in de 17e eeuw,
tijdens de onafhankelijkheidsoorlogen tussen Portugal en Spanje.
In de nabije omgeving, in Montes Claros, vond in 1665 een grote
veldslag plaats. De Portugese overwinning werd vereeuwigd met
de oprichting van een monument ter ere van de zege en de
bouw van de kapel Ermida de Nossa Senhora da Vitória.Tijdens
een wandeling door het dorp blijkt snel dat het marmer een
belangrijke rol speelt, in de kozijnen van de deuren en ramen, in
de uitgehouwen schoorstenen, in de borden op straat en in de
monumenten. Dit komt door de steengroeven in de omgeving
die uitstekend marmer leveren. De moederkerk Igreja Matriz
(15e eeuw), de kerk Igreja de São Bartolomeu (16e eeuw), het
klooster Convento de Servas de Cristo (17e en 18e eeuw) of de
Bicas fontein (18e eeuw) zijn goede voorbeelden van de
toepassing van het marmer.Een prima gelegenheid voor een
bezoek aan Borba is het wijn- en wijngaardfestival (festa do
vinho e da vinha) in november. Dat is de ideale periode om de
wijn te proeven de in deze wijnproducerende regio wordt
gemaakt en ook om de kunstnijverheid en de keuken van deze
streek te leren kennen.
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Campo Maior
Campo Maior
Plaatsen
Net als zoveel andere dorpjes is Campo Maior een vredig en
kalm dorpje in het zuiden van Portugal, vlakbij de Spaanse grens.
Het verhaal gaat dat het zijn oorsprong dankt aan de wens van
drie boerenfamilies, die bijeen zijn gekomen om een
nederzetting te stichten en elkaar te beschermen.De naam van
het dorp komt van de Romeinen (Campus Maior) maar het
koestert vooral de herinnering aan de latere Islamitische
overheersing, met de witgeverfde huizen met blauwe en
okerkleurige details.In het begin behoorde het dorp toe aan het
Bisdom van Badajoz en slechts later, met de ondertekening van
het verdrag van Alcanizes in 1297 (het vredesverdrag tussen
Spanje en Portugal), is het toegevoegd aan het Portugese
grondgebied. Het heeft echter altijd een erg vriendelijke band
behouden met het nabijgelegen dorp Badajoz.De bewoners van
dit dorp staan bekend om hun karakter. In het jaar dat alle
bewoners hiervoor in de stemming zijn, wordt hier één van de
meest interessante volksfeesten van het land gehouden - a Festa
das Flores (het bloemenfeest), ook bekend als Festa do Povo, het
feest van het volk. De bewoners van elke straat komen bijeen
om hun straat te versieren met papieren bloemen in vrolijke en
kleurrijke composities (meestal in de eerste week van
september). Duizenden mensen bezoeken het met kleurrijk
papier versierde dorp.Van historisch belang is de Capela dos
Ossos (kapel van de botten) in Campo Maior, gebouwd in 1766,
één van de drie die in Portugal bestaan.

Cartaxo
Cartaxo
Plaatsen
Cartaxo ligt op ongeveer 10 km van Santarém en kent een heel
oude historie. Tijdens de Romeinse bezetting was Cartaxo een
belangrijk punt op de Romeinse weg die Lissabon met Santarém
verbond.De regio is nog steeds voornamelijk op de landbouw
gericht en is bekend vanwege de productie van volle rode
wijnen, die in de volksmond bekend zijn onder de naam
"carrascão". Deze wijntraditie kunt u beter leren kennen door
een bezoek te brengen aan het Ruraal Museum en het
Wijnmuseum, alsook door het volgen van de Wijnroute.De
wijnoogstfeesten zijn erg traditioneel in dit gebied, alsook de
Heiligenmarkt op 1 november, die zijn oorsprong kent
halverwege de 17e eeuw.

Castelo de Vide
Castelo de Vide
Plaatsen
Het kasteel dat is omringd door witte huizen valt op in het
landschap en is ongetwijfeld de eerste verrassing voor de
bezoeker. Vanuit de hoogte oogt het landschap van de Alentejo
in volle glorie. Hier vlakbij, op zo'n 20 km afstand, kunt u net
Marvão waarnemen en nog iets verder ziet u Spanje liggen.Aan
de noordkant, tussen het kasteel en de Fonte da Vila, wordt de
historische joodse buurt door een aantal smalle straatjes
afgebakend. De joodse buurt van Castelo de Vide is een van de
belangrijkste voorbeelden van de joodse aanwezigheid in ons
land, die uit de 13e eeuw dateert, tijdens het koningschap van D.
Dinis. Hier kunnen we één van de best bewaarde joodse buurten
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in Portugal zien, waar één van de grootste verzamelingen civiele
architectuur uit de gothische periode bewaard is
gebleven.Wandel door de steile en smalle straatjes en laat u
betoveren door de charme van het middeleeuwse
verleden.Castelo de Vide heeft echter ook andere monumenten
die een bezoek waard zijn. We noemen bijvoorbeeld de Capela
do Salvador do Mundo, de oudste kapel (einde van de 13e eeuw)
waarvan de binnenkant bekleed is met panelen van witte en
blauwe tegels, of de Capela de São Roque, gebouwd in de 15e
eeuw en herbouwd in de 18e eeuw. Maar dit zijn slechts twee
van de 24 bestaande kerken.Indien u nog tijd en zin heeft, kunt u
de heuvel tegenover Castelo de Vide beklimmen waar de Capela
de Nossa Senhora da Penha staat en waarvandaan u weer een
ander uitzicht over het dorp heeft.Castelo de Vide heeft altijd
bekend gestaan om de natuurlijke rijkdommen zoals de bronnen
met geneeskrachtig water. U treft hier verschillende bronnen
waarvan de Vila en Mealhada bronnen het bekendst zijn. U moet
wel weten dat, volgens de plaatselijke gezegdes, diegene die het
water uit de Mealhada bron drinkt naar Castelo de Vide terug zal
keren om te trouwen.

Chamusca
Chamusca
Plaatsen
Chamusca is een wit stadje aan de oevers van de Taag, gelegen
in het broekland van de Ribatejo. Deze regio is extreem
vruchtbaar en daardoor zijn de landbouwactiviteiten en het
fokken van vee nog de belangrijkste activiteiten. Dit aspect komt
uitdrukkelijk naar voren tijdens de traditionele feesten, waarvan
de ?Semana da Ascensão? (Hemelvaartweek) en de vele
stierengevechten een belangrijk onderdeel zijn.In de
gastronomie worden de ?ensopado de enguias? (aalstoofpot) en
?açorda de sável? (broodsoep met elft) perfecte aangevuld door
de regionale zoetigheden (trouxas en lampreia), die gemaakt
worden op basis van eieren en suiker. Hierbij mogen wij de zeer
gewaardeerde regionale wijnen niet vergeten.

Coruche
Coruche
Plaatsen
Coruche ligt in het broekland, in het overgangsgebied tussen de
Ribatejo en de Alentejo. Het is een karakteristiek en rustig
plaatsje, met lage witte huisjes van een goede volksarchitectuur.
De huizen strekken zich uit in de vlakte tot aan de rivier Rio
Sorraia.Coruche wordt omgeven door vruchtbare velden en in
deze regio wijdt men zich voornamelijk aan de landbouw en de
paardenfokkerij. De uitgestrekte vlakten kennen grote gebieden
met kurkeiken, waarvan men de kurk wint. Coruce is
verantwoordelijk voor een groot deel van de kurkproductie in
Portugal.In Coruche zijn verschillende historische monumenten,
die getuigen van vroegere tijden, waaronder de Kroonbrug
?Ponte da Corôa? (van Romeinse oorsprong), het middeleeuwse
aquaduct van Monte da Barca en verschillende kerken, waarvan
het merendeel uit de 17e eeuw stamt.In de buurt van Coruche
liggen de vrijetijdsgebieden Açudes da Agolada en Monte da
Barca, waar u heerlijk kunt ontspannen en die vanwege hun
koele plekjes in de zomer druk bezocht worden.
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Elvas
Elvas
Plaatsen
Wie langs de weg van Estremoz in Elvas arriveert wordt meteen
ontvangen door het Aquaduct van Amoreira, een
herkenningspunt van de stad. Deze rustige stad staat bekend om
de verdedigingsrol die het heeft gespeeld in de
geschiedenis.Gelegen op een geografisch belangrijke
strategische plek, vlakbij de grens met Spanje, is de stad binnen
de muren gebouwd, in een groot verdedigingsbolwerk. De
oorspronkelijke vesting uit het begin van de 14e eeuw
(gedurende het koningschap van D. Fernando, 1367-1383) is in
de 17e eeuw versterkt. De ommuurde stad met het Fort van
Santa Luzia en Fort van Graça, vormde een heel belangrijke
verdedigingslijn gedurende de oorlog tussen Spanje en Portugal
(1640).Op het gebied van verdedigingswerken kunt u nog de
kleine vestigingen zien die aan het begin van de 19e eeuw,
tussen 1810 en 1812, zijn gebouwd gedurende de Franse
invallen. Deze zijn het Fortim (een klein fort) de São Pedro,
Fortim de São Mamede, Fortim da Piedade en het Fortim de São
Francisco.Tegenwoordig investeert Elvas in het
plattelandstoerisme, in het zoetwater sportvissen en in het
jachttoerisme om zo te profiteren van de natuurlijke rijkdommen
die de streek biedt. Op economisch gebied zijn de granen, de
olijfolie en de gedroogde vruchten (vooral de pruimen) nog
steeds belangrijke producten.

Estremoz
Estremoz
Plaatsen
De witte en nobele stad Estremoz kan verdeeld worden in twee
delen die de ontwikkeling markeren: de middeleeuwse huizen
vlakbij het kasteel en, buiten de muren, het moderne
stadje.Estremoz bezit een rijk cultureel erfgoed waarvan het
kasteel met zijn middeleeuwse muren en de oude citadel (13e
eeuw), waarin nu de Pousada Rainha Santa Isabel is gevestigd,
zich het meest onderscheiden.Het stadje is voornamelijk bekend
vanwege het witte marmer van uitstekende kwaliteit dat hier
gewonnen wordt. De streek is verantwoordelijk voor 90% van de
nationale marmerproductie waarmee Portugal de tweede
marmerexporteur ter wereld is.Vrijwel net zo bekend is de rode
klei waarmee de traditionele poppen worden gemaakt die overal
in de handwerkwinkels in de stad te koop zijn.

Évora
Évora
Plaatsen
Bekroond met de indrukwekkende kathedraal, ligt het stadje op
een lichtglooiende heuvel op de enorme vlakte van de Alentejo.
Het historische centrum, omgeven door een stevige ring van
muren, bewaart een waardevol cultureel erfgoed wat door de
Unesco is benoemd tot Wereld Erfgoed.De stad, waar de smalle
Moors aandoende straatjes in scherp contrast staan met de in
overvloedig licht badende pleinen, rust op twee millennia
geschiedenis. In 59 voor Christus veroverd door de Romeinen,
die aan de stad de naam ?Liberalitas Julia? gaven, heeft Évora
zich tot een belangrijke stad ontwikkeld waarvan vandaag nog
bewijzen te zien zijn zoals de ruïnes van een sierlijke tempel uit
het einde van de 2de eeuw, stukken muur en de Dona Isabel
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poort en de ruïnes van de bronnen van de stad die onder het
gebouw van de gemeenteraad liggen.Van de Visigotische
periode (5e tot 8ste eeuw) is weinig meer te zien. Vervolgens
kwam de Islamitische overheersing die begon met de verovering
van de stad door Tárique, die stand zou houden tot aan de
Reconquista in de 12e eeuw. Yeborah, zoals de stad werd
genoemd, behoudt in de naam de onuitwisbare sporen van de
Moorse invloed die het meest karakteristiek is in de Mouraria
(Moorse) buurt.Na de Reconquista heeft de stad zich voorbij de
oorspronkelijke omheining uitgebreid, met een nieuw stadsdeel
dat zich vanaf de vestingpoorten verspreidt. De stad, die door
verschillende koningen van Portugal's eerste en tweede
vorstenhuis tot hofstad was gekozen, werd vervolgens verrijkt
met paleizen en monumenten, vooral gedurende het
koningschap van D. João II en D. Manuel (15e en 16e
eeuw).Wandel naar gelieven door de straten en ervaar de
verborgen ziel die deze verscheidenheid aan culturen aan deze
stad heeft gegeven. Goede restaurants, bars, boulevards,
uitstekende winkels met lokaal handwerk en jonge mensen die
hier aan de universiteit studeren zijn een uitdrukking van de
dynamiek van het heden die berust op de wortels van het
verleden.

Fronteira
Fronteira
Plaatsen
Fronteira is mooi, typisch stadje uit de Portugese provincie de
Alentejo en ligt op de linkeroever van de rivier de Avis, ten
noorden van de stad Estremoz en ten zuidwesten van de stad
Portalegre.De overblijfselen van de menselijke aanwezigheid op
deze plek zijn meer dan tienduizend jaar oud, zoals blijkt uit de
talloze megalithische monumenten, waaronder de ongeveer 30
hunebedden en dolmen van de megalithische necropool
“Herdade Grande” en de rotstekeningen van de Herdade dos
Pintos.Men gaat er van uit dat de stad werd gesticht door koning
D. Dinis, die hier het kasteel liet bouwen waarvan vandaag de
dag de ruïnes nog aanwezig zijn. Dichtbij de stad Fronteira ligt
Atoleiros, de plek waar in 1384 de Slag van Atoleiros werd
gevochten, de eerste van een aantal veldslagen die beslissend
zouden zijn voor het behoud van de Portugese onafhankelijkheid
gedurende de crisis rondom de troonopvolging, tussen 1383 en
1385. In deze veldslag werden de Castiliaanse strijdkrachten
verslagen door het Portugese leger onder aanvoering van D.
Nuno Álvares Pereira.In Fronteira vinden we verschillende
monumenten die het vermelden waard zijn, zoals de
moederkerk, de kerken Igreja do Espírito Santo, Igreja do Senhor
dos Mártires, de kapel Capela de Nossa Senhora da Vila Velha,
het gemeentehuis Paços do Concelho, de schandpaal
(pelourinho) maar ook het treinstation met zijn tegeltableaus
met daarop taferelen uit het landleven, vervaardigd door
Leopoldo Battistini.De stad wordt omringd door een rijke natuur
met overweldigende vegetatie en biedt prachtige landschappen
waarin verschillende sportieve en vrijetijdsactiviteiten mogelijk
zijn. In het centrum voor Ecotoerisme, Centro Ecoturístico da
Ribeira grande, vindt u een rivierstrand, zwembaden,
wandelroutes en een astronomisch observatorium dat is
uitgerust met de modernste technieken.
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Golegã
Golegã
Plaatsen
De plaats Golegã ligt in een heel vruchtbare regio, die bevloeid
wordt door de twee rivieren die haar begrenzen: de Taag en de
Rio Almonda. Dit feit was de reden dat de bevolking zich hier
vestigde en vanaf het begin profiteerde van de economische
ontwikkeling door landbouwactiviteiten.Na de christelijke
Reconquista van het territorium door koning D. Afonso Henriques
in de 12e eeuw, ging de regio over in handen van de Orde van
de Tempeliers, zodat zij het land konden cultiveren. Uit deze tijd
stamt het landgoed Quinta da Cardiga, dat tegenwoordig een
belangrijk lokaal centrum is voor de landbouwproductie. In de
12e eeuw werd hier, doordat Golegã aan de weg tussen Tomar
en Santarém lag, een herberg gebouwd, op verzoek van een
vrouw uit Galicië. De plaats werd toen bekend als ?Venda da
Galega? (Winkel van de Galicische). Het succes van haar
onderneming en de regionale landbouwactiviteiten waren een
stimulans voor de commerciële en agrarische ontwikkeling van
de regio en voor de vestiging van de bevolking. De naam Golegã
zou van de naam ?Galega? afkomstig zijn.Voordat Golegã werd
verheven tot ?vila? (kleine stad) door D. João III, in 1534, had zijn
voorganger, D. Manuel I, ook al in deze plaats geïnvesteerd in de
vorm van de bouw van de moederkerk Igreja Matriz.De relatie
van Golegã met agrarische activiteiten leidde tot het organiseren
van markten. Tijdens de 18e eeuw waren de feesten ter ere van
Sint Maarten, op 11 november, favoriet onder de paardenfokkers
omdat zij dan hun paarden konden tonen tijdens de concours
hippique en de competities. Dit evenement kreeg steeds meer
belangstelling en is voorloper geweest van de huidige Nationale
Paardenbeurs (Feira Nacional do Cavalo), die erg belangrijk is
voor de ruitersport in Portugal.Als u Golegã bezoekt, maak dan
een wandeling door de romantische tuin die de oude studio van
Carlos Relvas, een bekende fotograaf uit de 19e eeuw, omringt,
of bezoek het museum Museu Martins Correia, een hedendaagse
beeldende kunstenaar. De twee kunstenaars zijn in Golegã
geboren en hebben enigszins bijgedragen tot de bekendheid van
de stad.Vlakbij Golegã kunt u ook het natuurreservaat Reserva
Natural do Paul do Boquilobo bezoeken, dat bij de samenvloeiing
van de rivieren Taag en Almonda ligt.

Grândola
Grândola
Plaatsen
De Grândola streek combineert de invloed van de kust met de
karakteristieken van het binnenland in het zuiden van Portugal.
De landbouw is nog steeds erg belangrijk in deze streek waar de
rijstteelt de voornaamste rol speelt.Van het culturele erfgoed zijn
de archeologische overblijfselen uit de Romeinse tijd het
belangrijkst, zoals een viszouterij in Tróia die uit het begin van
de 1ste eeuw dateert.De stranden zijn de grootste trekpleister
van deze streek, die jaarlijks veel bezoekers trekken. Het
schiereiland Tróia en verschillende uitgestrekte zandstranden
zijn een bezoek waard, zoals de stranden Pego, Comporta en
Carvalhal.In de geschiedenis van Portugal is de naam Grândola
onlosmakelijk verbonden met de muziek "Grândola Vila Morena",
geschreven door José Afonso (ook wel Zeca Afonso genoemd).
Tijdens de Anjerrevolutie van 25 april werd het door Radio
Renascença gespeeld als teken voor de troepen om Lissabon
binnen te vallen. Het werd gezongen tijdens enthousiaste maar
ook gevaarlijke momenten en kan worden beschouwd als het
volkslied van de Revolutie, ter herinnering aan de heroverde
vrijheid van meningsuiting.
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Marvão
Marvão
Plaatsen
Tussen Castelo de Vide en Portalegre, op enkele kilometers van
de Spaanse grens, vinden we het rustige dorpje Marvão, gelegen
op het hoogste punt van de Serra de São Mamede.Het dorpje dat
bekend stond als Monte de Ammaia (Ammaia berg), heeft zijn
huidige naam te danken aan het feit dat het in de 9de eeuw als
schuilplaats heeft gediend voor Ibn Marúan, een Moorse
krijgsheer. De Arabische overheersing, die enige eeuwen heeft
geduurd, werd beëindigd toen in 1160-1166 een militaire activan
de Reconquista hier een overwinning behaalde, onder leiding
van D. Afonso Henriques, de eerste koning van
Portugal.Geografisch gezien is Marvão een natuurlijk strategisch
verdedigingspunt, met erg steile hellingen aan het noorden,
zuiden en westen. In oostelijke richting, waar het dorpje is
ontstaan, is het slechts te voet te bereiken.Dit feit ging niet
onopgemerkt voorbij aan de veroveraars en koningen die altijd
bezig waren met het versterken van het kasteel en de muren.
Het speelde een belangrijke rol in grote militaire conflicten,
waarvan we ons nog de strijd tussen koning D. Dinis en zijn broer
D. Afonso (1299) kunnen herinneren en ook de crisis van het
vorstenhuis in 1383-1385, de onafhankelijkheidsoorlogen
(1640-68), de Spaanse opvolgingsoorlog (1704-12) of de
oorlogen van het schiereiland (1807-11).Het belang van Marvão
werd in 1266 erkend toen het van koning D. Sancho II de
stadsrechten verkreeg. Deze rechten werden in 1299 vernieuwd
door D. Dinis en in 1512 wederom door D. Manuel, die zijn daad
liet vereeuwigen op de Schandpaal en door de koninklijke
familiewapens toe te voegen aan de gevel van het gebouw Paços
do Concelho.Binnen de ommuring onthult zich een mooi geheel
van traditionele Alentejo architectuur. In de smalle straatjes van
Marvão ontdekt men moeiteloos gotische bogen, manuelijnse
ramen en gietijzeren veranda's die de huizen sieren en ook
andere interessante details die gemaakt zijn van lokaal
gewonnen graniet. Naast het onvergetelijke kasteel en de
muren, onderscheiden zich in het erfgoed de kerk Igreja de
Santa Maria, verbouwd tot gemeentelijk museum, de kerk Igreja
de Santiago, de renaissance Capela do Espírito Santo en, buiten
de stadsmuren, het klooster Convento de Nossa Senhora da
Estrela.Een van de belangrijkste redenen om het dorp te
bezoeken is het prachtige uitzicht over de streek. Wij hebben als
beste uitkijkposten de hoge Torre de Menagem gekozen en de
Pousada de Santa Maria, een samenvoeging van twee
dorpshuizen, waar men ook tot rust kan komen en de lokale
keuken kan proeven.Het kastanjeboom festival (a Festa do
Castanheiro), dat in november plaatsvindt, is een uitstekende
gelegenheid om een bezoek te brengen en de bewoners en hun
tradities te leren kennen.

Mértola
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Mértola
Plaatsen
Waar de ooievaars nesten en de sierlijke witte huizen over de
Guadiana rivier uitkijken, wacht u de bekoring van een levend
museum.De stad heeft verscheidene verdiensten van historisch
belang op haar naam staan, zo was het een voormalig Romeinse
stad, de hoofdstad van een Arabisch rijk en de eerste vestiging
van de Orde van Santiago.En als de meest noordelijk gelegen
haven aan de Guadiana, de grote waterweg vanuit het zuiden,
vervoerde het de zware metalen uit de streek naar zee. Mértola
bewaart van de Romeinen, Sueven, Arabieren en uiteindelijk de
Portugezen, die in 1268 de stad veroverden, waardevolle
schatten die ondergebracht zijn in diverse musea.Na een tijd in
de vergetelheid te zijn geraakt, is het dorp weer nieuw leven
ingeblazen dankzij de tussenkomst van archeologen die met het
openluchtmuseum een nieuw concept hebben gecreëerd en
hierbij ook het herstel van de traditionele cultuur en handwerk
hebben geïntegreerd.In uw wandeling langs de onregelmatige
straatjes, waarvan de middeleeuwse sfeer bewaard is gebleven,
kunt u rustig door deze geschiedenis bladeren. In de raadszaal
vindt u de overblijfselen van een Romeins huis van de
oorspronkelijke nederzetting Mirtilis; in de Torre de Menagem
van het kasteel (met een fantastisch uitzicht over de oevers van
de rivier) ziet u de periode die aan de Islamitische overheersing
vooraf ging; in het Islamitische museum, vindt u de één van de
belangrijkste collecties ter wereld, een ware archeologische
droom; in een oude kerk treft u een verzameling Sacrale kunst.In
de kerk Igreja Matriz vormen de hoefijzervormige bogen en de
Mihrab die aan de moskee hebben toebehoord, de renaissance
poort en de cilindervormige torens van de christelijke tempel,
een meesterwerk van architectuurgeschiedenis en de
aanpassing van één en dezelfde plaats aan verschillende
geloven.Laat niet na om een bezoek te brengen aan de
ambachtslieden in de ateliers om het traditionele handwerk te
leren kennen. En proef de heerlijke Alentejo keuken terwijl u van
het uitzicht over de rivier geniet.

Monsaraz
Monsaraz
Plaatsen
Dit middeleeuwse dorp heeft door de eeuwen heen het
traditionele karakter weten te bewaren. Een bezoek aan
Monsaraz is ook een reis terug in de tijd. Het is een perfecte
plaats om de vrede en rust te vinden, alsof de tijd stil
staat.Gekenmerkt door het kalk- en leisteen, verandert het
stadje elk jaar in juli in het Monsaraz openluchtmuseum. Dit is
een uitstekende gelegenheid om de gewoontes en tradities van
de Alentejo op het gebied van handwerk en eten te leren
kennen. Ook vinden er verschillende culturele evenementen
plaats zoals muziek, theater, dans en kunsttentoonstellingen.Van
het erfgoed zijn het middeleeuwse kasteel en de toren Torre de
Menagem, het gebouw van Antigos Paços da Audiência (14de tot
16de eeuw) en de kerk Igreja Matriz de Nossa Senhora da Lagoa
(16e en 17e eeuw) noemenswaardig.Er zijn vele redenen om een
bezoek te brengen aan dit in zonlicht badende vrolijke dorpje in
de Alentejo, gelegen vlakbij de linkeroever van de Guadiana
rivier, in een streek met glooiende heuvels waar de olijfbomen
groeien en uitstekende wijn wordt gemaakt.
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Moura
Moura
Plaatsen
Moura's verovering op de Moren in 1166, door de broers Pedro
en Álvaro Rodrigues, is verstrengeld met de kleurrijke legende
van de Moorse Salúquia (deze legende vertelt dat de Moorse
(Moura) van de toren springt om niet door de christenen
gevangen te worden genomen), die in leven wordt gehouden
door de oude toren die naast de Jardim Dr. Santiago staat.Het
was koning D. Dinis (1279-1325) die de vestingen van Moura liet
bouwen en het stadsrecht verleende. D. Manuel 1 (1495-1521),
hernieuwde het stadsrecht en gaf opdracht tot het herbouwen
van het kasteel onder leiding van Meester Francisco de
Arruda.Laat niet na tijdens een wandeling door het dorp een
bezoek te brengen aan de Mouraria, een typische Arabische wijk.
In het straatje Muralha Nova, net aan de rand van deze buurt,
ontdekt u nog een deel van de kasteelmuren uit het einde van
de 17de eeuw. Het Arabische Museum, gebouwd rondom een
historische waterput, verkeert in uitstekende staat en is een
bezoek meer dan waard. Ver boven het gebouw, waar de
gemeentelijke bibliotheek is gevestigd in het voormalige Paços
do Concelho de Moura, steekt de indrukwekkende Taipa toren
uit. Deze dateert ook uit de Arabische periode en is een
interessant bouwwerk om te zien.Wandelend langs de straatjes
van Moura kunt u de dikke schoorstenen waarnemen die
loodrecht op de muren van de huizen staan, een typisch detail
van de gebouwen in Alentejo. Ook ziet u enkele
noemenswaardige kerken zoals de Igreja Matriz die is toegewijd
aan S. João Baptista en de kerken Igreja do Carmo e Igreja S.
Francisco die een bezoek waard zijn.Moura bergt nog een uniek
voorbeeld van militaire architectuur uit het begin van de 17de
eeuw, bekend onder de naam Edifício dos Quartéis. Het bestaat
uit een rij gebouwen met kazernes die naar het zuiden en het
noorden gericht staan. Aan één van de uiteinden van kazernes
staat de kapel Capela do Senhor Jesus dos Quartéis.Ongeveer
3km buiten de stad staat op een eenzame heuvel de
schilderachtige militaire toren, bekend onder de naam Atalaia
Magra.

Odemira
Odemira
Plaatsen
Men zegt dat deze mooie naam van twee Arabische woorden
afstamt, wad (rivier) en Emir, waar in het Portugees Odemira van
afgeleid zou zijn.Het stadje werd door de eerste Portugese
koning, D. Afonso Henriques, op de Moren veroverd. Pas vanaf
het koningschap van D. Afonso III, die het in 1257 het stadsrecht
verleende, begon de stad permanent bevolkt te worden.Van dit
historische verleden heeft Odemira geen belangrijke
overblijfselen bewaard. Zelfs van het kasteel, dat op het hoogste
punt van de stad lag, is niets meer over dan de naam van de
straat die ernaar leidde (Rua do Castelo). Deze is nu omgedoopt
tot Sarmento de Beires ter ere van een Portugese vliegenier die
hier is geboren en in 1924 vanuit Vila Nova de Milfontes in een
klein Bréguet vliegtuigje richting Macau vetrok, waar hij 115 uur
later landde na meer dan 16.000 km te hebben gevlogen!In één
van de tuinen van de vila doet een interessant geverfd
standbeeld ons denken aan een andere plaatselijke
persoonlijkheid; Damiano, een apotheker die in de 15de eeuw
een boek heeft geschreven om mensen het schaakspel te
leren.De bekoring van Odemira vindt men in de ligging op een
kleine heuvel, waar de witte huizen naar de Mira rivier gekeerd
staan. De rivier ontstaat diep in de bergen van de Serra do
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Caldeirão en is bevaarbaar vanaf hier tot aan de monding, in Vila
Nova de Milfontes, een afstand van ongeveer 30 km en een
prachtig landschap om een tocht langs te maken, te roeien of te
kanoën.Deze streek besteedt veel aandacht aan het behouden
van het traditionele handwerk. Men vindt hier verschillende
ambachtslieden die manden, meubels en ceramiek maken en
weven.Deze hele zuidwest strook van de Portugese kust, van het
dorp Sines tot aan Cabo de S. Vicente in de Algarve, behoort toe
aan het beschermde natuurgebied Paisagem Protegida do
Sudoeste Alentejano. In deze streek komen zeldzame dieren en
planten voor en het is de enige plaats ter wereld waar de witte
ooievaar op rotsen aan zee nest.

Portalegre
Portalegre
Plaatsen
Gelegen in de bergen van de Serra de São Mamede en dicht bij
de Spaanse grens, heeft Portalegre een strategische positie
ingenomen tijdens de verdediging van Portugal in de
middeleeuwen. Koning D. Afonso III (1248-1279) gaf de stad aan
zijn bastaardzoon D. Afonso Sanches. Deze daad werd zwaar
betwist door zijn broer en opvolger D. Dinis (1279-1325), die in
1299 het stadje toevoegde aan zijn kroonbezittingen en toen
opdracht heeft gegeven om het kasteel te herbouwen.Nog in de
middeleeuwse periode, vestigde de religieuze franciscaanse orde
zich in Portalegre in de kloosters Convento de São Francisco en
Convento de Santa Clara.Aan het begin van de 16e eeuw, na de
oprichting van de Misericórdia de Portalegre, gaf Bisschop D.
Jorge de Melo de opdracht om het klooster Convento Cisterciense
de São Bernardo te laten bouwen. Het plaatsje, in de periode
erkend als een belangrijk administratief- en economisch
centrum, werd door João III tot stad verheven, die hier
vervolgens het bisdom van Portalegre creëerde en een
kathedraal liet bouwen.Het nieuwe bisdom liet ook een
Episcopaal paleis bouwen en een seminarie, de Seminário
Diocesano, waarin nu het Museu Municipal (gemeentemuseum)
is gevestigd.De 17e en 18e eeuw hebben een sterk
barokstempel op de stad gedrukt dat nog bewaard is gebleven in
enkele monumenten zoals de kerk Igreja de São Lourenço, en de
paleisachtige huizen, die nog de familiewapens van de
voormalige bewoners dragen en rijk versierd zijn met gietijzer,
een typisch ambacht uit deze streek.Na het uitsterven van de
religieuze ordes, in 1834, en met de komst van de industriële
revolutie, heeft de stad moeite gedaan om met de tijd mee te
gaan en de oude kloosters en paleizen een nieuwe bestemming
te geven.Zo is het klooster Convento de Santo Agostinho
veranderd in een politiebureau, de kloosters Convento de São
Bernardo en Convento Jesuíta de São Sebastião worden nu
gebruikt door de tapijtmakers van de Manufactura de Tapeçarias
de Portalegre en het paleis Palácio Castel-Branco is onlangs
aangepast om het tapijtmuseum Museu de Tapeçaria de
Portalegre Guy Fino te huisvesten, ter ere van de rol die de
textielindustrie speelt in de ontwikkeling van de stad.Portalegre
is gemakkelijk te voet te verkennen en het voormalig huis CasaMuseu de José Régio, een Portugees dichter, is een bezoek
waard. In de nabije omgeving raden we de uitkijktorens van de
kerken Igreja de Nossa Senhora da Penha en Igreja do Bonfim
aan, die staan langs de weg richting Marvão en Castelo de Vide,
twee plaatsen die ook een uitgebreid bezoek waard zijn.
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Porto Covo
Porto Côvo
Plaatsen
Porto Côvo is nog steeds een vriendelijk vissersdorpje met kleine
witte huisjes dat door de Marquês de Pombal, na de aardbeving
van 1755, is herbouwd.De mooie halvemaanvormige verborgen
stranden die zich langs de kust bevinden zijn een bezoek waard.
In de zomer komen veel bezoekers hier om energie op te doen in
deze rustige en vreedzame streek waar de tijd stil lijkt te
staan.Op ongeveer 250 meter afstand van het plein van Porto
Côvo kan men het verlaten eiland Ilha do Pessegueiro
waarnemen, een inspiratiebron voor veel dichters. Hier heeft
men resten aangetroffen van een Carthaagse nederzetting
gedurende de 3de eeuw voor Christus en van een Romeinse
nederzetting, waaronder reservoirs voor het zouten van vis,
maar de legendes en de verbeelding spreken ook van piraten die
gedurende een aantal eeuwen het eiland als schuilplaats
gebruikten.Heden kan men nog een 17de eeuws fort zien, wat
samen met een ander fort in Porto Côvo, dit deel van de kust
verdedigden. De meer avontuurlijk ingestelde reiziger kan ook
het eiland bezoeken maar wees voorzichtig want er zijn geen
georganiseerde excursies.

Redondo
Redondo
Plaatsen
Het dorp Redondo in de Alentejo speelt een belangrijke rol in het
Portugese erfgoed vanwege twee regionale producten, het
aardewerk en de wijn.De ambachtelijk vervaardigde voorwerpen
van aardewerk zijn landelijk bekend. Hier vindt men zowel
aardewerk voor het dagelijks gebruik als decoratief, eenvoudig
of met bloemmotief en afbeeldingen van het plattenlandsleven
versierd. Het aardewerk uit deze streek kan grote
temperatuurwisselingen weerstaan. In het dorp wordt dit
ambacht in stand gehouden in verschillende
pottenbakkerijen.Redondo staat ook bekend om de wijn die hier
wordt gemaakt. Het is één van de regio's in Portugal die het
keurmerk Denominação de Origem Controlada - D.O.C., de
gecontroleerde herkomstbenaming, draagt. De wijn die in
graniet- en leisteen bodem wordt geproduceerd is erg
gebalanceerd en heeft een aangenaam aroma.

Reguengos de Monsaraz
Reguengos de Monsaraz
Plaatsen
De geschiedenis van Reguengos is door de eeuwen met die van
Monsaraz verstrengeld geraakt, aangezien tot 1838 de grens van
de gemeentes gelijk liep. In 1838 is de zetel van de
gemeenteraad naar Reguengos verplaatst, wat vervolgens heeft
bijgedragen tot de ontwikkeling van dit stadje.In het centrum
van het dorp staat de Igreja Matriz kerk uit de 19de eeuw die
interessant is vanwege de romantische sfeer van de neogotische
bouwstijl en het kleurenspel van de stenen in combinatie met het
wit van het kalksteen.De graniet- en leisteengrond en het
klimaat zijn erg gunstig voor de wijnbouw. Deze streek staat dan
ook bekend om de wijnproductie en de kwaliteitswijnen.
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Rio Maior
Rio Maior
Plaatsen
Rio Maior ligt vlakbij het gebergte Serra dos Candeeiros en was
gedurende vele eeuwen een belangrijk mijncentrum, daar de
belangrijkste economische activiteit van de bevolking het
extraheren van steenzout was uit een grote mijn in het
gebergte.In de regio beoefent men voornamelijk landbouw en er
zijn uitgestrekte wijngaarden en fruitboomgaarden te vinden, die
het landschap verfraaien.In maart is er de markt ?Feira das
Tasquinhas?; dit vrolijke evenement is dé ideale gelegenheid om
de verschillende regionale gerechten te proberen.

Salvaterra de Magos
Salvaterra de Magos
Plaatsen
Salvaterra de Magos is een rustig stadje in de Ribatejo en was in
voorbije eeuwen één van de favoriete plekjes voor het Portugese
hof. Hier zijn indertijd panden gebouwd, waar het hof van alle
gemakken voorzien was zoals zij die ook in Lissabon gewend was
en waar tegenwoordig nog slechts de ruïnes van te zien zijn. Zo
was er in Salvaterra een paleis met prachtige tuinen, een
operatheater en een koninklijke valkerij, de enige in Portugal. De
belangrijkste aantrekkingskracht van deze regio voor deze
adellijke bezoekers waren de grootse jachttochten die hier
georganiseerd werden.Salvaterra de Magos wordt omgeven door
dennenbossen en weidegronden, waar op het vruchtbare land
paarden en stieren gefokt worden voor het grootste spektakel
van de regio - het stierengevecht. Dit evenement is onmisbaar in
de feesten Festa do Foral, Festa dos Toiros en Festa do
Fandango, die in juni in Salvaterra de Magos plaatsvinden.Wat
gastronomie betreft, zijn de ?Açorda de Sável? (broodsoep met
elft) en de "barretes? een zoete lekkernij uit de Ribatejo, die
dezelfde naam heeft als de baret die hoort bij de karakteristieke
klederdracht van de ?Campino? (stierenhoeder).

Santarém
Santarém
Plaatsen
De rivier de Taag en het vruchtbare broekland in de laagvlakte,
die om de hoogvlakte van Santarém liggen, hebben invloed
gehad op de bevolking van dit gebied in een ver verleden. De
Romeinen noemden haar Scalabis, hebben het stratenplan
ontworpen en maakten haar één van de belangrijkste steden van
Lusitânia. Vanaf de 8e eeuw werd door de bezetting door de
Moren de strategisch militaire rol versterkt. De Arabieren gaven
haar de naam Chanterein, voorloper van de huidige naam
Santarém. In 1147 veroverde D. Afonso Henriques de stad en
zette definitief de stap tot de christelijke Reconquista, die nog
datzelfde jaar Lissabon naderde.Santarém was één van de
favoriete steden van de koninklijke familie, al vanaf de eerste
dynastie. Tijdens de middeleeuwen leidden de intense
commerciële activiteiten en de vestiging van de adel in de stad
tot een sociale en economische hoogtepunt, hetgeen in de
diverse monumenten en gebouwen weerspiegeld wordt. Het was
een tijdperk van grote rijkdom, zowel in artistieke als in culturele
zin. Santarém werd de koninklijke residentie en hoofdstad van
het koninkrijk (1325-1357) en, tot aan de 15e eeuw, de plaats
voor verschillende volksvergaderingen met de koning. In 1491
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sterft infante D. Afonso, zoon van D. João en toekomstige koning,
op een ongelukkige wijze in het riviertje Ribeira de Santarém.
Deze episode leidde tot de terugtrekking van de koninklijke
familie, hetgeen inhield dat de investeringen in dit gebied
aanzienlijk afnamen.In Santarém woonde gedurende vele jaren
Pedro Álvares Cabral, die Brazilië ontdekte in 1500. Eén van de
beste manieren om kennis te maken met Santarém is door
middel van haar cultureel en artistiek erfgoed tijdens de
evenementen die gehouden worden rond de trekpleisters van de
regio. In juni is er de Nationale Landbouwbeurs (Feira Nacional
da Agricultura), waar landbouwproducten en -gereedschappen
worden getoond en waar een veemarkt is. Als u daarvan houdt,
kunt u ook een stierengevecht meemaken.In oktober maakt de
stad zich op voor het Nationale Gastronomiefestival (Festival
Nacional de Gastronomia), het belangrijkste evenement op
gastronomisch gebied in Portugal. Deze evenementen worden
aangevuld met kunstnijverheid en folklore uit het hele land. Als u
daar de gelegenheid toe krijgt, moet u de traditionele dans uit
Ribatejo zien: de Fandango. Deze wordt door twee mannen
gedanst die een ruzie en de vaardigheden van de ?campinos?,
die op het broekland werken, nabootsen.

Santiago do Cacém
Santiago do Cacém
Plaatsen
Santiago do Cacém is een vreedzame stad in het zuiden van
Portugal. Lang geleden gesticht, was de stad gedurende de
Romeinse periode een doorvoerplaats op de route die Lissabon
met de Algarve verbond, wat een bijdrage heeft geleverd tot de
lokale ontwikkeling.De uiteindelijke christelijke verovering vond
plaats in de 13de eeuw, in 1217, door D. Afonso II, hoewel er een
eerdere verovering plaats had gevonden in 1157 door de
Tempeliers. Rond die tijd werd ook het van oorsprong Arabische
kasteel herbouwd. De 13e eeuwse kerk Igreja Matriz en Capela
de São Pedro uit de 17de eeuw zijn van historisch en artistiek
belang.Vergeet tijdens een bezoek aan deze streek niet de
nabijgelegen ruïnes van Miróbriga, een belangrijk landbouw- en
veeteeltcentrum en warmwater bron in Romeinse tijden. Het
architectonische geheel omvat onder andere een belangrijke
stadskern met een paardenrenbaan, woonhuizen (sommigen met
muurschilderingen) en een acropolis waar het forumplein en het
bouwwerk rond de warmwaterbronnen nog zichtbaar zijn.

Serpa
Serpa
Plaatsen
Op een verhoging, enkele kilometers van de linkeroever van de
Guadiana, de grote rivier in het zuiden van Portugal, ligt het
dorpje Serpa, een naam die uit de periode van de Romeinse
overheersing stamt, omstreeks 2000 jaar geleden.Met de
aankomst van de islamitische volkeren in het Iberisch
schiereiland in de 8ste eeuw, werd Serpa tijdens de islamitische
overheersing Scheberim genoemd. De Portugezen heroverden de
stad in 1166, maar in 1191 werd in een groot Moors offensief
praktisch het hele gebied ten zuiden van de Taag, inclusief
Serpa, weer heroverd. In 1232 kwam de streek weer in
Portugese handen, onder het koningschap van D. Sancho II.
Tijdens het bestuur van D. Dinis, toen de Spaans-Portugese
grens definitief geratificeerd werd, verkreeg Serpa in 1295 van
de koning de eerste stadsrechten, die toen het imponerende
verdedigingsbolwerk herbouwde en uitbreidde. In 1707,
gedurende de oorlog om de Spaanse troonopvolging, werd Serpa
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voor de laatste keer door Spaanse troepen, onder leiding van de
Duque de Ossuna, belegerd.De eerste indruk die een bezoeker
van Serpa krijgt is het uitzicht over de enorme vestingen van het
kasteel met twee poorten, de Porta de Moura en de Beja, de
enige twee overgebleven poorten van de 5 oorspronkelijke
poorten. Binnen de muur aan de westkant staat een groot paleis
van de graven van Ficalho. Ook opvallend is het indrukwekkende
aquaduct met een Italiaanse boog dat zich uitstrekt tot aan de
rand van de zuidelijke muur.In het dorp monden de straatjes uit
in grote pleinen waar de traditionele, erudiete en religieuze
architectuur naast elkaar staan en aan Serpa een uniek karakter
geven en een bezoek tot een plezierige ervaring maakt.Het
hoogst gelegen deel van de heuvel is waar men de
eenvoudigere, middeleeuwse Moorse en christelijke buurt vindt.
Hier kan men de kerk Igreja de Santa Maria zien en ook wat over
is gebleven van de gevangenistoren van het kasteel, de Torre do
Relógio en het archeologisch museum, Museu de Arqueologia.
Het klokkenmuseum, Museu do Relógio leert ons meer over
klokken en is gevestigd in het voormalige klooster Convento do
Mosteirinho. Het is het enige museum van dit soort in het
Iberisch schiereiland.Nadat u Serpa heeft verkend, laat dan niet
na om de Pousada de S. Gens te bezoeken waar u van een
enorm uitzicht over de vlakte kunt genieten, slechts onderbroken
door de vele olijfbomen die Serpa omgeven. Buiten de
stadspoorten is onder andere het 15e eeuws klooster Convento
de Santo António een bezoek waard en ook enkele kleine
tempels die toegewijd zijn aan de populaire heiligen Nossa
Senhora de Guadalupe en, langs de weg naar Beja, S. Sebastião,
die uit de 16de eeuw dateert. Deze laatste heeft een vermenging
van manuelijnse en Moorse stijlen, een bewijs van de twee elkaar
aanvullende culturen die in de deze streek hebben
samengeleefd.Zo'n 10 km naar het zuiden, met de Guadiana
rivier aan de linkerkant, ligt het natuurgebied Parque Natural do
Guadiana, een rijk natuur erfgoed, wat enkele van de mooiste
landschappen in het zuiden van Portugal biedt.

Sines
Sines
Plaatsen
Dit oude vissersdorpje is door de komst van het toerisme en de
industrie erg veranderd. Vandaag is het een industriële
oliehaven die van groot belang is voor de Portugese
economie.Boven de baai kan men nog de ruïnes van een
middeleeuws kasteel zien wat in de 16e eeuw is gerestaureerd.
Het verhaal gaat dat hier Vasco da Gama (1468-1524) is
geboren, de zoon van de militaire gouverneur van Sines. In één
van de torens van het kasteel is nu een museum gevestigd dat is
toegewijd aan de zeevaarder.In Sines kunt u ook nog het
archeologische museum bezoeken waar de archeologische
vondsten uit de streek bewaard worden en die bevestigen dat dit
gebied al sinds lange tijd bewoond wordt.
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Tróia
Tróia
Plaatsen
Tróia ligt op een schiereiland aan de zuidoever van de Sado
rivier, tegenover de stad Setúbal, waarmee het een regelmatige
veerbootverbinding heeft. Het bewaart belangrijke Romeinse
overblijfselen zoals een viszouterij (een belangrijk industrieel
geheel uit die tijd). Deze overblijfselen zijn getuigen van het
bestaan van het Romeinse dorpje Cetóbriga, wat later naar
andere kant van de rivier is verhuisd en naam heeft gegeven aan
de stad Setúbal.Tegenwoordig is Tróia een belangrijke
toeristische bestemming met in totaal 18 km aan uitstekende
uitgestrekte zandstranden, een goede verscheidenheid aan
hotels en een uitdagende golfbaan.Elk jaar in juni brengt het
internationale film festival van Tróia bekende gezichten van de
internationale filmwereld bijeen in deze streek.

Viana do Alentejo
Viana do Alentejo
Plaatsen
Het kasteel van Viana do Alentejo, gebouwd in de tijd van koning
Dom Dinis, werd herbouwd door koning Dom João II, die hier de
hoven van 1482 bijeenbracht. De bouw is afgebakend door
muren en afgewerkt met cilindrische torens in de hoeken.De
tegen de muren gelegen moederkerk is één van interessantste
manuelijnse tempels, uitgevoerd door Diogo Arruda, de broer
van Francisco de Arruda, de architect van de Toren van Belém. In
de portaal bevinden zich de koninklijke emblemen van koning
Dom Manuel: het kruis van Christus, het wapenschild en de
hemelbollen.Op de sluitstukken van de gewelven in het
majestueuze interieur herhalen zich de emblemen van de
koning. In het transept bestaan nog steeds twee fraaie glas-inloodramen die Sint Pieter en Johannes de Doper weergeven. Het
altaar van de kapel die het pantheon is van Vasco Godinho (?
1525), is betegeld met fraaie sevillaanse siertegels uit de 16de
eeuw. Binnen de muren van het kasteel bevindt zich een stenen
kruis uit de renaissance met twee aangrijpende figuren, een
pietà en een zogende maagd.

Vidigueira
Vidigueira
Plaatsen
Het bestaan van dit dorpje is slechts vanaf de 13e eeuw
gedocumenteerd. Er zijn echter aanwijzingen dat deze regio
sinds de prehistorie bewoond is geweest. Naast het erfgoed van
de monumentstenen, zijn ook de nabij gelegen Romeinse dorpjes
São Cucufate en Monte da Cegonha noemenswaardig.Zonder
groot strategisch belang in de verdediging van het land, was de
ontwikkeling van dit dorpje voornamelijk agrarisch. Dit blijkt
vooral uit de wijnbouw aangezien Vidigueira ook de naam is van
het wijnkeurmerk van herkomst, de Região de Origem
Controlada. De stad's wijnroem was al in de 15e eeuw bekend en
in de 19e eeuw was het de 7e wijnproducerende streek. De
naam Vidigueira is ook verbonden aan het historische figuur van
Vasco da Gama aan wie D. Manuel I (1495-1521) in 1519 de titel
Graaf van Vidigueira gaf. Het huis Casa da Vidigueira, wat
toentertijd is opgericht, is tot aan deze eeuw nog in handen van
de familie.In de klokkentoren van het dorp wordt het uur geluid
met een klok die gegraveerd is met het kruis van Christus, de
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familiewapens van de Gama´s en een inscriptie met het jaartal
1520.Net 2 km buiten Vidigueira vindt men nog een andere
herinnering aan Vasco da Gama. In de hoofdkapel van de kerk
van het klooster Nossa Senhora das Relíquias (over de jaren zijn
aan het originele gebouw veel veranderingen aangebracht) is het
stoffelijk overschot van de ontdekker van de zeeroute naar India,
dat in 1539 uit Cochin (India) is overgebracht, te rusten gelegd.
In 1898 is het stoffelijk overschot naar de uiteindelijke rustplaats
in het Mosteiro de Jerónimos in Lissabon overgebracht.

Vila Nova de Milfontes
Vila Nova de Milfontes
Plaatsen
Gelegen aan de monding van de Mira rivier, heeft dit vriendelijke
dorpje veel te danken aan het toenemende toerisme van de
afgelopen jaren. De rustige en mooie stranden van de Costa
Vicentina zijn erg in trek omdat ze nog in natuurlijke staat
verkeren en ook uitstekende gelegenheid bieden voor het
beoefenen van watersporten.Van het architectonisch erfgoed
onderscheiden zich het fort dat tussen 1599 en 1602 is gebouwd
ter verdediging tegen piratenaanvallen, de moederkerk Igreja
Matriz en de vuurtoren Farol do Cabo Sarão, gebouwd aan het
begin van de 20ste eeuw.

Vila Viçosa
Vila Viçosa
Plaatsen
Gelegen in een van de meest vruchtbare streken van Portugal,
heeft Vila Viçosa enkele interessante historische momenten
meegemaakt.Hier heeft zich het huis van de Hertogen van
Bragança gevestigd, de machtigste adellijke familie na het
koninklijk huis. De 1ste hertog van Bragança was D. Afonso, de
bastaardzoon van D. João I (1385-1433). Het paleis van de
hertog, dat heden nog bezocht kan worden, is gebouwd door de
4e hertog van Bragança, D. Jaime die in de 16e eeuw veel heeft
bijgedragen tot de groei van het dorp. In 1646 heeft D. João IV,
de 8ste hertog van Bragança, het beeld van Nossa Senhora da
Conceição, aanbeden in de Igreja Matriz, bekroond en tot
beschermheilige van Portugal uitgeroepen. Vanaf dit moment
hebben de koningen van Portugal geen kroon meer
gedragen.Vila Viçosa is bekend om de overvloed aan marmer in
de streek, aangezien er meer dan 160 steengroeven zijn waar
het internationaal bekende (roze) marmer wordt gewonnen en
verwerkt

Zambujeira do Mar
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Zambujeira do Mar
Plaatsen
Met een prachtig uitkijkpunt over het strand is Zambujeira do
Mar een klein vissersdorpje waar men nog volop rust en vrede
vindt.De mooie stranden zijn de belangrijkste attractie voor de
vele bezoekers die hier, vooral in de zomer, arriveren en komen
voor de mooie, nog behouden natuur en de watersporten.Het
natuur- en sporttoerisme zijn erg belangrijk in deze streek die
deel uitmaakt van het natuurgebied Paisagem Natural do
Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina.Wat evenementen betreft
is één van de grootste trekpleisters in deze streek het Festival do
Sudoeste (het zuidwesten festival), wat in augustus in Herdade
da Casa Branca plaatsvindt. Gedurende drie dagen vinden hier
verschillende muziekevenementen plaats die honderden
jongeren trekken.

Algarve
Albufeira
Albufeira
Plaatsen
In de smalle en steile straatjes van het historische centrum, het
vroegere Cerro da Vila, staan nog steeds pittoreske huisjes, een
betoverend Moorse boog bij Travessa da Igreja Velha, waar
vroeger een moskee stond, en de eerste kerk van het stadje.
Hoewel de ontwikkeling door de eeuwen heen van Albufeira een
toeristisch en vrijetijdscentrum maakte, heeft de stad haar
charmante aard behouden.De boten die opdrogen op het strand,
met felle tinten die contrasteren met het blauw van de zee, en
de vissers, die ongeïnteresseerd lijken in de zonnende toeristen,
vervolgen hun dagelijkse en eeuwenoude werkzaamheden van
het gereedmaken van de visnetten.Een wandeling over de
boulevard biedt een fantastisch uitzicht over de stad, de
stranden en de rotsformaties die eindigen in de mooie grot
Xorino die, volgens de overlevering, schuilplaats was voor de
Moren tijdens de heroverring van Albufeira in de 13e eeuw
(1240).

Alcoutim
Alcoutim
Plaatsen
De stichting van het stadje Alcoutim is voornamelijk verbonden
met de locatie, waar de invloeden van de getijden van de rivier
Rio Guadiana nog waarneembaar zijn. De boten, die metalen en
andere producten uit de regio vervoerden, moesten hier vroeger
wachten tot het waterpeil van de rivier weer zou zakken.
Vanwege de strategische ligging bij de grens met het Koninkrijk
van Castilië, werden hier later vestingen gebouwd ter
ondersteuning en verdediging van Alcoutim, waarvan nog enkele
overblijfselen te zien zijn.Ondanks het feit dat Alcoutim in de
loop van de tijd zijn vestingmuren, die het vroeger beschermden,
heeft verloren, behoudt het nog steeds zijn smalle en steile
straatjes en de rustige sfeer van een bergstadje in de Algarve.Na
een wandeling van enkele minuten ontdekt u al eeuwenoude
huizen en de kerk Igreja da Misericórdia. Om uw bezoek af te
sluiten zou u kunnen afdalen naar de oevers van de rivier, die
worden gekenmerkt door een sobere kapel Ermida de Santo
António en door het oude Huis van de Graven van Alcoutim
(Casa dos Condes de Alcoutim). Daarna kunt u bijvoorbeeld
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ontspannen op een terrasje terwijl u een drankje neemt en de
vissersbootjes of zeilboten bekijkt in de kleine jachthaven. Aan
de andere oever kunt u het Spaanse dorp Sanlucar de Guadiana
zien liggen.

Aljezur
Aljezur
Plaatsen
Begrensd door de zee en het gebergte, weerspiegelt de
gemeente Aljezur in haar landschap deze twee invloeden. De
kustlijn wordt gekenmerkt door hoge kliffen waar zand en duinen
vrij spel hebben, terwijl het binnenland een opeenvolging is van
horizonten met vegetatie. Tussen deze twee uitersten liggen
dalen en vruchtbare heidegronden die traditiegetrouw verbouwd
worden. De gemeente ontdekken is een gelegenheid om rust te
hervinden en stilte te ontmoeten, onderbroken door de zang van
vogels of door het ritmische slaan van de golven op de rotsen.
Aljezur is een klein stadje aan de Costa Vicentina met huizen met
landelijke architectonische kenmerken die karakteristiek zijn
voor de Algarve, waar platibandas (randen beschilderd met
geometrische motieven) en raamopeningen de witte gevels
verfraaien. Op de top van heuvel herinneren de kasteelmuren
aan zijn historisch verleden en staan symbool voor de oorlogen
tussen de Moren en de Christenen. Op de heuvelrug, als een
waterval, stroomt de witte huizenzee richting de rivier. Daar
bereikt het de laagvlakte, waar dit eeuwenoude stadje zijn
uitbreiding en toekomst wist te vinden.

Almancil
Almancil
Plaatsen
Een klein dorpje in de Algarve dat zeker de moeite waard is om
te bezoeken, vooral zijn kapel Capela de São Lourenço de Matos,
waarvan het interieur één van de beste voorbeelden is van
tegelbedekkingen uit de 18e eeuw.De omgeving ademt nog het
karakter en de betovering van de oude Algarve; een aantal oude
gebouwen, die zorgvuldig zijn gerestaureerd, herbergen nu een
kunstgalerie.In Almancil kunt u prachtige traditionele
keramiekstukken kopen.

Alte
Alte
Plaatsen
Volgens velen is Alte het meest karakteristieke dorp van de
Algarve. Het dorp is van oorsprong een Romeins dorp.De straten
van het historisch centrum behouden hun karakter in de
witgekalkte huizen, in de ramen en platibandas (randen
beschilderd met geometrische motieven) vol kleur, in de
versierde schoorstenen en in de omringende rust.Het gebied
rond de kerk is een betoverende "ansichtkaart" van de échte
Algarve.
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Armação de Pêra
Armação de Pêra
Plaatsen
Armação de Pêra was, gedurende vele eeuwen, een plaats die
veel vissers aantrok vanwege de grote hoeveelheden vis,
voornamelijk tonijn en sardine. Deze vissen werden, nadat ze
gezouten waren, verkocht in het zuiden en het midden van het
land.In de 17e eeuw werd er een klein fort gebouwd als
bescherming tegen de piraten op zee. Het fort kwam te liggen op
een heuvel met uitzicht op zee en werd gebouwd op initiatief van
een welvarende eigenaar van vissersboten. Uit die tijd stamt ook
de kapel die binnen het fort ligt en die toegewijd is aan de heilige
Antonius.Tegenwoordig is in Armação de Pêra de visserijtraditie
nog steeds te bewonderen op het strand Praia dos
Pescadores.De bezoekers, vaak aangetrokken door het
uitgestrekte zandstrand en het warme zeewater, geven Armação
de Pêra een kosmopolitisch, vrolijk en kleurrijk aanzien.

Castro Marim
Castro Marim
Plaatsen
Op de top de ene heuvel het kasteel en op de andere een
stervormig fort. Daar tussenin liggen de witte huizen van Castro
Marim, met gekleurde platibandas (randen beschilderd met
geometrische motieven), dakterrassen en versierde
schoorstenen. In de straten, die de kerk, het kasteel en het fort
met elkaar verbinden in Castro Marim, staan huizen die door hun
eenvoud de typerende architectuur van de Algarve
weerspiegelen. Het wit is altijd overheersend en wordt
onderbroken door stralende oker- en blauwtinten. De platibandas
zijn versierd met geometrische vormen of met
bloemmotieven.Wie het kasteel van Castro Marim beklimt, ziet
aan één kant de zee en aan de andere kant de bergen die zich
uitstrekken tot aan de horizon. De bergen trekken veel
liefhebbers van grote natuurgebieden, die graag planten en
dieren observeren, van wandelen of fietsen houden of die in
nauw contact met de natuur willen staan.

Faro
Faro
Plaatsen
Het was in de Romeinse tijd dat deze regio zich ontwikkelde en
faam verkreeg. Deze stond vroeger bekend onder de naam
Civitas Ossobonensis en strekte zich uit tot aan het huidige
Tavira. Er waren verschillende ?villae? met specifieke industriële,
rurale en maritieme activiteiten. Dit historische verleden wordt
bevestigd door de vondsten tijdens archeologische opgravingen
in de stad, die te zien zijn in het archeologisch museum - Museu
Arqueológico Infante D. Henrique -, en door de ruïnes van Milreu,
in de omgeving van Faro.In de 9e eeuw kreeg de plaats de naam
Santa Maria Ibn Harun, naar de naam van de Arabische familie
die in dit territorium regeerde. Het toponiem hiervan is de
oorsprong van de naam Faro. Tijdens de moslimoverheersing
werd het belijden van het christelijk geloof geoorloofd, wat
verklaart waarom "Santa Maria" aan de naam werd toegevoegd.
Naast de archeologische vondsten uit deze tijd, herinnert de
Arabische poort (Porta Árabe), onderdeel van Arco da Vila, aan
één van de wegen van het ommuurde centrum, dat Vila-Adentro
werd genoemd.Vila-Adentro wordt uiteindelijk heroverd door de

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

24/106

Christenen in 1249, tijdens het koningschap van D. Afonso III. Er
wordt dan een kathedraal (Sé Catedral) gebouwd op de plaats
van de oude moskee en de muren worden verstevigd, als teken
van de nieuwe overheersing.In de 16e eeuw wordt Faro een
belangrijk commercieel centrum in de Algarve en behoudt deze
positie ook gedurende de volgende eeuwen. In 1540 werd de
stad gebouwd opdat deze de zetel zou worden van het Bisdom,
dat tot toen in Silves lag. Een groot deel van de religieuze
bouwwerken in Faro dateren uit deze tijd en getuigen van de
economische rijkdom van toen. Dit is onder andere goed te zien
in de kerk Igreja da Misericórdia en in de kloosters Convento de
São Francisco, Convento de Nossa Senhora da Assunção
(herbergt het archeologische museum Museu Arqueológico
Infante D. Henrique), Convento de Santiago Maior en Convento
de Santo António dos Capuchos.In de 19e eeuw beleefde Faro
een bestuurlijke reorganisatie en werden de regionale machten
hier gecentraliseerd. Hierdoor werd de stad één van de
belangrijkste van de Algarve. De adel en de bourgeoisie
bouwden paleisachtige huizen en de wat rijkere families hadden
zelfs een tweede huis in de omgeving van Faro, waaronder het
indrukwekkende Palácio de Estói.Naast het architectonische
erfgoed dat hier genoemd wordt, moet u tijdens uw verblijf in
Faro ook met het hele gezin een bezoek brengen aan het recente
Centro Ciência Viva (Centrum van de Levende Wetenschap), een
interessante ruimte die voor de kleintjes opgezet is.In de
omgeving van de stad ligt het natuurpark Parque Natural da Ria
Formosa dat u ook niet mag missen!

Lagoa
Lagoa
Plaatsen
De stichtingsdatum van Lagoa is onbekend. Men weet echter wel
dat de plaats ontstaan is aan de oever van een lagune, vandaar
ook de naam Lagoa. Hier kunnen we enkele manuelijnse
elementen vinden, die bewijzen dat deze plaats zich ontwikkeld
heeft in de 16e eeuw, maar de geschiedenis wordt voornamelijk
beschreven door documenten uit de 18e eeuw, toen Lagoa
verheven werd tot ?vila? (kleine stad) en er een gemeente
ontstond. In de 18e eeuw werd Lagoa behoorlijk vernietigd door
de aardbeving van 1755 en de reconstructie van het stadje blijkt
duidelijk uit de monumenten en bouwwerken uit die tijd.Aan het
einde van de 19e eeuw brachten de visserij en de
visconservenindustrie welvaart en dynamiek voor Lagoa.
Tegenwoordig is de belangrijkste rol weggelegd voor het
toerisme en voor een groeiende diversiteit aan economische
activiteiten.Het stadje is ontwikkeld vanaf het gebied om de
moederkerk (Igreja Matriz), die stamt uit de 16e eeuw, maar die
in de 18e eeuw volledig herbouwd is. De straten met witte
huizen, met versierde schoorstenen in de karakteristieke stijl van
de Algarve, ademen nog een sfeer van het verleden. Een
wandeling langs het onregelmatige ontwerp van Lagoa biedt
verschillende gezichtspunten van Lagoa, onder andere van de
altaren van Passos, die de oude ceremonies van de Heilige Week
markeren, van verschillende poorten en ramen in manuelijnse
stijl die zijn terug te voeren tot de 16e eeuw.De naam Lagoa is
wereldwijd bekend vanwege de productie van goede witte wijnen
en hier ligt één van de afgebakende wijngebieden van Portugal.
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Lagos
Lagos
Plaatsen
Lagos heeft een lange historie, die verbonden is met de zee. De
oorspronkelijke naam, Lacobriga, geeft aan dat de eerste
bewoners van Keltische afkomst waren, ongeveer 2000 jaar voor
Christus. Zij werden opgevolgd door Feniciërs, Grieken en
Carthagen, maar het waren de Romeinen die de stad deden
groeien en welvarend maakten. De Arabieren omringden Lagos
met muren in de 10e eeuw en noemden het Zawaia. Zij bleven
hier tot ze door de Christenen verdreven werden in 1249, het
jaar waarin Lagos deel ging uitmaken van het Portugese
territorium.De 15e eeuw was de gouden eeuw van Lagos, toen
het tijdperk van de ontdekkingsreizen begon. Door de ligging,
tegenover Afrika, werd Lagos een aankomst- en vertrekpunt voor
de schepen die jaar in jaar uit steeds meer van de Afrikaanse
kust ontdekten. Het werd een centrum van exotische producten
als ivoor, goud en zilver uit Afrika en Lagos zag het aantal huizen
stijgen en het aantal handelaren en monumenten
toenemen.Nieuwe stadsmuren, gebouwd in de 16e eeuw,
volgden de uitbreiding van de stad die, vanaf 1572, zetel van het
Bisdom werd en residentie van de gouverneurs van de Algarve.
De verdediging van de stad werd versterkt in de 17e eeuw met
een aantal forten op strategische punten. De aardbeving van
1755 en de vloedgolf die daarop volgde, vernietigden het
merendeel van de stad die pas vanaf de 19e eeuw, door de
visconservenindustrie en de handel, weer haar welvaart
terugkreeg. Lagos is tegenwoordig een dynamische en actieve
stad, die trots is op haar verleden.

Loulé
Loulé
Plaatsen
De stichtingsdatum van de stad is onzeker en ligt in een ver
verleden, maar er zijn concrete overblijfselen van de Romeinse
bezetting, zoals het visserij- en zouterijcentrum Cerro da Vila in
Vilamoura, en men weet dat toen de Moren hier kwamen in 715
er al een redelijk belangrijke plaats was.Loulé werd heroverd
door de Christenen in 1249, tijdens het koningschap van D.
Afonso III, en kreeg in 1266 stadsrechten. Van de middeleeuwen
is het kasteel overgebleven waarvan de torens nog staan,
evenals enkele delen van de kasteelmuren. In 1291 voerde
koning D. Dinis een markt in in Loulé waardoor dit het
commerciële centrum van de regio werd.Omdat het een stadje in
het binnenland was, heeft het niet veel kunnen profiteren van de
rijkdommen uit de tijden van de Ontdekkingsreizen zoals veel
kustplaatsen; toch zijn er hier en daar wat manuelijnse
decoraties zichtbaar op de huizen en monumenten uit die tijd die
dat weerspiegelen, zoals de kerk Igreja de São Clemente of
Igreja da Misericórdia. De economische ontwikkeling kwam door
de landbouwactiviteiten en voornamelijk uit de handel in
gedroogde vruchten (amandelen en vijgen) en door de
kunstnijverheid die eeuwenlang bloeiden. De stad werd in 1988
gesticht.Tegenwoordig is Loulé het economische centrum van de
grootste gemeente van het land, waar de kustplaatsen leven van
het toerisme en die in het binnenland van de handel en de
landbouw. In deze gemeente liggen enkele van de meest
bekende toeristische trekpleisters van de Algarve zoals
Vilamoura of Quarteira aan de kust en Salir of Alte in het
binnenland.Dichtbij de stad worden natuurliefhebbers verrast
door Benémola en Rocha da Pena, beschermde gebieden met
inheemse vegetatie waar wandelingen met een gids kunnen
worden gemaakt en die een heel andere Algarve tonen.De
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viering van Carnaval in Loulé is één van beroemdste van
Portugal.

Monchique
Monchique
Plaatsen
De huizen van Monchique hebben typerende architectonische
eigenschappen voor de Algarve, met traditionele witte muren,
gekleurde deuren en ramen, maar wel met een ander soort
schoorstenen, met een ?rokvorm?, die erg verschillen van die
aan de kust. De straten zijn steil en smal en laten bij elke stap
het groene gebergte weer in een nieuw perspectief zien. Het
gebergte heeft een zekere exotische uitstraling, temeer omdat
hier kaneelbomen, hortensia's en fruitbomen groeien, die je
normaal in tuinen en boomgaarden zou verwachten. Reden
temeer om een lange wandeling te maken langs dit deel van de
Algarve, die zo anders is dan de rest.Monchique moet u te voet
bezoeken, want om de betoverende stad écht te leren kennen,
moet u veel straatjes op en af, turen naar de horizon tussen de
huizen en kleine zonnige en rustige hoekjes ontdekken...
Uiteindelijk zult u herinneringen bewaren aan dit bergstadje met
historie en karakter en een bezoek graag nog eens overdoen.

Monte Gordo
Monte Gordo
Plaatsen
Vissershutten waren eeuwenlang het enige teken van menselijke
bewoning van de uitgestrekte zandvlakte omgeven door
dennenbossen.De schoonheid van het strand van Monte Gordo,
het veilige en warme water trokken in de jaren 60 de eerste
buitenlandse toeristen. Hierdoor vervulde Monte Gordo een
pioniersfunctie voor de ontwikkeling van het toerisme in de
Algarve.Tegenwoordig is Monte Gordo een internationaal
toeristische centrum met een casino en vele andere faciliteiten.

Olhão
Olhão
Plaatsen
Om de occulte betovering van Olhão te ontdekken, moet u de
toren van de moederkerk beklimmen, het hoogste punt. Dan
ontvouwt zich het geheim van Olhão: honderden huizen hebben
hun dak voorzien van een dakterras: een typerende ?açoteia?
voor de Algarve. Hierdoor bieden de straten een uniek panorama
dat lijkt op talrijke kubussen verspreid over een vlakke horizon,
die dan eens bij elkaar liggen dan weer op verschillende
hoogtes.Wandel door de visserswijk, gelegen tussen de kade van
Ria Formosa en het hart van de stad, bij de moederkerk (Igreja
Matriz), waar nog pittoreske kleine, witte huisjes staan met
platibandas (randen beschilderd met geometrische motieven).
De straten die aan de Avenida da República grenzen, symbool
van het urbanisme uit het begin van de eeuw, laten een stad
zien van industriëlen, rijk geworden door conserven en
handel.Een bezoek aan Olhão moet worden afgesloten langs de
kade, door de tuinen en langs de terrasjes. Maar laat u eerst
betoveren door de kleurrijke sfeer van de markt, waar verse vis,
groenten en heerlijk fruit uit het binnenland van de Algarve
wordt verkocht.Als u nog tijd heeft: er zijn regelmatige
verbindingen met de eilanden Armona en Culatra waar u door
een aangename boottocht kunt kennismaken met de Ria en haar
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prachtige zandstranden.

Portimão
Portimão
Plaatsen
Het witte profiel van een kerk op de top van de heuvel en de
smalle straatjes van de oude visserswijk en handelswijk zijn
kenmerken van Portimão die het karakter weergeven van deze
eeuwenoude stad, waartoe ook de zee en de stranden van Praia
da Rocha behoren.Van het middeleeuwse Portimão zijn slechts
een paar delen van de stadsmuren overgebleven die verborgen
liggen tussen de huizen. De architectuur van het einde van de
19e eeuw en het begin van de 20ste eeuw kenmerken het
profiel van het historisch centrum, in de vorm van huizen met
twee verdiepingen en veranda's met smeedijzeren hekken,
bewerkte deur- en raamposten, stenen en keramieke
balustrades en wanden bekleed met azulejos (tegels).Om de ziel
van Portimão te beleven en te leren kennen, moet u de tijd
vergeten onder de bomen van de tuin Jardim Manuel Bívar en de
vissers- en plezierboten voorbij zien varen of de straten
bewandelen van deze ijverige en actieve stad, die met haar tijd
is meegegaan.

Quarteira
Quarteira
Plaatsen
Quarteira is een oud vissersdorp dat in de laatste decennia een
toeristisch kosmopolitisch centrum is geworden, waardoor het
elk jaar weer veel toeristen ontvangt.Van het verleden van dit
stadje is een kerk uit de 17e eeuw behouden en een historische
kern met de typerende architectuur voor de Algarve.

Sagres
Sagres
Plaatsen
Sagres kent zijn oorsprong vóór de Romeinse verovering en het
was in de 15e eeuw dat het stadje grote bekendheid kreeg.De
regelmatige aanwezigheid van de Infante D. Henrique,
gedurende het begin van de Atlantische vaarten en de
ontdekking van de Afrikaanse kust tot aan de Golf van Guinee,
heeft ervoor gezorgd, dat deze eenvoudige havenplaats altijd
verbonden zal zijn met de ontdekkingsreizen.Op Ponta de Sagres
staat een gigantische stenen vinger, die wijst naar de Oceaan,
en er zijn enkele gebouwen die erop wijzen dat dit plaatsje deel
uitmaakt van de wereldgeschiedenis. Zij herinneren aan Vila do
Infante en aan het fort dat het stadje beschermde, gesticht door
Infante D. Henrique.Vlakbij, in de uiterste zuidwestelijke punt van
Europa, ligt Cabo de S. Vicente (Promontorium Sacrum van de
Romeinen), waar zich een brede horizon opent van zee en lucht.
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São Brás de Alportel
São Brás de Alportel
Plaatsen
São Brás de Alportel is een kalm en vredig stadje met een
gastvrije bevolking. Tussen de straten met witte huizen torent
het silhouet van de klokkentoren van de kerk. Het stadje wordt
aan alle kanten omringd door verschillende heuvels.De lage en
witte huizen hebben populaire architectonische kenmerken en er
zijn tevens gebouwen die versierd zijn met tegelpanelen,
natuursteen en ijzeren veranda's, die de welvaart tonen van de
kurkindustriëlen van weleer.Een wandeling door de straten en
pleinen is een wandeling door de ontwikkeling van São Brás de
Alportel, die door kleine details als de barokke decoratie van
Passo da Paixão, vlakbij het bisschoppelijk paleis (Paço
Episcopal) en de bloemen in de ramen, typerende
karaktertrekken heeft voor de Algarve.

Silves
Silves
Plaatsen
Gelegen op een heuvel van het gebergte Serra de Monchique
dankt de stad Silves haar stichting en ontwikkeling aan de rivier
Rio Arade, een belangrijk communicatiekanaal dat al volkeren
trok tijdens het IJzeren Tijdperk, 3000 jaar voor Christus.De
Arade was ook de toegangspoort voor de Romeinen die hier
koper wonnen en in andere producten zoals olijfolie, wijn,
gedroogde vruchten en zout handelden.In de 5de eeuw kwamen
hier de Westgoten die slechts tot de 8ste eeuw bleven toen het
zuidelijke territorium onder moslimbeheer kwam. Uit die tijd
stamt de welvaart van Silves. Het was toen een belangrijke stad,
regionale hoofdstad van één van de Taifa-koninkrijken en een
commercieel en cultureel centrum. Silves werd een
toevluchtsoord voor dichters, wetenschappers en andere
geleerden die haar de naam "wieg van de arabischeandalusische poëzie" gaven. Het kasteel en de waterput zijn nu
onderdeel van het archeologische museum Museu Arqueológico
de Silves.Na een mislukte veroveringspoging van de Christenen
geleid door D. Sancho I in 1189, werd Silves pas definitief op de
Moren heroverd in 1242 onder leiding van D. Afonso III. Toen
Silves als zetel van het bisdom werd verkozen, werd er een
kathedraal gebouwd op de plaats waar eerst een moskee
stond.Tot aan het begin van de 16e eeuw zou Silves haar
economische belang behouden. In het tijdperk van de
ontdekkingsreizen dienden veel van haar bewoners op de
karvelen van Infante D. Henrique en hielpen zij bij de
verdediging van de Portugese steden in Noord-Afrika.Wij
herinneren u eraan dat Diogo de Silves deelnam aan de
ontdekking van de Azoren. Tijdens het koningschap van D.
Manuel I kreeg Silves in 1504 stadsrechten, het Kruis van
Portugal en de kerk Igreja da Misericórdia.Het dichtslibben van
de rivier, waardoor deze onbevaarbaar werd, en de verhuizing
van de zetel van het bisdom naar Faro halverwege de 16e eeuw,
luidden het begin in van het verval van Silves. De stad werd erg
getroffen door de aardbeving van 1755 en zou pas met de
industriële revolutie, in de 19e eeuw, weer opleven dankzij de
exploitatie van kurk en de handel in gedroogde vruchten. Er
worden in de stad huizen gebouwd door de rijke industriële
bourgeoisie, die nog steeds het straatbeeld van Silves bepalen.
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Tavira
Tavira
Plaatsen
Op deze plaats ontstond de Romeinse stad Balsa in de 1ste
eeeuw v. Chr., op de weg tussen Ossonoba (Faro) en Baesuris
(Castro Marim), waar men leefde van de visserij en de
viszouterijen. De bevoorrechte locatie tussen het gebergte van
de Algarve en de loop van de rivier Rio Gilão, zorgde ervoor dat
ook de Arabieren zich hier tussen de 8ste en de 13e eeuw
vestigden en de stad de naam ´Tabira´ gaven, de oorsprong van
de huidige naam Tavira. Toch zijn er geen sluitende bewijzen dat
Balsa en Tabira werkelijk één en dezelfde nederzetting zijn.De
Christelijke reconquista kwam in 1242 voor Tavira met D. Paio
Peres Correia, een ridder van Sant´Iago. Twee jaar later schonk
koning D. Sancho II dit gebied aan de Orde van Santiago, die hier
kwamen wonen en het reorganiseerden. Nog in de 13e eeuw
werden de stadsmuren en het kasteel versterkt en de kerk Igreja
de Santa Maria gebouwd.De periode van grote expansie voor de
stad begon in de 15e eeuw, na de verovering van Ceuta in 1415,
het startsein voor het tijdperk van de ontdekkingen. Tavira werd
een belangrijke vissershaven en steunde de legers en armada's
die de Portugese kust en de veroverde kuststeden in NoordAfrika verdedigden. Het werd ook een exporthaven van gezouten
vis, gedroogde vruchten, wijn en andere producten. In 1489
woonde koning D. João II er enkele maanden en in 1520 werd
Tavira tot stad verheven door D. Manuel I.De koninklijke
aanwezigheid weerspiegelde zich in de verrijking van het erfgoed
en in de uitbreiding van de stad. Langs de oevers van de rivier
vestigden zich eenvoudige families, terwijl het centrum bevolkt
werd door de adel, die zo dichtbij de politieke macht waren die
zich in het kasteel had geïnstalleerd. De kerk Igreja da
Misericórdia is getuige van dit tijdperk.In de 17e eeuw is Tavira
nog steeds een groot commercieel centrum van de Algarve. Uit
die tijd stamt ook het overgrote deel van het cultureel erfgoed,
dat ook de duidelijke invloed van de Kerk weergeeft. Vandaag de
dag kunnen we nog 21 kerken in de stad bezoeken, waaronder
de kerken Igreja de São Paulo, Igreja de Santo António, Igreja do
Carmo en Igreja de São Francisco.In de 18e eeuw verloor Tavira
haar economische macht, die zij pas weer in de volgende eeuw
terugkrijgt door voornamelijk de tonijnvisserij en de
conservenindustrie.Belangrijk om te worden vermeld zijn de
traditionele huizen van Tavira, die bijna allemaal ?reixa? deuren
hebben en ?geschaarde? daken. De deuren in ?reixa? worden
gemaakt van houten latten en hebben openingen waardoor het
huis kan luchten zonder dat de deur of de ramen open moeten.
De "geschaarde" daken zijn kleine daken met vier dakschilden,
die elk een vertrek van het huis aanduiden. ?Schaar? (tesoura) is
de naam die wordt gegeven aan de kruising van de balken
waarop de daken rusten.Naast het historisch belang van Tavira is
ook het natuurlijk erfgoed één van de grote attracties. De rivier
Rio Gilão die door de stad stroomt, leidt naar de zee, waar we
het eiland Ilha de Tavira vinden met een uitgestrekte zandvlakte
van 11 km die parallel loop aan de kust en deel uitmaakt van het
natuurpark Parque Natural da Ria Formosa. Deze stranden
hebben rustig water en wit zand en horen tot de meest geliefde
stranden van de Algarve. De verbinding tussen Tavira en het
eiland wordt door bussen verzorgd (vlakbij de markt of Quatro
Águas) en door boottaxi's, naar gelang het weer en de
beschikbaarheid. Vergeet ook niet om Cacela Velha te bezoeken.
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Vila Real de Santo António
Vila Real de Santo António
Plaatsen
In de 16e eeuw bestond, waarschijnlijk iets dichter bij zee, een
stadje dat Vila de Santo António de Arenilha heette, dat in de
18e eeuw verslonden werd door de zee en het zand. Het was
belangrijk om de toegang van de handelswaren door de
Guadiana te controleren, koninklijk toezicht te houden op de
visserij van Monte Gordo en weerstand te bieden aan Spanje,
met wie Portugal in oorlog was tot 1762/63.De bouw van Vila
Real de Santo António had dus economische en politieke
voordelen en was meer dan alleen een koninklijke wens.De
ervaring voor het herbouwen van Lissabon na de aardbeving van
1755 werd dus in Vila Real de Santo António opgedaan en
?gerepeteerd?. Eerst in de zorgvuldige planning van een
stadsstructuur en vervolgens door het gebruik van strakke
architectonische modules. En tenslotte de préfabricage van
standaard constructie-elementen zoals de "cantarias"
(natuurstenen omlijstingen) die per boot uit Lissabon kwamen en
die al helemaal klaar waren voor gebruik.Om de planologie van
Vila Real de Santo António te beleven, moet men een wandeling
maken door de straten. Begin bij het plein Praça Marquês de
Pombal, het hart van het stadje, met een prachtige natuurstenen
uitstraling rond een obelisk uit 1776. Het plein bevat drie van de
belangrijkste urbane kenmerken uit de 18e eeuw: de kerk, het
gemeentehuis en het oude politiehuis (Casa da Guarda). Daarna
moet u enkele blokken doorlopen, die op particulier initiatief zijn
gebouwd maar nog steeds de architectonische stijl aanhouden
van de andere blokken.Uw wandeling zou kunnen eindigen bij
het oude douanegebouw (Alfândega), aan de bloeiende oevers
van de rivier Rio Guadiana.

Vila do Bispo
Vila do Bispo
Plaatsen
De molens, die herinnerden aan het feit dat Vila do Bispo
eeuwenlang de graanschuur van de Algarve was, zijn
verdwenen. Echter de betovering van de witte huizen, die langs
de heuvel omlaag lopen waarboven de kerktoren uittorent, is
gebleven.De smalle straatjes, die de kerk omringen, hebben veel
huizen, die vertellen over een oude Algarve in de witgekalkte
muren, de kleurrijke randen en het sierlijke natuursteen dat de
deuren en ramen omlijst, en die op warme dagen in de koele
schaduw liggen.

Vilamoura
Vilamoura
Plaatsen
Vilamoura is tegenwoordig één van de grootste
vrijetijdsgebieden van Europa.Golfbanen, tennisbanen, maneges,
schietbanen, vismogelijkheden, een casino en een vliegveldje
zijn onderdelen van een toeristisch complex waar de jachthaven
de grote ster is.Niet alleen vanwege de grootte - de grootste van
het land, met 1300 aanlegplaatsen - en de uitstekende
faciliteiten, maar ook omdat de jachthaven visueel heel
aantrekkelijk is en een boulevard heeft met bars, hotels,
restaurants en een nautische club die iedereen bekoort. De
jachthaven is de afgod van het complex.
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Azoren
Angra do Heroísmo
Angra do Heroísmo
Plaatsen
Angra do Heroísmo is verbonden met de Ontdekkingsreizen van
de XVe en XVIe eeuw. De stad is het voorbeeld van het creëren
van een stad die nauw verbonden is met haar maritieme functie
en was een verplichte tussenhaven van de vloten van Afrika en
de Indiën. In 1983 heeft de UNESCO de stad tot werelderfgoed
uitgeroepen.Wandel door de haaks op elkaar gelegen straten,
een expressie van de nieuwe wereld die van de renaissance
afkomstig was en door de Ontdekkingsreizen in Angra werd
gevestigd, een stad van de Atlantische Oceaan, geboren voor de
handel en de zeevaart. Bezoek de donkere muren van een
machtig, voor bescherming en overheersing gebouwd fort.
Ontdek de geschiedenis zoals die verteld wordt door de
monumenten, door eeuwenlang bewaard gebleven
kunstschatten. Dat zijn drie goede redenen om van uw bezoek
aan Angra do Heroísmo een unieke ervaring en een wonderlijke
reis in de tijd te maken.Bezoek bij een wandeling door de stad
ook de Igreja do Santíssimo Salvador da Sé, ook wel Sé de Angra
genoemd, de Igreja da Misericórdia, het klooster en de kerk van
São Francisco, het klooster en de kerk van São Gonçalo, de
Paços do Concelho , het Palácio dos Capitães Generais (paleis),
het Monumento da Memória, het Castelo de São Sebastião
(kasteel), het Castelo de São João Baptista, het Museum van
Angra en de Monte Brasil.

Horta
Horta
Plaatsen
In Horta valt er veel te zien. De stad ligt idyllisch tussen twee
baaien, die gescheiden zijn door de landengte die toegang geeft
tot de Monte da Guia.De straten verhalen over de geschiedenis
van een vijf eeuwen geleden gestichte stad, die zeilschepen zag
aankomen met de eerste bewoners en hun gereedschappen, vee
en zaden, die dankzij haar strategische ligging als veilige haven
tussen Europa en de Amerika's een welvarende periode kende
en die nog niet zo lang geleden een intercontinentale as van
communicatie was. Vandaag is de stad een verplicht
referentiepunt van de internationale zeiljachtsport.Breng een
bezoek aan Horta, ontdek de monumenten en highlights zoals de
Igreja Matriz de São Salvador (kerk), de kerk en het oude
klooster van São Francisco, de Igreja de Nossa Senhora das
Angústias, het Museum van Horta, het Scrimshaw-museum, het
Centro do Mar (Zeecentrum), het belvedère Miradouro do Monte
da Guia e da Espalamaca, de Marine van Horta en het Peter Café
Sport, waar u zeker de befaamde gin tonic moet proeven.
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Ponta Delgada
Ponta Delgada
Plaatsen
Ponta Delgada was aanvankelijk een eenvoudig dorpje van
vissers die waren aangetrokken door de veilige inhammen. Al
gauw werd het de belangrijkste haven van het eiland São
Miguel.De stad groeide en zag in de XVIIe en XVIIIe de kloosters,
kerken en herenhuizen oprijzen, die vandaag de dag nog steeds
het oude stadscentrum kenmerken.Ponta Delgada is vandaag de
dag een kosmopolitische, op het buitenland gerichte stad met
een actief economisch en cultureel leven. De lange boulevard
langs de haven en de zee tekent het profiel van de stad en is de
uitdrukking van haar dynamiek, van de aanpassing aan nieuwe
tijden en is tevens de toegangsweg tot de stad.Met haar meer
dan vijf eeuwen oude geschiedenis en waardevolle getuigenissen
van het verleden is Ponta Delgada een veelzijdige stad waar
traditie hand in hand gaat met actualiteit en kosmopolitisme
vergezeld van de gezonde kalmte van het leven op de
Azoren.Bezoek in Ponta Delgada zeker de Igreja Matriz de São
Sebastião, de Igreja de São Pedro, de Igreja São José, het
klooster en de kapel van Nossa Senhora da Esperança, de
Tesouro do Senhor Santo Cristo dos Milagres, het Carlos
Machado Museum, de Stadspoorten en het Jardim José do Canto
(park).

Centro de Portugal
Abrantes
Abrantes
Plaatsen
Gelegen op een helling vlakbij de Taag, is de stad Abrantes van
oudsher een belangrijke strategische plaats in militaire zin,
omdat haar hoogste punt een wijds panorama biedt dat een
groot gedeelte van de Taag beslaat en zich uitstrekt langs de
Beira Baixa, Ribatejo en Alentejo.Precies op deze locatie
bouwden de Moren een kasteel, dat door D. Afonso Henriques,
de eerste koning van Portugal, werd veroverd en geschonken
aan de Religieuze en Militaire Orde van Santiago de Espada voor
de verdediging en de herbevolking.In de 19e eeuw werd deze
regio ingenomen door Napoleontische troepen die deze
leegroofden en hier hun kampementen opzetten. Zij bleven hier
gedurende vier jaar tot zij werden uitgezet door de heldhaftige
bevolking met hulp van de Britse troepen.Vandaag de dag is
Abrantes een rustige stad, waar een wandeling door de straten
met witte huisjes zeer de moeite waard is, die ooit beschouwd
zijn als de meest elegante van het land. U mag de gelegenheid
niet missen om de regionale zoetigheden te proeven, die worden
gemaakt op basis van eieren en suiker, zoals de ?tigelada? en
?Palha de Abrantes?.
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Alcanena
Alcanena
Plaatsen
Alcanena ligt op de uitlopers van de gebergten Serra de Aire en
Candeeiros, die geclassificeerd zijn als natuurpark. De plaats is
in de 19e eeuw enorm ontwikkeld toen er in de regio diverse
leerlooierijen gevestigd werden. Het was een tijdperk dat veel
rijkdom naar deze regio bracht. Dat is de reden dat veel van de
mooie gebouwen in Alcanena dateren uit het eind van de 19e en
begin 20ste eeuw.In de buurt van Alcanena, in een extreem
koele en groene omgeving, liggen de "Olhos d`Água" (lett. Ogen
van het Water)- de bronnen van de rivier Rio Alviela. Dit is één
van punten waar het water voor de inwoners van Lissabon wordt
opgevangen.

Alcobaça
Alcobaça
Plaatsen
Alcobaça ligt in de dalen van de rivieren Alcoa en Baça, die
volgens enkele schrijvers Alcobaça de naam gaven. Anderen
beweren weer dat de naam van deze plaats een Arabische
oorsprong heeft, die opgesplitst is om de twee rivieren te
benoemen.De stad Alcobaça dankt haar faam en ontwikkeling
aan het klooster of Koninklijke Abdij van Santa Maria, gesticht in
1153 in opdracht van de Orde van de Cisterciënzers. De bouw
ving pas aan in 1178 op terreinen die geschonken waren aan
broeder Frei Bernardo de Claraval, stichter van de Orde van de
Cisterciënzers, door de eerste koning van Portugal, D. Afonso
Henriques, ter inlossing van een gelofte, na de herovering van
Santarém, dat tot 1147 onder moors bestuur stond.Het klooster
besloeg een groot terrein, ook wel de "couto" (schuilplaats) van
Alcobaça genoemd, waar de Orde van de Cisterciënzers de
plaatsen in de omgeving ordende, de stadjes en de
landgoederen organiseerde en de landbouw dynamischer
maakte, waarbij ze nieuwe technieken en producten
introduceerde, kenmerken die tot op heden behouden zijn. De
regio is vandaag de dag nog steeds één van de belangrijkste
fruitproducenten van Portugal.Gebouwd volgens het model van
de abdij van Claraval, het moederhuis van de Orde van de
Cisterciënzers in Frankrijk, is het klooster Mosteiro de Alcobaça
een prachtig monument dat door de UNESCO uitgeroepen is tot
werelderfgoed van de mensheid.De gastronomie en de
zoetigheden werden beïnvloed door de kloosters in de regio;
naast het klooster in Alcobaça is er ook een vrouwenklooster in
Cós en het Kapucijnerklooster in Évora de Alcobaça. De meest
bekende lekkernij is de Pão de Ló (soort luchtige cake) die ook
wel bekend is onder de naam Alfeizerão, naar de plaats waar
deze gemaakt wordt.Noemenswaard is ook het kristal van
uitstekende kwaliteit, evenals de objecten van klei en keramiek.
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Alenquer
Alenquer
Plaatsen
Alenquer is van Arabische afkomst en werd in de 12e eeuw op de
Moren heroverd door D. Afonso Henriques, de eerste koning van
Portugal, tijdens zijn tocht naar Lissabon. Alenquer ligt slechts op
35 km van Lissabon.Alenquer is bij de bevolking bekend als het
?kerststal-stadje?, vanwege de harmonieuze ligging van de
huizen op een helling, die als het ware een amphitheater
vormt.In Alenquer zijn belangrijke figuren uit de geschiedenis
van Portugal geboren, zoals Pêro de Alenquer, een Portugese
zeevaarder uit de 16e eeuw die langs Kaap de Goede Hoop heeft
gevaren, en Damião de Góis, een grote humanist en een
belangrijk figuur uit de renaissance in Portugal (17e eeuw).Het
belangrijkste evenement van deze plaats is de markt Feira da
Ascensão, die jaarlijks in mei of juni plaatsvindt (afhankelijk van
de datum waarop Hemelvaart valt) en die veel bezoekers naar
deze regio trekt.

Almeida
Almeida
Plaatsen
Geclassificeerd als historisch dorp, is Almeida een vestingstadje
dat vanuit de lucht gezien een ster lijkt met 12 punten; even
zovele bolwerken en vestingwerken die een binnenplaats
omgeven met een doorsnede van 2500 meter. Deze vestingstad
werd in de 12e-13e eeuw gebouwd rondom een middeleeuws
kasteel, dat op een belangrijk strategisch verdedigingspunt lag,
op een hoogvlakte 12 km van de Spaanse grens. De grens was in
1297 in het verdrag van Alcanices vastgelegd en vanaf dat
jaartal hoorde Almeida tot Portugees grondgebied.Almeida is één
van de beste voorbeelden van een vestingbolwerk in Portugal,
dat meestal gekenmerkt wordt door muren in natuursteen,
omgeven door een brede kloof, waardoor invallen bemoeilijkt
werden, de strategisch geplaatste bolwerken om het territorium
te observeren, de drie open gewelfde deuren in tunnelvorm, de
valse deuren om indringers te misleiden en de ondergrondse
kazematten die in geval van oorlog over voldoende middelen
beschikten om de hele bevolking te herbergen.Almeida was het
toneel van veel gevechten door de eeuwen heen, waaronder de
oorlogen om het herstel van de onafhankelijkheid (17e eeuw),
waarbij de Spanjaarden definitief van de troon werden gestoten,
en de Franse invasies in de 19e eeuw waarbij Almeida
gedurende lange tijd door de troepen van Napoleon werd
omsingeld en het kasteel en zijn muren erg beschadigd zijn door
een ontploffing van buskruit, hetgeen leidde tot overgave.Binnen
het fort is het de moeite waard om de huisjes en de religieuze en
civiele monumenten te bekijken, verdeeld over de smalle
straatjes, die Almeida nog de sfeer van weleer geven.
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Arruda dos Vinhos
Arruda dos Vinhos
Plaatsen
Arruda dos Vinhos werd in de 12e eeuw door D. Afonso
Henriques, de eerste koning van Portugal, gesticht. De plaats
werd door deze koning aan de Religieuze en Militaire Orde van
Santiago de Espada geschonken, opdat de orde Arruda dos
Vinhos zou beschermen en bevolken.Arruda dos Vinhos ligt in
een gebied, waar van oudsher landbouw werd bedreven en is
een heel rustig stadje, waar de moederkerk Igreja Matriz en de
kapel Ermida de Nossa Senhora do Monte een bezoek waard zijn.

Aveiro
Aveiro
Plaatsen
Aveiro is de hoofdstad van de Ria, een weidse laguneachtige
baai waar het zoete water van de rivier Rio Vouga zich mengt
met het zeewater. De stad wordt doorkruist door waterwegen
waar gekleurde ?moliceiro?-boten varen en is één van de
interessantste van de kust van Portugal.De stichting van Aveiro
zou hebben plaatsgevonden tijdens de heerschappij van de
Romeinse imperator Marcus Aurelius. Door de aanwezigheid van
talrijke zwemvogels die hier rond de lagune leefden, kreeg de
stad als eerste naam Aviarium (ave=vogel).Koning D. João I
(koning tussen 1383-1433) schonk deze nederzetting aan zijn
zoon, de infante D. Pedro die de bouw van de eerste stadsmuren
gebood, welke ondertussen verdwenen zijn. Later zou D. João II
(koning tussen 1481-1495) de stad schenken aan zijn zuster, die
infanta D. Joana, die verbleef in het klooster Convento de Jesus,
dat vandaag het Museu de Aveiro herbergt.In de 16e eeuw
brachten de ontwikkeling van de zout-, landbouw- en visindustrie
en de eerste visserijonderneming in het verre Nieuw Land in
1501 Aveiro veel voorspoed en stadsrechten in 1515, verleend
door koning D. Manuel I. Echter in de winter van 1575
vernietigden zware stormen het verbindingskanaal tussen de
zeearm en de zee, waar de schepen door voeren naar Aveiro;
hierdoor kwam de handel over zee stil te liggen, evenals de
visserij en de zoutindustrie.In de 19e eeuw werd de Barra Nova
gebouwd, een opening naar zee in 1808 hetgeen leidde tot een
nieuw kanaal met een breedte van 264 meter en met 4 en 6
meter diepte, dat de toegang tot zee weer mogelijk maakte en
Aveiro weer deed herleven.De Ria (zeearm) is via 3 kanalen
verbonden met Aveiro: Pirâmides (met twee stenen piramides bij
de toegang), dat verlengd wordt door het centrale kanaal, São
Roque, dat de stad in het noordwesten begrenst en de
zoutbanken scheidt; en het kanaal Santos Mártires (of Canal do
Paraíso) dat naar het zuidwesten loopt. Vanaf het centrale
kanaal, dat de as van de stad vormt, kunt u twee routes volgen
in Aveiro:- langs de linker oever: bekijk de gracieuze art nouveau
bouwwerken, die weerspiegelen in het kanaal, slenter over de
vismarkt (Mercado do Peixe), door de wijk Beira Mar en langs de
oevers van de kanalen, verkoeld door een zacht zeebriesje; langs de rechter oever: bezoek het museum van Aveiro (Museu
de Aveiro) in het klooster Convento de Jesus. Monumenten en
kerken en een stadsleven dat zich in het doorschijnende licht
van de Ria afspeelt maken de verleiding van deze kuststad
compleet.Uiteraard is het fundamenteel om de Ria de Aveiro te
leren kennen. Met de twee genoemde trajecten zult u genieten
van het labyrint van kanalen, de witte duinen aan zee, de
uitgestrekt zoutbanken... Als u van wandelen door de natuur
houdt, dan is het natuurreservaat Reserva Natural das Dunas de
São Jacinto een suggestie die u van de hand mag wijzen!
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Batalha
Batalha
Plaatsen
De plaats Batalha begon te groeien vanaf de aanvang van de
bouw van het klooster Mosteiro de Santa Maria da Vitória, in
1386 in opdracht van D. João I, koning van Portugal, die de
Heilige Maagd had beloofd dit klooster te bouwen als hij Castilië
zou verslaan tijdens de slag Batalha de Aljubarrota op 14
augustus 1385. Jaarlijks in augustus zijn er grootse vieringen bij
het klooster waar men deze memorabele overwinning
gedenkt.Het klooster Mosteiro da Batalha is een Portugees
gotisch meesterwerk en Werelderfgoed van de Mensheid. Het is
een prachtig architectonisch geheel waar verschillende
tijdsinvloeden te zien zijn, doordat de bouw ervan verschillende
koningsschappen duurde.Bijzonder zijn de Capela dos
Fundadores (kapel van de stichters) met prachtige vensters, de
kloostergangen, de Capelas Imperfeitas (de Onvoltooide
Kapellen), die overdadig versierd zijn in manuelijnse en
flamboyante gotische stijl, en de Kapittelzaal (Sala do
Capítulo).Rond het klooster staan nog enkele huizen uit de 18e
eeuw; één daarvan is omgetoverd tot Pousada. Ook de
moederkerk (Igreja Matriz), met een prachtige manuelijnse
poort, is een vermelding waard.

Belmonte
Belmonte
Plaatsen
De straten van dit oude plaatsje - de eerste stadsrechten werden
in 1199 door D. Sancho I verleend - leiden omhoog naar een
heuveltop waar de granieten massa van het oude kasteel pronkt.
Een document uit 1258 beschrijft de contouren van deze
constructie: een hoge hoofdtoren, muren en bolwerken en de
residentie van zijn kasteelheren. In de sobere architectuur, die
kenmerkend is voor die tijd, bevindt zich in de westelijke muur
een elegant manuelijns dubbel venster dat eindigt met de
voostelling van één van de symbolen van koning D. Manuel, de
armillairsfeer, en het wapen van de familie Cabral, met twee
geiten (cabra=geit). Uit deze illustere familie komt de held Pedro
Álvares Cabral, ontdekker van Brazilië in 1500, geboren in
Belmonte in 1467.Vlakbij het kasteel ligt een kleine romaansgotische kerk toegewijd aan de heilige Tiago. Binnen staat een
piëta gehouwen uit graniet, van een ontroerende schoonheid en
die harmonieus opgaat in de simpele architectuur van het
godshuis. Een bijgebouw van de kerk herbergt het pantheon van
de familie Cabral, hoewel de as van Pedro Álvares Cabral zich in
de kerk Igreja da Graça bevindt, in Santarém.In Belmonte
vestigde zich een belangrijke Joodse gemeenschap, die
aanzienlijk groeide nadat de katholieke Spaanse koningen in
1492 het Verdrijvingsedict voor de Joden tekenden, hetgeen de
koning van Portugal in 1496 ook deed. Tijdens die periode
vestigden zich veel Joden uit Spanje in de plaatsen langs de
grens, zoals ook in Belmonte. Hun huizen lagen, volgens de
regels van die tijd, buiten de muren van het kasteel, in de wijk
Bairro de Marrocos, waar nu nog steeds bij de deuren symbolen
in steen gegraveerd staan van de beroepen die de bewoners
uitvoerden. Zoals bijvoorbeeld een schaar voor de
kleermaker.Belmonte behoudt zijn middeleeuwse sfeer zoals de
joden in het geheim hun gebeden, tradities en gewoonten
bewaarden tot aan onze dagen, waarin zij dankzij de huidige
tolerantie hun godsdienst weer mogen belijden in een nieuwe
synagoge, Bet Eliahu.Op weg naar Guarda ligt aan de
rechterzijde de toren Torre de Centum Cellas, een eigenaardig
bouwwerk, waarvan men de oorsprong niet precies kent.
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Bombarral
Bombarral
Plaatsen
Bombarral ligt in een regio waar landbouwactiviteiten
overheersen. De regio heeft tradities die terugvoeren tot de 14e
eeuw toen de regio nog onderdeel was van het gebied rondom
het klooster Mosteiro de Alcobaça en werd verzorgd door de
broeders. Bombarral staat bekend als productiecentrum voor
fruit en wijnen; dit is ook duidelijk te zien in het stadswapen, dat
versierd is met een druiventros.De twee belangrijkste
evenementen van Bombarral getuigen hier ook van: Festival do
Vinho Português (festival van de Portugese wijn) in juli en de
perenmarkt ?Feira da Pêra Rocha? in augustus.Ook in de
tegelpanelen uit het begin ven de 20ste eeuw, die de muren van
het treinstation sieren, refereren aan de relatie tussen Bombarral
en de wijn. Daarop zijn namelijk de wijnoogst en de wijnbereiding
geschilderd.Wijn is dus bij uitstek de beste introductie voor een
bezoek aan deze regio. De belangrijkste gebouwen zijn prachtige
solares en wijngoederen maar ook de religieuze architectuur van
de kerk Igreja da Madre de Deus en de kapel Ermida de São Brás
is het bekijken waard.

Buçaco
Buçaco
Plaatsen
Het gebergte Serra do Buçaco heeft een groot en majestueus
bos, dat veel weg heeft van een botanische tuin. Hier kunnen
circa 700 inheemse en exotische soorten gevonden worden, die
beschermd worden bij pauselijk decreet uit de 17e eeuw, waarbij
degenen die het bos zouden vernielen geëxcommuniceerd
zouden worden. Onder de vele soorten zijn bijzonder de Abeto do
Cáucaso (Nordmannboom), de inheemse ceder ?Cedro do
Buçaco? of de Sequóia Sempre Verde (kustmammoetboom , die
wel 100 meter hoog kan worden).In de 16e eeuw vond de vicarisgeneraal van de Ongeschoeide Karmelieten, dat dit de ideale
plaats was om een kapel te bouwen voor de broeders, om in
nauw contact met de natuur te kunnen bidden. Aldus werd hier
een bescheiden klooster gebouwd en verschillende kapellen
verdeeld over het bos, die in combinatie met de vele meren en
kruisbeelden voor een magische sfeer zorgen. De ongekende
schoonheid van het gebergte is voornamelijk te zien in de dalen
Vale dos Fetos en Fonte Fria, die vanaf de belvedère Miradouro
da Cruz Alta kunnen worden gezien.Van het originele klooster
kunnen tegenwoordig alleen de kloostergangen, de kapel en
enkele cellen bezocht worden, omdat een deel ervan in 19e
eeuw moest wijken voor een paleis in neo-manuelijnse stijl, dat
vandaag de dag een luxe hotel is.In de 19e eeuw was het
gebergte Serra do Buçaco het toneel van de overwinning van de
Portugezen op de troepen van Napoleon, een feit dat wordt
herdacht in de vorm van een obelisk en in het militair museum
(Museu Militar), en dat jaarlijks op 27 september wordt gevierd.
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Cadaval
Cadaval
Plaatsen
Cadaval is een pittoresk stadje omgeven door wijngaarden en
fruitbomen. Het ligt in een regio waarin landbouw de boventoon
voert, voornamelijk in de vorm van wijnbouw en fruitteelt.In de
buurt, in het gebergte Serra de Montejunto (de belangrijkste
hoogte in dit gebied), kunt u een bezoek brengen aan de kapel
Ermida de Nossa Senhora das Neves uit de 13e eeuw , alsook de
ru'nes van de Koninklijke IJsfabriek, waar in de 18e eeuw het ijs
uit de diepe valleien werd verzameld en opgeslagen in tanks.
Vervolgens werd het ijs naar Lissabon vervoerd, voor de
voorziening van het hof en de cafés.De natuurlijke condities van
de regio maken het mogelijk om hier actieve vakanties door te
brengen, zoals deltavliegen, speleologie en wandelingen.Van de
belangrijkste evenementen in de regio, die voornamelijk aan de
wijnbouw is gewijd, zijn de wijnoogstfeesten (Festa das
Vindimas) in september het noemen waard. Tijdens dit
evenement zijn er exposities omtrent volkenkunde die te maken
heeft met de wijnoogsten, alsook proeverijen en overige
recreatie.

Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Plaatsen
Caldas da Rainha dankt zijn naam aan de thermale bron die zeer
gewaardeerd werd door koningin (rainha) D. Leonor, echtgenote
van D. Manuel I, koning van Portugal in de 15e eeuw. Zij kon de
heilzame werking van het water bewijzen, doordat een wond, die
zij al jaren had en die niet genas na verschillende
behandelingen, heelde door het water.Omdat in die tijd al deze
waterbronnen veel werden bezocht door de lokale bevolking, die
hier baadde om allerlei kwalen te genezen, en opdat zij zich hier
met enig comfort moesten kunnen laten behandelen, liet de
koningin hier een ziekenhuis bouwen. Het plaatsje groeide
verder rond dit hospitaal en werd bekend als "Caldas da
Rainha".Het stadje groeide steeds verder en kende zijn
hoogtepunt aan het einde van de 19e en begin 20ste eeuw,
waarin het mode was om in een kuuroord te verblijven; Caldas
da Rainha was één van de plaatsen waar de adel en de
aristocraten zich lieten behandelen.Tijdens de Tweede
Wereldoorlog werd deze stad ook het toevluchtsoord van veel
buitenlanders, die vervolgd werden door het nazi-regime.In
Caldas da Rainha zijn belangrijke figuren uit de Portugese cultuur
geboren, zoals de schilder José Malhoa (19e eeuw) wiens werk
kan worden bezichtigd in het museum met zijn naam, gelegen in
het Thermenpark (Parque Termal), en ook Rafael Bordalo
Pinheiro, karikaturist uit de 19e eeuw, die de Faiencefabriek van
Caldas da Rainha stichtte waar het populaire keramiek van
Caldas zou worden gemaakt, waarvan de meest bekende
stukken populaire humoristische figuren zijn.
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Castelo Branco
Castelo Branco
Plaatsen
Het was in de berg Cardosa, bezet door Romeinse kolonisten, dat
Castelo Branco zijn oorsprong had, met de naam Albi Castrum. In
1214, schonk D. Afonso II dit deel van het territorium aan de
Orde van de Tempeliers, die zorg moesten dragen voor
herbewoning en de verdediging moesten veilig stellen. Hiervoor
werd het kasteel gebouwd, dat het centrum werd van het
plaatsje dat zich langzaam ontwikkelde. In 1285 overnachtten
koning D. Dinis en koningin Isabel hier toen zij de regio
bezochten, om deze te leren kennen en de vestingen in het
grensgebied met Spanje uit te breiden.In 1510 verleende D.
Manuel recht op zelfbestuur aan Castelo Branco, waarvan het
originele handvest nog steeds bewaard wordt in het
gemeentehuis. De kerk Igreja da Misericórdia werd gebouwd en
andere religieuze ordes vestigden zich hier, zoals de
kloosterorde der Augustijnen, in het klooster Convento da Graça,
en de Kapucijners in het klooster Convento de Santo António.In
1535 verleent D. João III Castelo Branco de titel "Vila Notável"
(belangrijk stadje) en aan het einde van die eeuw laat de
bisschop van Braga, D. Nuno de Noronha, hier een bisschoppelijk
paleis (Paço Episcopal) bouwen, bedoeld als winterverblijf voor
de bisschoppen. Dit paleis zou altijd aan de stadsgrens blijven
liggen en dienen als visitekaartje van de stad. Tegenwoordig
worden in het belangrijke museum Museu Francisco Tavares
Proença Júnior de traditionele zijden spreien bewaard van
Castelo Branco.In 1771 erkende D. José I de commerciële
ontwikkeling en het belang van deze stad, toen hij de diocese
van Castelo Branco creëerde, en het plaatsje tot stad verhief,
waarbij de kerk Igreja de São Miguel als kathedraal diende, hét
centrum van een nieuw stedelijk gebied, gekenmerkt door de
opkomende bourgeoisie die hier zijn paleizen en landhuizen
bouwde.Na een roerige periode tijdens de Franse invasies, die
hier plaats hadden, zou de opening van de spoorlijn aan het
einde van de 19e eeuw Castelo Branco veranderen in een
belangrijk industrieel centrum voor regionale ontwikkeling,
vooral op het gebied van textiel, een traditie die tot op heden
bewaard is gebleven.Castelo Branco kunt u makkelijk in een dag
bezoeken; de steile straten oplopen tot aan het kasteel om de
horizon te bekijken is zeer zeker de moeite waard.

Castelo Mendo
Castelo Mendo
Plaatsen
Gebouwd op een heuveltop op een strategisch punt, op
overblijfselen van het Bronzen en het Romeinse Tijdperk, is
Castelo Mendo een historisch dorp, omgeven door kasteelmuren
uit de 12e eeuw, gebouwd in opdracht van D. Sancho I, koning
van Portugal.In 1229 liet D. Sancho II het kasteel uitbreiden en
schonk het dorpje marktrechten en beval daarbij dat de markt
drie keer per jaar moest worden gehouden. Dit was de eerste
markt die met een zekere regelmaat in Portugal werd gehouden,
en in 1281 kondigde D. Dinis aan, dat de markt eens per jaar een
vrijmarkt zou zijn. Er is in het dorp nog steeds een Alpendre da
Feira (overdekking van de markt) waar deze zou zijn
gehouden.De naam van het dorp komt van de eerste kasteelheer
D. Mendo Mendes, benoemd door koning D. Dinis in de 14e
eeuw. Op één van de muren van het oude gevangenishuis (Casa
da Cadeia) is nog een stenensculptuur te zien, die volgens de
traditie Mendo voorstelt. Een stuk verderop ligt een ander huis
met de voorstelling van Menda, die de echtgenote van Mendo
moet voorstellen, waardoor het huis ook Casa da Menda
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heet.Het dorp, omringd door muren met zes middeleeuwse
poorten (de belangrijkste heeft aan weerszijden twee stenen
dierfiguren (berrões)), bestaat uit simpele stenen huisjes, die
oorspronkelijk twee verdiepingen hadden; de onderste was voor
het vee en de bovenste voor bewoning. De straten zijn heel erg
smal en vergemakkelijkten de verdediging van het dorp, dat
toneel was van veel veldslagen tijdens de oorlogen waaraan
Portugal deelnam, in het bijzonder die tegen de Spanjaarden.De
laatste tijd wordt het dorp gerestaureerd, waardoor het enkele
van zijn originele kenmerken terugkrijgt; een bezoek aan Castelo
Mendo is een reis terug in de tijd.

Castelo Novo
Castelo Novo
Plaatsen
Gelegen in het sobere amfitheater van het gebergte Serra da
Gardunha verrast Castelo Novo de bezoeker met prachtige
herenhuizen die eigendom waren van adellijke families uit de
regio.Aan het kasteel, gebouwd in de 12e eeuw en dat door de
aardbeving van 1755 erg beschadigd raakte, werd de naam
?novo? (nieuw) gegeven, omdat er in de omgeving reeds een
ander kasteel was, dat verlaten was en daardoor het gebied niet
kon verdedigen. Aldus de uitleg over het ontstaan van de
dorpsnaam Castelo Novo.Op het plein Largo da Bica staat het
middeleeuwse gemeentehuis Paços do Concelho dat enkele
bijzonderheden vertoont, met name de barokke fontein (18e
eeuw) aan de voorkant versierd met graniet met bovenaan het
wapen van koning D. João V, hetgeen niet helemaal overeen
komt met de middeleeuwse soberheid van de rest van het
gebouw.Aan de achterkant, als een beschermende en oplettende
wachter, staat de hoofdtoren van het kasteel, ontheven van zijn
oorlogsfunctie, die nog steeds de uren slaat. Van het vroegere
gemeenschapsleven is nog de Lagariça overgebleven, een
enorme perskuip uit rots gehouwen, waar eeuwenlang wijn werd
gemaakt voor de bewoners van het dorp.Direct naast Castelo
Novo ligt het mooie stadje Alpedrinha, dat u zeker moet
bezoeken.

Castelo Rodrigo
Castelo Rodrigo
Plaatsen
Vanaf een heuveltop domineert het kleine dorpje Castelo Rodrigo
de hoogvlakte die zich uitstrekt tot voorbij de grens met Spanje,
aan de oostkant en tot aan het diepe dal van de Douro, aan de
noordkant. Volgens de traditie zou het dorp gesticht zijn door
Afonso IX van León, om het te schenken aan graaf Rodrigo
Gonzalez de Girón, die zorgde voor de bevolking van het dorp en
het zijn naam gaf. Met het Verdrag van Alcanices, getekend in
1297 door D. Dinis van Portugal, koning en dichter, ging het dorp
over naar de Portugese kroon.Castelo Rodrigo behoudt de
kenmerken van enige episodes van territoriale veldslagen. De
eerste episode speelt zich af ongeveer honderd jaar na zijn
toetreding tot Portugal, tijdens de dynastiecrisis van 1383-1385.
Dona Beatriz, enige dochter van D. Fernando van Portugal was
getrouwd met de koning van Castilië. Door de dood van haar
vader, en met haar troonsbestijging, zou Portugal zijn
onafhankelijkheid kwijtraken ten gunste van Castilië. Castelo
Rodrigo koos partij voor D. Beatriz, maar D. João, Grootmeester
van Avis kwam te hulp en verdreef de Castilianen tijdens de slag
bij Aljubarrota (Batalha de Aljubarrota) in 1385 en werd hij
hierdoor koning van Portugal onder de naam D. João I. Als
represaille voor het feit dat de heren van Castelo Rodrigo partij
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hadden gekozen voor Castilië, beval de nieuwe koning dat het
schild en wapen van Portugal in omgekeerde vorm moesten
worden opgenomen in het wapenschild van Castelo
Rodrigo.Later, in de 16e eeuw, toen Filips II van Spanje de
Portugese kroon annexeerde, werd gouverneur Cristóvão de
Mora verdediger van de Castiliaanse zaak, hetgeen werd
gewraakt door de bevolking, die zijn enorme paleis op 10
december 1640 in brand stak kort nadat de onafhankelijkheid
van Portugal werd uitgeroepen (1 december 1640). Van het
paleis zijn alleen oude ruïnes te zien naast het kasteel.Castelo
Rodrigo was een plaats waar de pelgrims op weg naar Santiago
de Compostela langskwamen; het verhaal gaat zelfs dat
Franciscus van Assisi zelf hier ook heeft overnacht tijdens zijn
bedevaart naar het heilige Santiago.Castelo Rodrigo is nu weer
een vredig dorpje, dat uw bezoek zeker waard is vanwege
vroegere glorietijden, de schoonheid en de reinheid van het
dorp, zijn huisjes binnen de kasteelmuren en ook nog om de
beeltenis van Santiago Matamouros in de kerk Igreja do
Reclamador.

Celorico da Beira
Celorico da Beira
Plaatsen
Celorico da Beira ligt op 550 meter hoogte, aan de voet van het
gebergte Serra da Estrela en wordt doorkruist door de rivier Rio
Mondego. Een bezoek aan dit gebied is een voortdurende
ontdekkingsreis door eeuwen geschiedenis, in een bergomgeving
die door beekjes en andere stromen met kristalhelder water
wordt doorsneden en waar graniet overheerst.Leer het kasteel
kennen, hét visitekaartje van Celorico da Beira, dat een militaire
architectuur heeft in romaans-gotische stijl (10e eeuw) en de
onregelmatige bouw van een citadel. Bezoek ook de kerk Igreja
da Misericórdia, met een voorbeeldige gevel van de ?joanina?
kunst, die in het interieur een rijk hoogaltaar heeft, alsook
schilderijen van Isidro Faria. Vermeldenswaardig is ook de hoge
barokke moederkerk (Igreja Matriz de Santa Maria), gebouwd
boven de lage huizen in de oude wijk van het oude kasteel. In de
smalle straatjes zult u een zeldzame collectie zien van gotische
poorten en manuelijnse ramen.

Coimbra
Coimbra
Plaatsen
In vroegere tijden werd Coimbra bezet door de Kelten, maar het
waren de Romeinen, die de regio cultureel gezien veranderden.
Hun aanwezigheid is behouden in verschillende overblijfselen in
het museum Museu Nacional Machado de Castro, gebouwd
boven de cryptoportiek van Civita Aeminium, het forum van de
Romeinse stad. Daarna kwamen de Westgoten tussen 586 en
640 en veranderden de naam van de stad in Emínio. In 711
wordt de stad moors en moslim. In 1064 wordt zij veroverd door
de christen Fernando Magno en heeft de Arabier Sesnando als
gouverneur.De belangrijkste stad ten zuiden van de Douro-rivier
is gedurende enige tijd residentie van de Graaf D. Henrique en D.
Teresa, ouders van de eerste koning van Portugal, D. Afonso
Henriques, die hier in Coimbra geboren is. Door zijn toedoen
komt de stad in 1131 weer in Portugese handen. Enkele van de
belangrijkste bouwwerken van de stad dateren uit die tijd: de Sé
Velha (oude kathedraal) en de kerk Igreja de São Tiago, Igreja de
São Salvador en Igreja Santa Cruz; zij vertegenwoordigen de
godsdienstige autoriteit en de verschillende ordes die zich in
Coimbra vestigden.In Coimbra speelde zich ook de verboden
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liefde af tussen D. Pedro I (1357-67) en hofdame D. Inês, die in
opdracht van koning D. Afonso IV geëxecuteerd werd, omdat
deze laatste in de romance van de twee een gevaar zag voor
onderdrukking door Castilië. Dit verhaal inspireerde dichters en
schrijvers en behoort tot het erfgoed van Coimbra.Tijdens de
Renaissance veranderde Coimbra in een bekende plaats toen D.
João III (1521-57) besloot om de universiteit definitief naar deze
stad te verhuizen, terwijl er tegelijkertijd ook talrijke colleges
kwamen, die het alternatief waren voor het officiële onderwijs.In
de 17e eeuw kwamen de Jezuïeten naar de stad en markeerden
hun aanwezigheid door de bouw van de Sé Nova (nieuwe
kathedraal). In de volgende eeuw zou de stad tijdens het
koningschap van D. João V (1706-50) verrijkt worden met enkele
monumenten, voornamelijk door de universiteit; en de
regeringsperiode van D. José I (1750-77) bracht wijzigingen met
zich mee van de hand van de markies van Pombal (Marquês de
Pombal), voornamelijk in het onderwijs.In het begin van de 19e
eeuw leidden de Franse invallen en de liberale oorlogen in
Portugal een onrustige periode in waarin de stad zich nauwelijks
kon ontwikkelen. Vanaf toen hebben de studenten Coimbra
ingenomen en veranderden haar in dé studentenstad van
Portugal.U kunt verschillende routes volgen om het bestaande
erfgoed van Coimbra te bezichtigen. Wanneer u de stad wilt
verkennen tot aan de 19e eeuw, stellen wij voor dat u met twee
wandelingen begint: één door de bovenstad (Alta) en één door
de benedenstad (Baixa) van Coimbra.

Constância
Constância
Plaatsen
Gelegen bij de samenvloeiing van twee rivieren - de Taag en de
Zêzere - heeft Constância een karakteristieke uitstraling door de
witte huizenzee, die harmonieus op een heuvel staat.De
geografische ligging van het stadje is bepalend geweest voor de
kenmerken ervan. In de 14e eeuw was Constância een
belangrijke rivierhaven en een veel gezocht commercieel
entrepot.De naam van Constância is verbonden met die van de
grote Portugese dichter uit de 16e eeuw, auteur van de
"Lusíadas", Luís Vaz de Camões, die hier enige tijd heeft
gewoond. Jaarlijks op 10 juli worden hier de "Pomonas
Camonianas" gevierd, feesten waarbij het middeleeuwse
tijdperk wordt nagebootst en waarbij het stadje zijn dichter
eert..Een ander evenement dat altijd veel mensen naar
Constância trekt, zijn de feesten ter ere van Nossa Senhora da
Boa Viagem, die rond Pasen plaatsvinden. Het stadje laat zich
dan van haar mooiste kant zien, met versierde straten en overal
horecastandjes. Het hoogtepunt van het feest is de maandag na
Pasen (Tweede Paasdag); dan vindt er een bijzondere processie
plaats van versierde boten.

Covilhã
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Covilhã
Plaatsen
De stad Covilhã ligt tussen rivieren en bergen en is één van de
toegangspoorten tot het gebergte Serra da
Estrela.Oorspronkelijk was het een gebied van Lusitaanse
herders, dat heroverd werd op de Moren door koning D. Sancho
I, die de stad beschermde door stadsmuren. Tijdens de
middeleeuwen toen de versterking van de verdediging van het
territorium aan de orde was, was Covilhã een strategisch
punt.Dit koninklijke stadje, dat zijn titel kreeg van D. Manuel, in
een handvest uit 1510, is ook een plaats van
ontdekkingsreizigers. De Infante D. Henrique, Hendrik de
Zeevaarder, kreeg van zijn vader, koning D. João I, de titel Heer
van Covilhã, nadat hij Ceuta had veroverd in 1415.Hier werd
Pêro da Covilhã geboren, een ontdekkingsreiziger die door
koning D. João II naar het oosten werd gestuurd en wiens
informatie ervoor zorgde dat de ontdekking van de zeeweg naar
Indië door Vasco da Gama beter verliep.Eén van de
inkomstenbronnen van Covilhã is het wol weven, dat in de tijd
van D. Sancho I begonnen is en werd ontwikkeld door de joodse
bevolking die hier kwam wonen en tot de 15e eeuw gebleven is.
De textielindustrie, die alle uniformen van het Portugese leger
maakte tijdens het koningschap van D. João V, kreeg in 1763 een
nieuwe impuls onder leiding van de markies van Pombal
(Marquês de Pombal) die hier de Koninklijke Stoffenfabriek (Real
Fábrica de Panos) stichtte, waardoor Covilhã het grootste
productiecentrum werd van textiel in Portugal. De economische
groei, die toen inzette, droeg er toe bij dat in 1870 Covilhã tot
stad werd verheven.Een bezoek aan het erfgoed moet ook zeker
de oude jodenwijk bevatten, met smalle straatjes en manuelijnse
ramen, de kapel Capela de São Martinho, de kapel Capela de
Santa Cruz en het Textielmusuem (Museu dos Lanifícios).In
Covilhã en omgeving kunt u het ?Land der Kastelen?, de
?Historische Dorpen?, ?de Wolroute?, de ?Route van de
Jodenwijken? en het natuurpark Parque Natural da Serra da
Estrela leren kennen tijdens tochten die u het natuurlijke en
culturele erfgoed van de omgeving het beste kunnen tonen.

Entroncamento
Entroncamento
Plaatsen
Entroncamento ontwikkelde zich vanaf het einde van de 19e
eeuw rondom het belangrijkste treinstation van Portugal.
Entroncamento is namelijk een kruispunt van de spoorlijnen van
het noorden en het oosten van het land. Het knooppunt trok veel
werknemers, die zich hier vestigden. Zij kwamen uit alle delen
van het land en gingen wonen in de zogeheten spoorwijken met
kleine huisjes versierd met bloemen.Overal treft men
verwijzingen naar de nauwe band tussen de treinen en de stad;
onder andere in het openbare stadspark waar een oude
locomotief als decoratie staat en tevens wordt gebruikt als
toerismebureau.De gerechten uit deze plaats zijn, net als zijn
bewoners, afkomstig uit andere regio's van het land. De
gastronomische hoogstandjes zijn onder andere de ?açordas?
(broodsoep), gegrilde kabeljauw met aardappels in de schil, de
bonengerechten of de zoetwaren, zoals ?pão-de-ló? en de
heerlijke ?tigeladas?.
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Fátima
Fátima
Plaatsen
Fátima heeft een lang verleden. Onder de Arabische bezetting
kreeg de plaats deze naam en ontwikkelde zich. Volgens de
overlevering zou tijdens de christelijke Reconquista de
tempelridder Gonçalo Hermingues, ook wel bekend als TragaMouros, verliefd zijn geworden op Fátima, een Moorse vrouw die
in een hinderlaag gelokt werd en gevangen was genomen. De
liefde was wederzijds; zij bekeerde zich tot het christendom en
nam de naam Oureana aan.In de 16e eeuw werd de plaats
verheven tot parochie van het kerkelijk college van Ourém en
werd onderdeel van het bisdom Leiria.Fátima is enorm gegroeid
vanaf het moment van de verschijning van de Heilige Maagd in
Fátima in het begin van de 20ste eeuw. Het werd één van de
grootste Maria-vereringsoorden van Portugal, die ook door de
katholieke kerk wereldwijd wordt erkend.De eerste verschijning
vond plaats in 1917, in de plaats Cova da Iria, waar
tegenwoordig het heiligdom, Santuário, staat. De grootste
toestroom van pelgrims vindt plaats op 13 mei (met de
Kaarsprocessie (Procissão das Velas) de avond ervoor, en de
Vaarwelprocessie (Procissão do Adeus) op 13 mei die de viering
afsluit) en op 13 oktober. Tussen deze twee data worden echter
ook op alle 13e dagen van de maand kleinere vieringen
gehouden.De huisjes waar de herdertjes gewoond hebben, die
de Heilige Maagd van Fátima (Nossa Senhora de Fátima) hebben
zien verschijnen, zijn in het dorp Aljustrel te bezichtigen.In de
tuin van het huis van Lúcia (één van die herders), staat een
monument dat de 2e verschijning aangeeft van de Vredesengel
en het einde van de Via Sacra, die in het Santuário begint. Langs
deze Via Sacra staan 14 kapelletjes die door katholieke
Hongaarse vluchtelingen, die naar het westen vluchtten, zijn
geschonken. In Valinhos, op 400 meter van het dorp, staan
monumenten die de 4e verschijning in 1917 herdenken, evenals
in Loca do Anjo, waar in 1916 de herdertjes voor de 1ste en 3e
keer de Vredesengel zagen.

Ferreira do Zêzere
Ferreira do Zêzere
Plaatsen
Ferreira do Zêzere ligt tussen een groot bosgebied en de rivier
Zêzere, die hier verandert in een enorm blauw meer bij de
stuwdam Barragem do Castelo de Bode. Ferreira do Zêzere is
een rustig stadje waar enkele bijzondere herenhuizen en een
moederkerk staan. Het interieur van deze kerk heeft prachtig
verguld houtsnijwerk, beeldhouwwerken en stoelen uit de 18e
eeuw.In de omgeving van Ferreira do Zêzere gaat de aandacht
natuurlijk uit naar het stuwmeer van Castelo de Bode waar veel
watersporten beoefend kunnen worden. U kunt er uiteraard ook
rust vinden of pittoreske dorpjes, omgeven door water bezoeken,
zoals het dorp Dornes, met witte huisjes en een vijfhoekige toren
die daar door de Tempeliers is gebouwd.Bijzonder voor de
gastronomie zijn de ?cabrito com grelos? (jonge geit met
groente) en speenvarken ?leitão à ferreirense?.
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Figueira da Foz
Figueira da Foz
Plaatsen
Figueira da Foz (lett. Figueira aan de monding) wordt zo
genoemd omdat de stad ligt aan de monding van de rivier Rio
Mondego. Het is één van de belangrijkste zomerplaatsen van het
centrum van Portugal. Figueira da Foz is kosmopolitisch en
levendig en werd belangrijk aan het eind van de 19e eeuw toen
"baden in Figueira" een gewoonte was onder de aristocratische
bewoners van Centro de Portugal.Figueira da Foz biedt een
uitgebreid aanbod aan hotels, een casino dat in 1900 is gebouwd
en een uitstekend strand dat ook volop mogelijkheden biedt voor
watersporten. In de omgeving van Figueira da Foz is het de
moeite waard om het gebergte Serra da Boa Viagem te
beklimmen en het panorama te bekijken vanaf het uitzichtpunt
Miradouro da Vela, waar u de stad kunt zien en de zoutbanken
van de Mondego, én, als het goed en helder weer is, de Berlengaeilanden (Ilhas Berlengas).

Fundão
Alpedrinha
Plaatsen
Alpedrinha ligt op de zuidelijke helling van het gebergte Serra da
Gardunha en wordt zo beschermd tegen de koude winden tijdens
de winter. De lucht in Alpedrinha is van een absolute
puurheid.De Romeinen noemden het plaatsje Petratinia en
misschien is met hen ook het mysterie ontstaan van een tunnel
die begint bij één van de straten van Alpedrinha en eindigt... tja,
dat weet dus niemand, want opgravingen zouden de huizen in
gevaar kunnen brengen.Hoewel het plaatsje tijdens de
Napoleontische invasies is getroffen, heeft Alpedrinha nog
steeds oude voorbeelden van adellijke- en volksarchitectuur in
de pittoreske straten, die liggen tussen tuinen en
fruitboomgaarden. Er staan onder andere volkshuizen met
houten veranda's versierd met potten geraniums en overdekte
trappetjes, de grote fontein Chafariz Real in barokstijl, die aan
koning D. João V herinnert, de harmonieuze kerk Igreja da
Misericórdia, de Palatijnse gevel van het huis Casa da Comenda,
dat heel lang geleden gebouwd is, de kapel Capela do Leão
waarvan de gedecoreerde portiek wordt toegeschreven aan de
beeldhouwer Nicolau de Chanterenne en nog veel meer
gebouwen uit de 17e en 18e eeuw, die genoeg reden zijn om
deze plaats, die u zeker zal fascineren, te bezoeken.

Guarda
Guarda
Plaatsen
Guarda ligt op één van de uitlopers van het gebergte Serra da
Estrela en is de hoogst gelegen stad van Portugal, op 1056
meter hoogte. Dit feit heeft ertoe bijgedragen dat Guarda een
natuurlijke toneel was van talrijke oorlogen, al vanaf de
prehistorie; het was een ideale plaats voor de vestiging van
Lusitaanse bewoners en later van de Romeinen.Doordat S.
Sancho I in 1199 Guarda erkende als een belangrijk
grensbolwerk, werd het verheven tot stad, waardoor hier ook de
zetel van het bisdom werd gevestigd met de bouw van een
kathedraal. Nadat het kasteel gebouwd was, werden de muren
door D. Afonso II en D. Afonso III versterkt. De overblijfselen
hiervan zijn nog steeds zichtbaar vanaf de hoofdtoren van het
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kasteel (Torre de Menagem), vanaf de Torre dos Ferreiros en bij
de poorten Porta da Erva en Porta d´El Rei. Ook was er in Guarda
koninklijke aanwezigheid: D. Dinis woonde hier na zijn huwelijk in
Trancoso met D. Isabel van Aragon, D. Fernando zocht het
klimaat op van de bergen om zijn longziekte te genezen en in
1465 had D. Afonso V hier zijn hofhouding.In 1510 werden de
stadsrechten vernieuwd door D. Manuel I. En in diezelfde eeuw
(16e eeuw) bouwde bisschop D. Nuno de Noronha, die als taak
had het kerkelijke leven te vernieuwen, hier enkele gebouwen
van grote waarde, waaronder het Seminarie en het
Bisschoppelijk Paleis, dat vandaag de dag het museum van
Guarda (Museu da Guarda) herbergt.Tijdens de 18e eeuw
weerspiegelt Guarda op een bescheiden manier het koninklijke
beleid van rijkdomvertoon met de bouw van de kerken Igreja de
São Vicente en Igreja da Misericórdia. In de 19e eeuw zette in
Guarda een tijd van verandering in. Na de Franse invallen,
waarbij de grensgebieden vernietigd werden, werd Guarda in
1835 verheven tot hoofdstad van het district en in 1881 krijgt de
stad de jurisdictie van het bisdom terug, dat tijdelijk in Pinhel en
Castelo Branco was ondergebracht (door de markies van
Pombal). De verbetering van de communicatiemiddelen en de
renovatie van de infrastructuur zorgden ervoor dat de problemen
door de ligging in het binnenland, die de regio teisterden,
grotendeels opgelost werden en dat de deuren opengezet
werden voor voortgang en ontwikkeling. Maar de regionale
tekortkomingen zijn daarmee niet helemaal verdwenen.

Idanha-a-Velha
Idanha-a-Velha
Plaatsen
De opeenvolging van verschillende bezetters hebben in Idanha-aVelha een waardevol historisch erfgoed achtergelaten.Wie het
huidige bescheiden dorp bezoekt en de vredige rust bemerkt, zal
zich moeilijk kunnen voorstellen dat hier het oude en bloeiende
Romeinse Civitas Igaeditanorum heeft gelegen, aan de grote
Iberische weg die Emerita (Mérida) met Braccara (Braga)
verbond; of Egitânia, zetel van het bisdom in de Westgotische
tijd (6e - 7e eeuw), waar de gouden munten geslagen werden
voor bijna alle Westgotische koningen, van Recaredo tot Rodrigo;
of, daarna, het moslimse Idânia (8e - 12e eeuw) toen het groeide
en een rijke stad werd, bijna net zo rijk als Lissabon.Daarna was
er strijd tussen de Christenen en de moslims tijdens het eerste
jaar van de Portugese nationaliteit, toen D. Afonso Henriques
Idanha-a-Velha schonk aan de Orde van de Tempeliers zodat zij
de plaats opnieuw zouden gaan bevolken. D. Sancho I, zijn zoon,
gaf de stad haar eerste handvest in 1229, waarmee hij het
strategische belang erkende.Met de tijd en met de
veranderingen van de strategische militaire assen, verloor het
plaatsje steeds verder zijn grootsheid. Maar niet zijn
eeuwenoude sfeer... Het dorp is werkelijk een openluchtmuseum.
Voor degenen die hier een cultureel uitstapje maken, biedt de
aangegeven wandelroute in Idanha-a-Velha een handleiding.
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Ílhavo
Ílhavo
Plaatsen
Op ongeveer 3 km van Aveiro, via de weg E.N. 109 richting het
zuiden, ligt Ílhavo, dat waarschijnlijk al door de Grieken is
gesticht. Net als Aveiro ligt Ílhavo in een laag gebied, in de
armen van de rivier Rio Vouga, die hier uitmondt in zee. Deze
bijzondere ligging heeft van oudsher de activiteiten van de
bewoners bepaald: visserij en tochten naar het verre Nieuwe
Land op zoek naar kabeljauw. Het maritieme museum (Museu
Marítimo) is de moeite waard om te bezoeken; dit toont een
uitgebreide collectie gewijd aan de rivierarmen en de zee, onder
andere oude vissersboten die hier vroeger gebruikt werden,
nautische instrumenten en verschillende visserijattributen.Als u
langs de moederkerk (igreja matriz) komt, die toegewijd is aan S.
Salvador, moet u daar eens binnengaan. Binnen liggen
interessante stukken, waaronder het beeld van ?Senhor dos
Navegantes?, de heer van de zeelieden, die door de zeelieden
wordt aanbeden. In de kapel Capela de Nossa Senhora do Pranto
kunt u een sculptuur zien van de Heilige Maagd, in polychroom
kalk, die stamt uit de 15e eeuw.Veel van het land, dat om Ìlhavo
ligt, is door de jaren heen door de bewoners aan de rivierarmen
onttrokken. Deze uiterwaarden, ?gafanhas" genoemd, zijn heel
vruchtbaar en er worden aardappels, maïs, bonen en groenten
verbouwd. De naam van veel deelgemeentes in de buurt
beginnen ook met de naam ?gafanha?, zoals Gafanha da Nazaré,
Gafanha da Encarnação en Gafanha do Carmo.Vlakbij Ílhavo ligt
de fabriek van Vista Alegre waar al 170 jaar lang porselein wordt
gemaakt, dat behoort tot de meest prestigieuze van de wereld.
Het daarbij behorende museum, de winkels en het interessante
industriële complex langs de rivierarmen zijn zonder meer een
bezoek waard.Over de vruchtbare gronden van de ?gafanhas?
kunt u uw weg vervolgen naar Vagos, een plattelandsgemeente
die bekend staat om de melkproductie. Als u de zuidelijke
rivierarm oversteekt, komt u bij het strand Praia da Vagueira. Er
loopt een weg parallel aan de zee en die leidt naar de Costa
Nova. Hier kunt u u laten betoveren door prachtige kleurrijke
hooischuren.

Leiria
Leiria
Plaatsen
Leiria heeft een rivier, die stroomopwaarts loopt, een toren
zonder kathedraal, een kathedraal zonder toren, een Rechte
Straat die niet recht is. (volksrijm)D. Afonso Henriques, de eerste
christelijke veroveraar van Leiria in 1135 en stichter van het
kasteel, zag het als een ideale plaats voor een strategische
aanval om Santarém, Sintra en Lissabon op de Moren te
veroveren, hetgeen in 1147 lukte.Tijdens meer dan een halve
eeuw zou Leiria onder de voet gelopen en vernietigd worden
door aanvallen van de moorse legers. De definitieve verovering
zou pas ten tijde van koning D. Sancho I, aan het eind van de
12e eeuw, plaatsvinden. In 1195 kreeg Leiria van deze koning
haar eerste handvest.In 1254 had D. Afonso III hier zijn eerste
volksvergadering in aanwezigheid van alle vertegenwoordigers
van de gemeenten van het koninkrijk; dit was een belangrijke
historische gebeurtenis, want het was de eerste keer dat het
volk zijn klachten aan de koning kon laten horen.In de 14e eeuw
woonden D. Dinis en voornamelijk zijn vrouw D. Isabel, de heilige
koningin (Rainha Santa), enkele keren in het kasteel, misschien
omdat zij het een aangename accommodatie vonden met
schitterende vergezichten.De koning liet hier het dennenwoud
Pinhal de Leiria aanleggen als bescherming tegen het
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oprukkende duinzand. De eerste wilde dennen die hier groeiden
hebben het hout en de hars geleverd voor de Portugese
scheepsbouw, voornamelijk ten tijde van de ontdekkingsreizen;
tegenwoordig is dit bos een ideale en aangename locatie voor
een wandeling.Van alle vergaderingen, bijeengeroepen door de
Portugese koningen in Leiria vond de meest tragische plaats in
1438; de vergadering was door D. Duarte bijeengeroepen om de
ruil van Ceuta tegen de vrijheid van zijn broer D. Fernando, die in
Tanger gevangen was, te bespreken. De vergadering besloot tot
de opoffering van zijn broer in ruil voor het behoud van het
Marokkaanse Ceuta. De koning, die verscheurd werd door
verdriet, stierf kort daarna.Vanaf het middeleeuws kasteel
groeide de stad verder buiten de kasteelmuren en dat ging
gepaard met de bouw van de romaanse kerk Igreja de São Pedro
en daarna, in de 16e eeuw, met de bouw van de kathedraal en
de kerk Igreja da Misericórdia. De stad strekt zich uit tot aan de
rivier Rio Lis en zijn lommerrijke oevers herbergden veel
religieuze gebouwen.Maar pas in de 19e eeuw zou de stad Leiria
zich wederom ontwikkelen door de vestiging van de bourgeoisie,
die door de schrijver Eça de Queirós heel goed neergezet is in
zijn roman "Crime do Padre Amaro" (Het vergrijp van pater
Amaro), en vooral door de architect Ernesto Korrodi, die de stad
een meerwaarde gaf. Vanaf toen tot heden heeft de moderne en
ongeordende verstedelijking de stad veranderd, en Leiria is een
steeds verder groeiend industrieel centrum geworden.

Linhares da Beira
Linhares da Beira
Plaatsen
Geleden in het westen van het gebergte Serra da Estrela, zou
Linhares da Beira zijn oorsprong hebben gekend in een
Lusitaanse ?castro? (soort terpgemeenschap). Het is een feit dat
de ?Montes Hermínio? (dat was de Lusitaanse naam van Serra da
Estrela), met hun weiden, overvloed aan water en beschermde
ligging, één van de gebieden was waar deze Iberische stam, de
Lusitaniërs, zich vestigden. Veel Portugezen beschouwen zich als
afstammelingen van deze Lusitaniërs. Linnen, dat in andere
tijden één van de belangrijkste producten van deze regio was,
gaf de plaats zijn naam; Linhares betekent namelijk letterlijk
linnenveld.Nadat Linhares door de Westgoten en de moslims was
ingenomen, toen zij lucht kregen van de uitstekende ligging met
uitzicht op het omringde land, werd het dorp uiteindelijk
Portugees ten tijde van D. Afonso Henriques en kreeg zijn eerste
handvest in 1169.De vrede zou dan nog niet blijvend zijn. In
1189 vielen troepen uit León en Castilië de regio binnen, roofden
deze leeg en staken de omliggende dorpen in brand toen zij het
kasteel van Celorico innamen. Linhares liep uit om Celorico te
verdedigen en het vijandelijke leger vluchtte, toen het zag dat
het van achteren aangevallen werd. De overlevering vertelt dat
dit gebeurde tijdens een nacht met nieuwe maan en daarom
toont het wapen van Linhares een wassende maan en vijf
sterren.Een wandeling door het dorp laat een betoverend geheel
zien van simpele granieten huisjes en hier en daar wat solares
(landhuizen), die kenmerken vertonen van een ver adellijk
verleden. Als u goed oplet, ziet u ook nog veel ramen uit de 16e
eeuw. De moederkerk (igreja matriz) is oorspronkelijk romaans,
maar is in de 17e eeuw herbouwd en heeft drie waardevolle
panelen die toegeschreven worden aan de grote Portugese
schilder Vasco Fernandes (Grão Vasco). Een rustieke tribune die
gebouwd is op een verhoging rond een stenen tafel is een uniek
exemplaar van een middeleeuws forum waar besluiten aan de
bevolking kenbaar werden gemaakt. Hier kunt u ook het
wapenschild zien van het oude stadje. Bij dit forum staat de
schandpaal uit de 16e eeuw, die afgewerkt is met de
armillairsfeer.Boven het dorp uit steekt het krachtige kasteel, dat
het reliëf van het terrein volgt over een enorme rotsachtige
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heuvel en waarvandaan u een prachtig mooi uitzicht heeft. Er
staan twee grote uitkijktorens op de hoeken, één richting het
oosten en de andere richting het westen. Op de binnenplaats zijn
nog overblijfselen te zien van oude cisternes.

Lourinhã
Lourinhã
Plaatsen
Lourinhã wordt al sinds mensenheugenis bewoond. In de regio
Lourinhã werden de belangrijkste overblijfselen in Portugal
gevonden die getuigen van de aanwezigheid van dinosauriërs namelijk gefossiliseerde eieren met de respectievelijke embryo's
- die tentoongesteld zijn in het Gemeentelijk Museum.Op de
heuvel waar de Arabieren een fort hebben gebouwd, dat later
door de Christenen is herbouwd, is de kerk Igreja de Santa Maria
do Castelo, een prachtig exemplaar van de gotische stijl uit de
14e eeuw, een bezoek waard.Deze plaats is één van de beste
locaties om de diversiteit van de regio te bekijken, die behalve
vruchtbare valleien met productieve landbouw, uitgestrekte
wijngaarden en fruitboomgaarden, ook uitstekende stranden
heeft. Sommige stranden zijn bijna niet toegankelijk en anderen
zijn juist druk bezocht en heel kosmopolitisch.

Lousã
Lousã
Plaatsen
Lousã ligt in het midden van Portugal en is een interessant
stadje. Het staat goed bekend onder de sportavonturiers, die
veel te vinden zijn in het gebergte Serra da Lousã, het
visitekaartje van de regio.In het uiterste zuidwesten van de
centrale bergrug, heeft het gebergte Serra de Lousã een grootte
van 4200 ha en als hoogste punt "Alto de Trevim" op 1202
meter. De ondergrond bestaat voornamelijk uit leisteen, waar
nog overblijfselen zijn van het eeuwiggroene bos, kenmerkend
voor een gematigd klimaat, zoals hulst en laurier. De loofbomen
hebben de oude bomen vervangen, hoewel er nog eiken- en
kastanjebossen zijn, als groene vlekken in de dalen en
berghellingen rondom de dorpen. De kurk- en steeneiken liggen
meer naar het zuiden. Op de hoger gelegen gebieden groeien
door de arme grond, hei, gaspeldoorn en brem.Enkele van de
interessantste gebieden zijn: ?Cantão das Hortas?, met berken,
Amerikaanse eiken en kastanjebomen, ceders en wilde dennen;
?Mata do Sobral? met een mediterraan microklimaat en
vegetatie; ?Vale da Ribeira de São João?, dat zich uitstrekt langs
de "Caminho da Levada" en waar de wegen worden begrensd
door leistenen muurtjes en kastanjebossen, die het landschap
een bijzondere kleur geven.Om dit gebied beter te leren kennen,
zijn er verschillende wandelroutes aangelegd en u kunt het ook
per terreinwagen verkennen.
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Mação
Mação
Plaatsen
Mação ligt in het binnenland, in het gebied bij Pinhal, dat zo
genoemd wordt omdat het deel uitmaakt van het grootste
bosgebied van Europa. Mação is een rustig stadje waar de
karakteristieken van de Beira Baixa (voornamelijk het landschap
van heuvels en valleien) zich vermengen met die van de Ribatejo
(voornamelijk de architectuur met hagelwitte huizen met deuren
en ramen met kleurrijke omlijstingen).Noemenswaard zijn in het
bijzonder de moederkerk uit de 16e eeuw en de vele
archeologische overblijfselen uit vroegere tijden, zoals het
kasteel Castelo do Caratão uit de IJzertijd en de Romeinse brug
van Coadouro.In de buurt van Mação liggen de thermen Termas
da Ladeira de Envendos die aanbevolen worden vanwege de
therapeutische werking. Voor de warme dagen is het rivierstrand
bij de stuwdam Barragem da Ortiga de beste suggestie.In de
zomerweekeinden is er altijd wel ergens een volksfeest in één
van de dorpen in de omgeving. Bijzonder is de markt Feira
Mostra, begin juli, waar u de gastronomie en de kunstnijverheid
van de regio kunt leren kennen. Tijdens het eerste weekend van
september wordt het feest Festa de Santa Maria gevierd.Van de
gastronomische specialiteiten zijn onder andere de rijst met
lamprei, de kool met bonen, de worsten en de ham aan te
bevelen. Als u van zoetigheden houdt, moet u zeker de ?bolos
fintos? en de ?Fofas de Mação? proberen.

Marialva
Marialva
Plaatsen
Vanwege de schitterende ligging op een moeilijk toegangbare
rotsheuvel, aan de linkeroever van de rivier Rio Alva, heeft het
kleine dorpje Marialva een belangrijke militaire verdedigingsrol
gespeeld in de middeleeuwen.Dit was tevens de reden van de
ondergang van het dorpje. Vanaf het moment dat oorlogen met
vuurwapens werden bevochten, raakten de middeleeuwse
kastelen overbodig en verloren ze hun rol in de verdediging en
bescherming van de bewoners, die zich buiten de
beschermingsmuren van de citadel begonnen te
vestigen.Marialva is een heel oud dorpje dat al in de 6e eeuw
voor Christus bewoond was door de stam Aravos. Het werd
vervolgens door de Romeinen bezet (die het de naam Civitas
Aravorum gaven) en daarna door de Sueven en de Arabieren, die
zich in de burcht vestigden. Het zou Ferdinand de Grote zijn
geweest, de koning van León, die in 1063 het dorpje veroverde
en het de naam Malva en later Marialva zou hebben gegeven.
Ook gaat de legende dat de koning van Portugal, D. Afonso II, in
het jaar 1217, het dorp aan zijn geliefde, D. Maria Alva, zou
hebben geschonken, wat de oorsprong zou hebben gegeven aan
de naam. Het kasteel werd herbouwd door D. Sancho II van
Portugal, rond het jaar 1200, bovenop de ruïnes van de
Romeinse vesting. Het is één van de grootste kastelen in deze
regio en het biedt een prachtig uitzicht over het gebergte Serra
da Marofa en de omliggende streek.Middeleeuwse stoepen
geflankeerd door muren en gotische deuren leiden naar een
klein pleintje waar een fraaie, uit graniet vervaardigde
schandpaal uit de 15e eeuw, een oude gevangenis en het
gerechtshof staan. De moederkerk Igreja Matriz, met een
manuelijnse deur, is toegewijd aan heilige Santiago en dateert
uit de 16e eeuw.Gelegen aan de oude bedevaartroute, viert
Marialva elk jaar op 25 juli de Dag van de Apostel, tijdens de
jaarlijkse Santiagomarkt.
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Marinha Grande
Marinha Grande
Plaatsen
De geschiedenis van Marinha Grande is verbonden met het
bestaan van 11.500 hectare dennenbos: Pinhal de Leiria, ook wel
bekend als het ?dennenbos van de koning? (Pinhal do Rei). Het is
een bos met wilde dennen geplant in de 13e eeuw door D.
Afonso III en uitgebreid door zijn zoon D. Dinis.Aanvankelijk was
het bedoeld om het duinzand tegen te houden, dat oprukte
richting de landbouwgronden, maar uiteindelijk zou het hout ook
gebruikt worden voor de bouw van schepen en karvelen voor de
Portugese ontdekkingsreizen.De aanwezigheid van het
dennenbos en het zand van de Atlantische stranden heeft een
belangrijke rol gespeeld in de traditie van de metaal- en
glasindustrie in Portugal. De markies Marquês de Pombal,
minister tijdens het koningschap van D. José I, gaf in 1769
toestemming aan de industrieel William Stephens om hier de
Koninklijke Glasfabriek William Stephens op te richten. Het
project werd voortgezet door de broer van William, João Diogo
Stephens, die de onderneming na zijn dood per testament naliet
aan de Portugese staat.Gevoed door de overvloed aan
grondstoffen voor de fabricatie, hout en zand, groeide de regio
uit tot hét centrum van glas- en kristalindustrie van Portugal.
Veel unieke stukken van erkende waarde in de wereld zijn van
de hand van de medewerkers c.q. artiesten van deze regio.In het
midden van het belangrijkste plein van Marinha Grande, waar
het gemeentehuis (Paços do Concelho) staat, vindt u de buste
van Guilherme (Willem) Stephens, gemaakt door Luís Fernandes,
doe een eerbetoon is aan alle medewerkers van de fabriek die, in
1941, door hen allen is betaald. Een mooie ijzeren poort geeft
toegang tot een tuin, waar het glasmuseum, Museu do Vidro, is
gevestigd, in het paleis Palácio Stephens. Hier kunt u
indrukwekkende collecties artistieke objecten zien, die
gedurende meer dan 200 jaar zijn gemaakt, evenals het
fabriekscentrum.Maak uw bezoek helemaal compleet door de
frisse lucht in te ademen van de Atlantische Oceaan aan de
stranden.

Meda
Meda
Plaatsen
In de middeleeuwen was Meda het toneel van grote gevechten
tussen Christenen en moslims. Het was toen een grensplaats en
de uitkijktoren (tegenwoordig de klokkentoren Torre do Relógio)
was één van de strategische punten voor de verdediging van de
regio. In de omgeving staan de kastelen Castelo de Longroiva en
Castelo de Marialva, die voor datzelfde doel
dienden.Tegenwoordig is Meda een rustig stadje, waar de
bevolking zich vooral bezig houdt met de landbouw en dan
vooral de wijnbouw.
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Monsanto
Monsanto
Plaatsen
In de laagvlakten van de Beira Interior, tussen de voet van het
gebergte Serra da Gardunha en de rivier Rio Ponsul, die door de
geografie, klimaat en fauna de overgang vormen tussen het
noorden en het zuiden van Portugal, ligt, bovenop een hoge en
enorme rots, het historische dorp Monsanto.Verteld wordt dat de
bevolking van Monsanto vanuit het bolwerk gedurende 7 jaar
weerstand heeft kunnen bieden aan de Romeinen in de 2e eeuw
vóór Christus. Dit verhaal is de oorsprong van de viering van het
"kruizenfeest (Festa das Cruzes) dat jaarlijks op 3 mei wordt
gehouden. In de 12e eeuw schonk D. Afonso Henriques het op de
Moren heroverde Monsanto aan de Orde van de Tempeliers,
wiens Grootmeester in Portugal, Gualdim Pais, het kasteel liet
bouwen.Het dorp biedt één van de meest interessante
menselijke landschappen van Portugal. Het agglomeraat
ontwikkelt zich over de helling van de heuvel en daarbij wordt
gebruik gemaakt van de granieten rotsen voor de bouw van de
huizen. In enkele gevallen bestaat het dak uit slechts één
rotsblok. Daarom wordt hier wel gezegd dat de huizen hier maar
" één enkele dakpan" hebben.Enkele paleisachtige huizen,
manuelijnse portalen, het huis waar Fernando Namora leefde en
werkte als arts en schrijver, en die zich hier liet inspireren voor
zijn roman "Retalhos da Vida de um Médico" geven een
wandeling door de steile straatjes nog meer betekenis. Tussen
de groep huizen valt de 14e eeuwse Torre de Lucano op met
bovenop een zilveren haan. Deze haan is een trofee die
Monsanto won in 1938, toen het gehucht als meest Portugese
dorp van Portugal uit de bus kwam, vanwege zijn authentieke
cultuur.De moeilijke klim naar het kasteel wordt helemaal goed
gemaakt door één van de schitterendste uitzichtpunten van de
regio.

Monte Real
Monte Real
Plaatsen
Monte Real werd vroeger Póvoa de Monte Real genoemd en
maakt in de 20ste eeuw een grote ontwikkeling mee. Dit kwam
door de stijgende vraag naar de erkende therapeutische werking
van het water.De thermen, die in het Pinhal de Leiria liggen, in
een regio met talrijke bezienswaardigheden zoals de stranden,
de steden Leiria en Marinha Grande, de kloosters Mosteiro da
Batalha en Mosteiro de Alcobaça (beide werelderfgoed), zijn dé
ideale locatie om een periode van heling en rust te combineren
met ontspanning en cultuur.

Montemor-o-Velho
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Montemor-o-velho
Plaatsen
Hooggelegen in het dal van de rivier Rio Mondego tonen de
straten van Montemor-o-Velho hun lange geschiedenis in de
uithoekjes en de architectonische details, die de moeite waard
zijn om te ontdekken.De regio wordt al sinds de Romeinse tijd
bevolkt en Montemor-o-Velho had een groot strategisch belang
tot aan de vaststelling van de zuidelijke grens langs de Mondego,
met de christelijke verovering van de zuidelijke grens in 1147,
ten tijde van de christelijk verovering van Lissabon en
Santarém.Het kasteel is het grootste fort in het gebied van de
Mondego en één van de grootste van het land: het speelde een
belangrijke rol tijdens de gevechten met als doel de Reconquista
van het territorium op de Arabieren. Ook was het het centrum
van de Baixo Mondego (benedenstroom van de rivier Mondego)
in de tijd van de stichting van Portugal.Naast het kasteel is het
klooster Convento de Nossa Senhora dos Anjos één van de
meest imponerende monumenten van het stadje. Ook uw bezoek
waard zijn de kerk Igreja de São Martinho, een gotische tempel
met één enkel schip uit de 12e eeuw, de kerk Igreja da
Misericórdia (16e eeuw), de kapel Capela de S. Sebastião in
renaissance stijl en de fontein Fonte dos Anjos (17e eeuw) in
manuelijnse stijl. Binnen de muren van het kasteel, waarvandaan
de velden in de omgeving gedomineerd konden worden, liggen
overblijfselen van de kapel Capela de Santo António en de kerk
Igreja de Santa Maria Madalena uit de 15e eeuw. Het best
behouden is de kerk Igreja de Santa Maria de Alcáçova. De
wijzigingen, die aan de kerk zijn aangebracht, gaven deze
manuelijnse en renaissancistische kenmerken; bijzonder zijn de
panelen uit de 12e en 17e eeuw.Na uw wandeling is er niets
beters dan de ?espigas doces" te proeven, heerlijk zoete
pasteitjes die typerend zijn voor Montemor. Als dat niet
voldoende is, dan kunt u het meest karakteristieke restaurant
van het stadje proberen: Ramalhão, dat bekend staat om de
"caldeirada de peixe? (visstoofpot) en de ?ensopado de enguias?
(aalstoofpot).De liefhebbers van de natuur en van het spotten
van vogels moeten een bezoek brengen aan Paúl do Taipal - een
natuurgebied met speciaal toezicht - gelegen naast Castelo de
Montemor-o-Velho. Hier overwinteren veel vogelsoorten en het is
ook een toevluchtsoord voor meer dan drie duizend eenden van
acht verschillende soorten en een «slaapplaats» van de reigers.

Nazaré
Nazaré
Plaatsen
Nazaré is een karakteristiek vissersstadje dat tegenwoordig
voornamelijk als badplaats wordt bezocht maar zijn zeetradities
heeft behouden. De Sítio, het hoogste punt van het stadje (waar
u met een lift kunt komen), is zonder meer het beste uitkijkpunt
over de stad. Deze plaats is verbonden met de verering van
Nossa Senhora de Nazaré, die, volgens de overlevering uit de
12e eeuw, aangeroepen werd door de drost D. Fuas Roupinho,
op het moment dat hij achtervolgd werd door een hert en in het
ravijn dreigde te storten. Zijn gebeden werden verhoord. Als
bewijs voor zijn dankbaarheid voor de gratie die hij mocht
ontvangen, liet D. Fuas Roupinho hier een kleine kapel bouwen Ermida da Memória. Op kleine afstand daarvandaan werd in de
18e eeuw het Santuário gebouwd, waar de grandioze
stadsfeesten in september worden gehouden.De binding die het
volk van Nazaré heeft met de zee is duidelijk zichtbaar in de
lokale kunstnijverheid, onder andere in de visnetten, de boeien,
de vismanden en de traditionele poppen die de karakteristieke
kledij dragen (met 7 rokken), en in de gastronomie, waar
voornamelijk vis- en zeevruchtenschotels de boventoon voeren,
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zoals de ?caldeirada?, de soepen, de ?açorda? (broodsoep), rijst
met zeevruchten (arroz de marisco) en gedroogde stekelbaars.In
de buurt ligt de kapel Capela de São Gião (7e eeuw), één van de
zeldzame westgotische tempels in Portugal.

Óbidos
Óbidos
Plaatsen
Het prachtige stadje Óbidos, met witte huizen versierd met
bougainvilles en kamperfoelie, werd veroverd op de Moren door
de eerste koning van Portugal, D. Afonso Henriques, in 1148.
Later zou D. Dinis het stadje aan zijn vrouw schenken, de "heilige
koningin? Rainha Santa Isabel. Vanaf dat moment tot 1883 was
Óbidos en het omringende land steeds in handen van de
koninginnen van Portugal.Omringd door middeleeuwse muren en
bekroond met een moors kasteel, dat herbouwd is door D. Dinis
en tegenwoordig een Pousada huisvest, is Óbidos één van de
meest perfecte voorbeelden van de Portugese middeleeuwse
kastelen. Zoals in vroeger tijden was de toegang via de zuidelijk
poort, die van Santa Maria, versierd met azulejos (tegels) uit de
18e eeuw.Binnen de kasteelmuren, die in het ondergaande
zonlicht een gouden kleur aannemen, ademt het een vrolijke
middeleeuwse sfeer. Óbidos bestaat uit steile straatjes,
witgekalkte huisjes met blauw- en geeltinten, met ramen en
nissen in manuelijnse stijl, die herinnert aan koning D. Manuel I
(16e eeuw), die hier grote werken heeft achter gelaten, en veel
kleurrijke bloemen en planten.Vergeet niet om een bezoek te
brengen aan de moederkerk Igreja Matriz de Santa Maria, de
mooie kapel Capela de São Martinho en, buiten de kasteelmuren,
de kerk Igreja do Senhor da Pedra.Van de evenementen die
jaarlijks in Óbidos worden gehouden, zijn de festiviteiten rond
Pasen tijdens de Semana Santa (waarbij de stappen van de Via
Sacra worden uitgebeeld), het Festival van de Antieke Muziek
?Festival de Música Antiga?, in oktober, en voor de zoetekauwen
het chocoladefestival (Festival Internacional do Chocolate), in
maart, dat deel uitmaakt van een internationaal concours waar
de recepten worden beoordeeld door een internationale
deskundige jury, de meest bekende.

Oleiros
Oleiros
Plaatsen
Het stadje Oleiros ligt in een regio die normaal gesproken
?Pinhal? wordt genoemd. Het ligt vlakbij de stuwdam Barragem
do Cabril en biedt uitstekende voorzieningen om een paar dagen
rust te nemen in een natuurrijke omgeving.Er zijn nog steeds
overleveringen uit verre tijden. De aanwezigheid van vroegere
volkeren is onder andere te zien in Cova da Moura. Het stadje
Oleiros zelf is een lang bezoek waard, waarbij u zeker niet voorbij
mag gaan aan de moederkerk (16-18e eeuw) en aan de kerk
Igreja da Misericórdia (18e eeuw), beide zeer rijk aan verguld
houtsnijwerk.Het is de moeite waard om in de omgeving ook de
kleine pittoreske dorpjes te bezoeken, zoals Álvaro met zijn
hagelwitte huisjes die langs één enkele straat staan, of het dorp
Estreito, waar leistenen huizen van vierhonderd jaar geleden
staan.De gastronomie van deze streek is zo gevarieerd dat u
moeilijk een keuze zult kunnen maken. Bijzonder zijn de
?maranhos? (geiten- en schapenvlees), ?bucho recheado?
(varkensvlees), ?cabrito estonado? (geitenvlees), gegrilde forel
en verschillende wildschotels met haas, konijn en patrijs.
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Ourém
Ourém
Plaatsen
Op een hoge heuvel, een bevoorrechte locatie in vroegere tijden,
ligt het oude centrum van Ourém, gesticht onder de naam
Abdegas. De Arabische overheersing vanaf de 9e eeuw vormt de
oorsprong van het huidige toponiem Ourém, dat ons doet
denken aan het verhaal van de Moorse vrouw Fátima, die zich tot
het christendom bekeerde uit liefde voor de tempelierridder
Gonçalo Hermingues en de naam Ourena aannam.In 1136 werd
het stadje veroverd op de Moren door D. Afonso Henriques, de
eerste koning van Portugal, die het aan zijn dochter schonk. D.
Teresa gaf opdracht tot de bouw van het kasteel in 1178 en gaf
het stadje zijn eerste handvest in 1180.De 15e eeuw was de
meest markante historische periode voor Ourém, toen de Graaf
van Ourém, D. Afonso, kleinzoon van D. João I en van D. Nuno
Álvares Pereira, zich hier vestigde. Van die tijd dateren de
versterkte muren, die vandaag de dag de middeleeuwse kern
van Ourém omringen, waar het paleis, de kerk Igreja da
Colegiada, herbouwd in de 18e eeuw, en de schandpaal staan.Op
ongeveer 2 km afstand, in het dal, ligt het nieuwe stadje Ourém,
gesticht na de aardbeving in 1755 en tegenwoordig het
belangrijkste woon- en handelscentrum. Tijdens uw bezoek aan
Ourém mag u de lokale gastronomie niet vergeten; het zijn
voornamelijk gerechten van schapen- en geitenvlees en konijn;
als toetje moet u zeker de ?Bolos de Arco de Ourém? proberen.
Als begeleiding van uw maaltijd, kunt u kiezen voor de regionale
wijnen. De wijnbouw is één van de oudste culturen in deze regio;
er werden al druiven verbouwd vóór de stichting van Ourém.In
de buurt van Ourém kunt u, of u gelovig bent of niet, Fátima
bezoeken. Dit is een belangrijke plaats voor de Mariaverering,
met een prachtig sanctuarium. Houdt u van de natuur, dan is het
gebergte Serra de Aires e dos Candeeiros, dat de gemeente in
het zuiden begrenst, uw bezoek meer dan waard.

Peniche
Berlengas

Peniche

Plaatsen

Plaatsen

De archipel Berlengas ligt in zee tegenover Peniche. Deze
bestaat uit 3 groepen kleine eilandjes: de grote Berlenga
"Berlenga Grande? (het enige eiland dat bewoond is en bezocht
kan worden met de boot vanaf Peniche) en de nabijgelegen
riffen: Estelas en Farilhões-Forcadas. De geologische natuur van
de eilanden is anders dan die van de Portugese kust.De eilanden
hebben een eigen flora en fauna met kenmerkende ecosystemen
die uniek zijn in de wereld. Dit belang werd in 1981 erkend door
het instellen van het natuurreservaat Berlenga.

In Peniche ligt een f rt dat in de 17e eeuw in opdracht van D.
João IV is gebouwd, tezamen met het fort op het strand Praia da
Consolação en dat van São João Baptista, op de Berlengaeilanden, een belangrijk militair complex ter bescherming tegen
invasies vanaf zee.Het fort van Peniche, dat in een politieke
gevangenis is veranderd tijdens de periode ?Estado Novo?
(1933-1974), was toneel van één van de meest spectaculaire
ontsnappingen uit de 20ste eeuw in Portugal. Uit die gevangenis
ontsnapte in 1960 een groep politieke gevangenen, waaronder
de communistenleider Álvaro Cunhal. Hier kunt u een
interessante museumruimte vinden, waar de gevangenissfeer
van toen wordt nagebootst, naast enkele thematische exposities
over de regio.Visserij is nog steeds een belangrijke activiteit in
Peniche. Men kijkt nog steeds graag naar het spektakel rond het
binnenkomen in de haven van de boten beladen met vis. De
hoeveelheid vis uit zee wordt goed gebruikt in de gastronomie in
de regio. Daarom raden wij u aan om een restaurant op te
zoeken aan de Avenida do Mar, waar u van een heerlijke
?caldeirada?, ?sopa de lagosta à moda de Peniche?, ?arroz de
marisco? en nog zoveel andere vis- en zeevruchtengerechten
kunt genieten. Alle restaurants serveren hier de meest verse vis
die er maar te vinden is.Peniche is één van de belangrijkste
centra voor kantwerk in Portugal, een eeuwenoude kunst, die
met de tijd verloren dreigt te gaan. Het is kunstnijverheid die
veel vaardigheid en geduld vraagt en veel op internationale
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beurzen wordt getoond. Het is een artistiek erfgoed dat
belangrijk is en behouden moet worden.Voordat u het stadje
Peniche binnengaat, moet u eerst een wandeling langs de kust
maken en u laten meevoeren door het fantastische uitzicht op
zee. De zee toont hier intens blauwe of diepgroene kleuren, dan
kalm en dan weer krachtig tegen de rotsen slaand. Deze zee
heeft sculpturen gemaakt met vreemde en dramatische vormen,
die doen denken aan enorme vervallen monumenten.Wandel
langs het strand Praia do Baleal, dat zich als het ware uitstrekt
tussen twee zeeën als ware zij een eiland (dat ze inderdaad eens
was). Het wordt veel bezocht, evenals het strand Praia da
Consolação, iets zuidelijker, met uitstekende surf- en
bodyboardmogelijkheden. Aan de linkerkant ligt het
voorgebergte Papôa dat herinnert aan tragische schipbreuken,
zoals die van het Spaanse galjoen São Pedro de Alcântara,
gezonken in 1786, toen het uit Peru kwam.Als u richting de kaap
Cabo Carvoeiro gaat, moet u bij de kapel Ermida de Nossa
Senhora dos Remédios stoppen; deze is uitgehouwen uit een
ondergrondse rots en bedekt met prachtige azulejos (tegels) uit
de 18e eeuw. Verderop ligt de vuurtoren die in 1796 gebouwd is.
In het westen ligt de Nau dos Corvos, een imponerende
rotsformatie waar meeuwen en raven zitten en aan de horizon
de Berlenga-eilanden, het enige eilandnatuurreservaat van het
Portugese vasteland.

Piódão
Piodão
Plaatsen
Piódão ligt als het ware ingebed in het gebergte Serra do Açor
(beschermd landschap), waar adembenemende vergezichten,
waterbronnen en weiden zijn. Het historische dorp Piódão doet
denken aan een kerststal als men de huizen harmonieus in het
landschap ziet liggen. ´s Avonds, als het licht aan gaat, dan is
het dorp nóg mooier dan overdag.Het belangrijkste kenmerk van
dit bergdorp met smalle en steile straatjes is leisteen. Leisteen
komt in deze regio heel veel voor en het wordt gebruikt voor het
bouwen van huizen en de bestrating, waardoor er één uniforme
vlek ontstaat, onderbroken door het blauw van de raam- en
deurposten. De ongewone kleur blauw die hier gebruikt wordt,
heeft een praktische oorsprong: er wordt verteld dat de
oorsprong van deze afwijkende kleur gelegen is in het feit dat de
enige winkel van de streek alleen blauwe verf had en, gezien de
geïsoleerde ligging van het dorp, het voor de mensen niet
eenvoudig was om naar een andere plaats te gaan. In
werkelijkheid was het dit isolement waardoor de karakteristieke
eigenschappen van deze hele oude gemeenschap intact zijn
gebleven.Tussen de kleine huizen, die bijna allemaal uit twee
verdiepingen bestaan, springt de sprookjesachtige, helemaal
witgepleisterde moederkerk in het oog, die toegewijd is aan
Nossa Senhora da Conceição. Deze kerk met unieke
cilindervormige steunberen is door de bevolking met haar goud
en geld in het begin van de 19e eeuw gebouwd.Gegeven de
verborgen ligging onderaan het gebergte was Piodão in vroegere
tijden een ideale schuilplaats voor wie op de vlucht was voor
justitie. Men denkt dat hier één van de moordenaars van D. Inês
de Castro, die het was gelukt aan de woede van D. Pedro I te
ontsnappen, zich had verstopt (14e eeuw).Een historisch dorpje,
dat geen belangrijke rol speelde in de geschiedenis van het land,
maar dat in recente tijden bekend werd door zijn scenografische
ligging in het gebergte van Serra do Açor; reden genoeg voor uw
bezoek!
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Pombal
Pombal
Plaatsen
Het was de Grootmeester van de Orde van de Tempeliers, D.
Gualdim Pais, die in de 12e eeuw het kasteel van Pombal liet
bouwen. Rond dit kasteel zou het plaatsje uitgroeien, in een
regio die het scheidingsgebied was tussen het reeds heroverde
territorium door de Christenen en het territorium dat nog in
handen van de Moren was.Op bevel van de markies Marquês de
Pombal, die hier in de 18e eeuw zijn laatste levensjaren
doorbracht, werd het benedendeel van het stadje en enkele
openbare gebouwen gebouwd. Met de aanleg van de koninklijke
weg tussen Lissabon en Porto, die liep door Pombal, beleefde de
hele regio een nieuwe ontwikkelingsimpuls.Tegenwoordig loopt
deze weg niet meer door de stad, maar de regio is heel goed
bereikbaar via andere wegen, die haar met de omgeving en het
gebergte Serra de Sicó verbinden. Dit gebergte heeft grotten en
karakteristieke dorpjes waar nog op een traditionele manier
kazen en gebak worden gemaakt en kunstnijverheid wordt
bedreven, onder andere tapijten, manden en rieten matten,
keramiek en weverijproducten.Wanneer u richting de kust rijdt,
via het bos Mata Nacional do Urso, ontdekt u rustige strandjes
waar verschillende watersporten kunnen worden beoefend.

Porto de Mós
Porto de Mós
Plaatsen
Men denkt dat de naam Porto de Mós afkomstig is uit de tijd van
de Romeinse bezetting toen de rivier Lena, die toen nog
begaanbaar was, hier een haven (porto) had waar molenstenen
(mós) werden in- en uitgeladen, die gemaakt werden in een
steengroeve in de regio.De eeuwenlange bezetting van de regio
van Porto de Mós is duidelijk te zien in het gemeentemuseum
(Museu Municipal), waar een expositie is van verschillende
fossielen en dinosauriërbotten, alsmede overblijfselen van de
menselijke bezetting zoals de verschillende stenen bijlen
(Paleolithicum en Neolithicum), munten en ijzeren speren uit de
Romeinse tijd.Het kasteel, gelegen op het hoogste punt, werd
herbouwd in opdracht van koning D. Sancho I in de 13e eeuw en
twee eeuwen later werd het veranderd in een paleisfort met een
prachtig en ongewoon ontwerp, dat tegenwoordig nog te
bezichtigen is.In de buurt van Porto de Mós ligt het natuurpark
Parque Natural da Serra de Aire e Candeeiros, met hellingen vol
kalkrotsen, die prachtige galerijen in de grotten verbergen, zoals
de opengestelde grotten van Santo António, Alvados en Mira
d`Aire. Aan de oppervlakte, tussen de traditionele dorpen en
molens van steen, liggen nog getuigen van de tijd dat de
dinosauriërs hier leefden, in de vorm van achtergelaten sporen in
Pedreira do Galinha; ook overblijfselen uit de Romeinse tijd zijn
hier te bezoeken, zoals het schitterende straatwerk in Alqueidão
da Serra.
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Proença-a-Nova
Proença-a-Nova
Plaatsen
Proença-a-Nova wordt omgeven door uitgestrekte bosgebieden
en in cultuur gebrachte landerijen, met talrijke olijf- en
kersenbomen, die in de lente een prachtige witte bloesem
hebben. Proença-a-Nova is een stadje in het midden van Portugal
dat zeker de moeite waard is om te ontdekken.De Romeinse
brug over het riviertje Pracana in São Pedro de Esteval dateert
uit een ver verleden en ook de karakteristieke dorpen Figueira
en Pedreira zullen u zeker bekoren. In het stadje zelf staat de
mooie moederkerk met prachtig houtsnijwerk uit de 18e eeuw,
alsook een traditionele molen in leisteen met enorme
molenstenen.In de buurt van Proença-a-Nova liggen de
rivierstranden van Aldeia Ruiva, Fróia en Malhadal. Het zijn
locaties waar u zich heerlijk kunt ontspannen en die veel bezocht
worden, voornamelijk in de zomermaanden.In de gastronomie
zijn onder andere de gerechten ?maranhos? (geiten- en
schapenvlees) en de ?feijoadas? (bonengerechten), de worsten
en de geitenkazen het proberen waard. Als u van zoet houdt,
dan moet u zeker ook de ?cavacas? en de honing/olijfolietaartjes
proberen.

São Martinho do Porto
São Martinho do Porto
Plaatsen
Jaar in jaar uit wordt de baai van São Martinho do Porto, die de
vorm heeft van een beschutte schelp, bezocht door dezelfde
families, voor wie al sinds lange tijden deze locatie favoriet is
voor het doorbrengen van vakanties en weekenden.Het wordt in
de zomer druk bezocht en de plaats verandert dan in een
kosmopolitische vakantieplaats. Verschillende extreme sporten
zoals klimmen, windsurfen en kanoën zijn hier de laatste jaren
steeds populairder geworden.

Sardoal
Sardoal
Plaatsen
Sardoal wordt al vanaf de prehistorie bewoond, getuige de vele
archeologische vondsten. Het oudste document, dat ooit
gevonden is, bevestigt dat Sardoal al in 1313 bestond; het gaat
hierbij om een brief van koningin Rainha Santa Isabel,
echtgenote van koning D. Dinis, die door de
Gemeentebibliotheek bewaard wordt.Het stadje Sardoal heeft
witte en kleurrijke huisjes, die bovenop een heuvel liggen. De
straatjes van het oudste deel van Sardoal zijn gemaakt van
rivierstenen. Het geheel doet heel pittoresk aan.Van de
verschillende kerken en kapellen, die tijdens de Goede Week
(Semana Santa) versierd worden met bloementapijten, is de
moederkerk uit de 16e eeuw heel bijzonder. Daar bevinden zich
verschillende belangrijke kunstwerken van de grote
renaissanceschilder ?Meester van Sardoal?, die hier geboren is
en daarom die naam draagt.Eén van de grote jaarlijkse
evenementen van Sardoal vindt plaats in september. De
gemeentefeesten vrolijken de straten van het stadje op met vele
culturele manifestaties, waarbij tijdens de Kunstnijverheidmarkt
ook regionale producten gekocht kunnen worden.
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Sertã
Sertã
Plaatsen
Volgens de overlevering dankt Sertã zijn naam aan de vrouw van
een Portugese edelman die, na de dood van haar man, in
gevecht met de Romeinen vanaf de kantelen van het kasteel een
koekenpan (sertã) met kokende olijfolie naar beneden gooide, en
zo de vijand verdreef.Het kasteel, dat door de Romeinen
gebouwd is, behoorde toe aan de Tempeliers en later aan andere
religieuze en militaire ordes, die zeer hebben bijgedragen aan de
herbevolking van de regio (o.a. de Ordes van Malta, Hospital en
Crato). Tegenwoordig is van het kasteel slechts een ruïne over,
maar het is evengoed nog steeds een uitstekend uitkijkpunt over
het stadje. Wat u niet mag missen is de moederkerk uit de 15e
eeuw, met prachtige barokke houtsnijwerken en tegels uit de
16e en 17e eeuw.De regio wordt vochtig gehouden door de
beken Amioso en Sertã en door de stuwmeren van de rivier Rio
Zêzere - Castelo de Bode, Cabril e Bouçã. Ook ligt dit gebied in
het grootste bosgebied van Europa en het is daarom een zone
waar de groen- en blauwtinten domineren. Daarom is het een
perfecte omgeving om tot rust te komen te midden van de
natuur en ook een gebied waar u actieve vakanties kunt
doorbrengen (voornamelijk watersport is hier erg in trek).Van
alle typische streekgerechten zijn de ?maranhos? (geiten- en
schapenvlees), de ?bucho recheado? (varkensvlees) en de
worsten nog het beroemdst. Houdt u van zoetigheid, dan moet u
de ?cartuchos de amêndoa? en de ?merendas doces? eens
proberen.De feesten São João (24 juni) en São Pedro (29 juni)
brengen vrolijkheid in de straten van Sertã, waarbij de grote
vuren centraal staan. Ook de feesten ter ere van Nossa Senhora
dos Remédios (14 en 15 augustus) en de ceremonies van de
Goede Week zijn het bijwonen meer dan waard!

Sobral de Monte Agraço
Sobral de Monte Agraço
Plaatsen
Sobral de Monte Agraço ligt in een regio waar voornamelijk
landbouw op kleine schaal wordt beoefend. De moestuinen en de
wijngaarden liggen harmonieus in het landschap van het stadje,
dat erg rustig en pittoresk is. Er staan hier enkele interessante
gebouwen, die met tegelpanelen en ijzersmeedwerk versierd
zijn.Dit is een regio met goede restaurants en de keuken is erg
gevarieerd. Het vermelden waard zijn in het bijzonder de
gerechten met stokvis en geitenvlees, die begeleid kunnen
worden door uitstekende witte en rode regionale wijnen.

Sortelha
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Sortelha
Plaatsen
Sortelha wordt bekroond met een kasteel dat rust op een
formidabele stenen formatie op een hoogte van 760 meter. Zijn
middeleeuwse karakter is behouden gebleven in de architectuur
van de granieten huisjes.Sortelha maakte deel uit van de
belangrijke verdedigingslinie van kastelen aan de grens, die
merendeels bovenop vestingen van de oude Iberische
beschavingen zijn gebouwd of herbouwd. De naam is afgeleid
van de ligging van het dorp te midden van een ring (sortija in
het Castiliaans) rotsen; ook hebben de kasteelmuren een ronde
vorm.U komt het dorp binnen door een gotische poort waarop u
een balkon (Varanda de Pilatos) ziet met openingen (mata-cães)
waarvandaan de bewoners in de middeleeuwen allerlei soorten
projectielen naar de aanvallers wierpen. Let u nog op de mooie
schandpaal, afgewerkt met de armillairsfeer, het symbool van D.
Manuel I, en het voormalige gemeentehuis Paços do Concelho,
eveneens uit de tijd van die koning. In een andere deurpost,
gericht naar het westen, stellen twee groeven in het steen
metrische maten voor (de grootste een "vara" (stok) en de
kleinste een "côvado" (ellepijp), die dienden als ijking voor de
middeleeuwse handelaren, in een tijd dat er nog geen uniforme
maten waren.In de moederkerk (igreja matriz) uit de 14e eeuw is
een interessant Spaans-Arabisch plafond en het met bladgoud
beklede hoogaltaar, dat in de tijd van de barok is toegevoegd.De
charme van dit dorp ligt in de middeleeuwse sfeer, waarin de
huizen, die allemaal uit graniet zijn gemaakt, maar één
verdieping hebben, opgestapeld zijn op de rotsen en de
contouren van het landschap volgen. Buiten de muren ontstond
een ander modern dorp, helaas zonder de architectonische
traditionele kenmerken van het oorspronkelijke dorp.Rond
Sortelha heeft het landschap een ruwe schoonheid, met grote
granieten stenen en kastanjebossen. In de plaats Casteleiro, op
de weg naar Belmonte, lag vroeger het medicinale kuuroord
Águas Radium, dat als de meest radioactieve van de wereld
wordt beschouwd. U kunt een gezonde wandeling maken door de
oude romaansmiddeleeuwse weg te nemen, waarover de
pelgrims liepen op hun weg naar Santiago de Compostela.Twee
interessante stadjes, die op circa 20 km van Sortelha liggen, zijn
uw bezoek meer dan waard: Belmonte, richting het westen en
Sabugal, in het noorden. Naar het zuidoosten kunnen
natuurliefhebbers het natuurreservaat Reserva Natural da Serra
da Malcata bezoeken, dat routes heeft uitgezet voor het
observeren van de flora en fauna, te midden van een rijk
landschap met een mediterraans bos. De Iberische lynx is het
symbool van dit park. Het is een schuchter en wantrouwend dier,
dat zich liever verbergt in het bos. Hierdoor zal u veel geduld
moeten opbrengen om er een te kunnen zien.

Tomar
Tomar
Plaatsen
De ontwikkeling van Tomar is nauw verbonden met de Orde van
de Tempeliers, die in 1159 dit land kreeg als beloning voor de
hulp die zij aan D. Afonso Henriques (eerste koning van Portugal)
geboden had tijdens de christelijke verovering van het
territorium.D. Gualdim Pais, eerste Grootmeester van de Orde
van de Tempeliers in Portugal, stichtte het kasteel en binnen de
kasteelmuren liet hij het belangrijke klooster Convento de Cristo
bouwen. Dit klooster werd door de eeuwen heen uitgebreid en
veranderd, maar met behoud van de invloeden van verschillende
architectonische stijlen door de eeuwen heen. Het is het
visitekaartje van de stad Tomar en is door de UNESCO als
werelderfgoed erkend.Tomar staat bekend als de Stad van de

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

61/106

Tempeliers; er zijn in Tomar nog andere getuigen van hun
invloed, voornamelijk in het bos Mata dos Sete Montes, waar
volgens de overlevering inwijdingsrituelen plaats vonden, en de
kerk Igreja de Santa Maria do Olival, die de Tempeliers in de 12e
eeuw stichtten en de graftombes herbergt van verschillende
Grootmeesters van de Orde.De Orde van de Tempeliers werd in
Frankrijk aan het begin van de 14e eeuw verboden, maar in
Portugal werd deze voortgezet op verzoek van koning D. Dinis,
en later goed gekeurd door de paus. De Orde ging verder onder
de naam Christusorde (Ordem de Cristo) en alle goederen en
bezittingen van de Tempeliers gingen over op de nieuwe orde,
die een belangrijke rol zou spelen tijdens de Portugese
ontdekkingsreizen.De joden, die uit Spanje verbannen waren,
vormden in Tomar een kolonie in de smalle straatjes van het
historisch centrum, waar ook één van de oudste synagogen van
Portugal staat en een luso-hebreeuws museum (Museu LusoHebraico Abraão Zacuto).De spectaculaire feesten Festas dos
Tabuleiro, die om de vier jaar in juli plaatsvinden, zijn uw bezoek
waard. De feesten worden gehouden ter ere van de Heilig Geest
(Espírito Santo).Op ongeveer 14 km van Tomar ligt het stuwmeer
van Barragem do Castelo de Bode, waar het water wordt
opgevangen dat Lissabon van water voorziet, waar kleine
eilandjes en de mooie oevers zijn bedekt met dennenbomen en
dat een ideale locatie is voor een rustige natuurvakantie.

Tondela
Caramulo
Plaatsen
Om uw longen te reinigen door middel van zuivere, schone en
frisse lucht en om het woord "stress" helemaal te vergeten, kunt
u het best een paar dagen doorbrengen in het gebergte Serra do
Caramulo. De lucht is hier zo gezond dat de bergen zelfs worden
opgezocht voor het voorkomen of het behandelen van
longziekten.Gelegen in Centro de Portugal, met een goede
verbinding vanaf de stad Coimbra, heeft dit gebergte, dat in de
lente bedekt is met wilde bloemen, op het hoogste punt een
ongelofelijk uitkijkpunt, op de Caramulinho, op 1074 meter
hoogte.In het kleine plaatsje Caramulo kunt u goede hotels
vinden, een stresspreventiecentrum dat voor u zal zorgen en een
ongewoon museum waar u niet minder dan 65 van de meest
fascinerende auto's ooit gebouwd kunt aantreffen, sommige zijn
meer dan honderd jaar oud.In het gebergte zult u Romeinse
paden tegenkomen die u kunt bewandelen, ook dolmens en
menhirs zulllen uw weg kruisen. Die zijn hier achtergelaten in
een ver verleden. Maar u kunt ook uw adrenalinepeil opvoeren
door deel te nemen aan georganiseerde activiteiten, want hier
ligt namelijk één van de grootste slides van Portugal en de
waterstromen zijn hier ideaal om te raften of te kanoën. Of
misschien wilt u liever meer over onze geschiedenis te weten
komen door middel van het imponerende erfgoed van de stad
Viseu!?
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Torres Novas
Torres Novas
Plaatsen
De regio waarin Torres Novas ligt, werd al ten tijde van de
Romeinen bewoond, zoals blijkt uit de ruïnes van de ?Villa
Cardílio?, met prachtige veelkleurige tegels. Torres Novas heeft
ook een kasteel met elf torentjes, waar vroeger de drost woonde.
Dit is tevens het meest prestigieuze monument van Torres
Novas.De stad wordt doorkruist door de rivier Rio Almonda,
waarlangs enkele prachtige tuinen met terrasjes lopen. Er zijn
hier verschillende bezienswaardigheden, zoals de kerken Igreja
de São Salvador, Igreja de Santa Maria do Castelo, Igreja de São
Tiago, Igreja de São Pedro, de kapel Ermida de Nossa Senhora do
Vale en ook het Gemeentelijke Museum Carlos Reis.In de
omgeving van Torres Novas zijn de volgende plaatsen ook een
bezoek waard: het landbouwmuseum Museu Agrícola de Riachos
waar verschillende aspecten van het leven op het land
geportretteerd zijn, de grot Gruta do Almonda, die als de
grootste natuurlijke holte van Portugal wordt beschouwd, en de
grotten Grutas das Lapas, met eigenaardige labyrintische
formaties.Op ongeveer 7 km van de stad ligt het natuurreservaat
Paúl do Boquilobo, een beschermd natuurgebied waar het
landschap wordt overheerst door wilgen en rietgebieden. Het is
een belangrijk vogelgebied, want hier komen verschillende
vogelsoorten nestelen, waaronder grote kolonies reigers.De
stadsfeesten in juli en de markt van de gedroogde vruchten
(Feira dos Frutos Secos) in oktober zijn de belangrijkste
evenementen van de regio. Ook de moeite waard is het
Gastronomiefestival van het Geitenbokje (Festival Gastronómico
do Cabrito) in maart.

Torres Vedras
Torres Vedras
Plaatsen
Torres Vedras was al in de prehistorie bewoond en ook in de
Romeinse tijd. Het kreeg halverwege de 13e eeuw
stadsrechten.In de 15e eeuw kreeg Torres Vedras één van de
belangrijkste religieuze monumenten van de regio, namelijk het
klooster Convento do Varatojo. Het klooster werd in 1470
gebouwd in opdracht van koning D. Afonso VI als dank voor de
veroveringen in Noord-Afrika.In de 19e eeuw, tijdens de
Napoleontische invasies, vervulde Torres Vedras een zeer
belangrijke rol, want hier begon de terugtrekking van de Franse
troepen en het verlies van de hegemonie van Napoleon in
Europa. De aanleg van de ?Lijnen van Torres?, een verzameling
forten die in een lijn rondom Lissabon waren gebouwd, was erg
efficiënt en maakte de intocht van de Fransen in Lissabon
onmogelijk en verdreef ze.In de buurt van Torres Vedras liggen
de stranden Praia de Santa Cruz en Praia de Porto Novo met alle
faciliteiten die je van een vakantieoord mag verwachten, zoals
golfbanen, maneges, hotels en zwembaden. Bovendien zijn in de
buurt van Torres Vedras ook thermen, zoals de Estância Termal
dos Cucos en Estância Termal do Vimeiro, die veel bezocht
worden om de therapeutische kwaliteiten van het water.Van de
evenementen in de stad noemen wij hier het Carnaval, want dat
kent in Torres Vedras een grote traditie. Het wordt ook het meest
Portugese Carnaval genoemd, omdat er al sinds 1920 optochten
worden gehouden met versierde wagens, verklede reuzen en
"zés-pereiras?; het Carnaval van Torres Vedras wordt niet
beïnvloed door buitenlandse gewoonten.
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Trancoso
Trancoso
Plaatsen
Met een verleden, dat gelijk loopt met dat van Portugal, is
Trancoso een stadje dat beschermd wordt door muren
waarbinnen in de smalle straatjes met stenen huizen nog een
middeleeuwse sfeer heerst. De hoogvlakte waarop Trancoso ligt,
op 870 meter hoogte, gaf het een strategische ligging in de
verdediging van de grens met Spanje. Hierdoor was Trancoso
een belangrijk toneel van gevechten tijdens de
middeleeuwen.De imponerende middeleeuwse poort is ook een
hommage aan koning D. Dinis die in 1282 in Trancoso met
Isabella van Aragon is getrouwd in de kapel Ermida de São
Bartolomeu. Hij gaf het stadje als bruidsschat aan de koningin en
stelde een vrijmarkt in die het begin vormde van de huidige
jaarmarkt vanaf 15 augustus, de dag van Nossa Senhora da
Fresta.Het labyrint van stenen straten leidt naar het centrum,
waar zich de schandpaal bevindt, op de kruising tussen het Oude
Stadje en het Nieuwe. In het oude deel vinden we het kasteel,
dat onderwerp was van de strijd tussen Moren en Christenen en
dat uiteindelijk veroverd werd door D. Afonso Henriques in 1160,
en de kerk Igreja de São Pedro, waar de mysterieuze Bandarra
(1500-45) eeuwige rust heeft gevonden; hij was schoenmaker en
de dichter die het verlies van de onafhankelijkheid van Portugal
voorspelde in 1580 én dat deze in 1640 zou worden hersteld.In
het nieuwe deel (Vila Nova) ging de bevolking wonen. In de 15e
eeuw leefde hier een belangrijke joodse gemeenschap die veel
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de handel. Uit die tijd
getuigen nog de huizen die zijn te herkennen aan de twee
deuren (één bredere deur bestemd voor de handel en een
andere smallere deur bestemd voor privé gebruik). Het Casa do
Gato Negro (Huis van de Zwarte Kat) op het plein Largo Luís de
Albuquerque, de oude synagoge en de woning van de rabbijn zijn
een paar van de meest emblematische gebouwen.Hier woonde
ook Magriço, één van de Twaalf van Engeland, een
hoofdrolspeler in een historische episode tussen Portugal en
Engeland in de 14e eeuw. Hier heeft in 1809 Generaal Beresford
zijn hoofdkwartier opgezet toen hij gelieerd was aan Portugal
tijdens de Napoleontische invasies. Vijf jaar later zou Beresford
onderscheiden worden met de titel van eerste Graaf van
Trancoso.Op 29 mei wordt de slag Batalha de São Marcos (1385)
herdacht, voorloper van de grote overwinning bij de slag Batalha
de Aljubarrota tegen Castilië, waar D. João I de Portugese
onafhankelijkheid verdedigde en realiseerde. Op die dag worden
er brood en sinaasappels aan de kinderen uitgedeeld op de
hoogvlakte São Marcos, waar de slag plaatsvond. Want, zo zegt
de overlevering, de Portugezen zouden de Spanjaarden op
"water en sinaasappels" (in het Ned. ?op water en brood?)
hebben achtergelaten.

Vila Nova da Barquinha
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Vila Nova da Barquinha
Plaatsen
Vila Nova da Barquinha ligt aan de Taag in een extreem groene
en vruchtbare zone en is een erg pittoresk plaatsje.Tegenover
Vila Nova da Barquinha ligt in het midden van de rivier een klein
eilandje, waarop één van de mooiste kastelen van Portugal staat:
Castelo de Almourol. Dit kasteel is in 1171 door de Tempeliers
gebouwd en er hebben zich taferelen afgespeeld van betoverend
mooie Moorse vrouwen en gevangengenomen prinsessen, die
gered werden door dappere ridders. Het kasteel van Almourol,
dat vanwege de mooie locatie vaak het toneel is voor licht- en
kleurshows, kan bezocht worden met een bootje dat vertrekt
vanaf Tancos.In Vila Nova da Barquinha ligt de op één na oudste
stierengevechtarena van Portugal, die getuigt van de traditie van
?het wilde feest? (festa brava). Het stierengevecht is een
onmisbaar onderdeel van de belangrijkste evenementen van de
gemeente, zoals de plaatselijke feesten in juni (Festas da Vila) en
de feesten ?Festa do Rio? en ?Festas das Aldeias? op 15
augustus, waarbij de vieringen op de twee oevers plaats vinden,
in de dorpen Tancos en Arripiados.In de buurt, in Atalaia, ligt een
mooie moederkerk uit de 16e eeuw. De gevel van die kerk is één
van de mooiste exemplaren van de renaissancestijl in Portugal
en verdient een uitgebreid bezoek.De gerechten bereid met
riviervissen, zoals de ?caldeiradas? zijn hier onderdeel van de
lokale gastronomie, alsook de vissoepen, ?fataça na telha?
(baars geserveerd op een dakpan), de ?açorda de sável?
(broodsoep met elft) of gerechten met paling.

Vila de Rei
Vila de Rei
Plaatsen
Als u een denkbeeldige lijn trekt door Portugal van noord naar
zuid en een andere van oost naar west, ligt op het kruispunt van
beide lijnen, in het geodesische centrum van het land Vila de
Rei. Dit feit is ook aangegeven met een merkteken op de top van
de berg Serra da Melriça, waarvandaan u overigens een
uitstekend uitzicht op het omliggende gebied heeft.Vila de Rei
dankt haar naam aan koning D. Dinis, die Vila de Rei in de 13e
eeuw stadsrechten en verschillende privileges gaf. De jaarlijkse
feesten in mei zijn ter ere van de echtgenote van de koning, D.
Isabel, en heten ?Festas da Rainha Santa?.In deze regio zijn de
dennenbomen overheersend in het landschap en de lucht is hier
dan ook heel puur. Er liggen dorpen die door de eeuwen heen
onveranderd zijn, zoals Água Formosa, met huizen ingebed in de
berghellingen, straatjes van leisteen en een middeleeuwse
brug.Een van de belangrijkste uitkijkpunten in dit gebied is
Penedo Furado, vanwaar u een schitterend uitzicht heeft op de
rivierstranden in de vallei van Ribeira de Codes. Deze
waterstroom heeft bij Bufareira een paar watervallen,
waartussen natuurlijke zwembaden liggen.

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

65/106

Viseu
Viseu
Plaatsen
In het centrum van Portugal ligt op een hoogvlakte, omgeven
door bergen en de rivieren Vouga en Dão (waar op de hellingen
de uitstekende Dão-wijnen groeien) Viseu, dat in 1993 de
Quercus-prijs kreeg vanwege het ongeëvenaarde behoud van de
groene gebieden.De kroon van de hoogvlakte is de imponerende
granieten kathedraal, maar ten tijde van de Romeinse bezetting
woonde de bevolking in de lager gelegen gebieden, waar de
Cava de Viriato en het Parque do Fontelo liggen. In de 6de eeuw
was Viseu de bisschopsstad van het koninkrijk van de Sueven.
Het verhaal gaat dat de laatste koning van de Westgoten, D.
Rodrigo, hier stierf en dat zijn as wordt bewaard in een
bescheiden granieten tombe in de kerk Igreja de S. Miguel de
Fetal.Tijdens de roerige periode van de Reconquista was Viseu
dan weer door de Moren bezet, dan weer door de Christenen,
maar in 1058 veroverde Fernando Magno (Ferdinand de Grote
van León) Viseu definitief voor het Kruis. D. Teresa, de moeder
van D. Afonso Henriques gaf Viseu het eerste handvest in 1123,
en dit zou in 1187 door haar zoon bevestigd worden, die toen al
de eerste koning van Portugal was. Toen in 1383, na het
overlijden van koning D. Fernando I, een dynastiecrisis begon,
werd Viseu ingenomen door de Castiliaanse legers.Er werden
nieuwe verdedigingsmuren gebouwd in opdracht van D. João I
(koning tussen 1383-1433), die pas in 1472 klaar waren tijdens
het koningschap van zijn kleinzoon, D. Afonso V. Van deze
"afonsina" constructie uit de 15e eeuw zijn tussen de huizen nog
enkele fragmenten te zien en twee poorten, die van Soar en die
van Cavaleiros. Doordat Viseu te midden van bergweiden ligt,
kwamen hier veel herders en kuddes langs die van zomerweiden
naar winterweiden verhuisden, en weer terug. In Viseu werd
derhalve een jaarlijkse veemarkt gehouden, die zijn oorsprong
had in de markt van S. Mateus; het is één van de grote
evenementen die jaarlijks de stad opvrolijken in augustus /
september.Vanaf de 16e eeuw werd de heuvel, waar de
kathedraal staat, het centrum van de ontwikkeling van Viseu. In
deze eeuw bloeide een belangrijke artistieke cultuur, die zijn
hoogtepunt kende in de persoon van Vasco Fernandes (Grão
Vasco), wiens perfecte werk te zien is in het museum Museu
Grão Vasco.De charme van Viseu wordt weerspiegeld in de
middeleeuwse sfeer van zijn straten, in de paleizen die ooit van
de adel en de heren van de Kerk waren, gebouwd uit het edele
graniet, in de pleinen en de tuinen en in het erfgoed uit vele
eeuwen; allemaal getuigen van de levenskracht van Viseu.

Madeira
Funchal
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Funchal
Plaatsen
Wie Funchal bezoekt kan niet onverschillig blijven voor de
schoonheid van het landschap en de gastvrijheid van de
bevolking. Deze 500 jaar oude stad heeft heel wat plekjes die
een bezoek waard zijn en die u zeker niet mag missen…De
hoofdstad van de Região Autónoma da Madeira (autonome regio
Madeira) is gelegen aan de zuidkust van het eiland, in een
prachtige baai met dezelfde naam. Funchal ontving haar eerste
stadskeur in het midden van de 15e eeuw en heeft haar naam te
danken aan de venkelplant (funcho), die in die streek veelvuldig
voorkomt.Funchal werd een belangrijke handelshaven, eerst
voor de rietsuiker- en bananenhandel en later voor de
madeirawijn. Het was ook een verplichte stopplaats tijdens de
ontdekkingsreizen. Door het milde klimaat het hele jaar rond,
werd het al snel een van de geliefkoosde vakantiebestemmingen
voor de Europese elite. Tegenwoordig is Funchal een bruisende
wereldstad met een rijk verleden waar veel is te zien en te
bewonderen, zoals de historische centra van de deelgemeenten
São Pedro, Santa Maria,of Sé, waar u aangename wandelingen
kunt maken. Funchal heeft ook cultureel veel te bieden en
beschikt over verschillende interessante musea en culturele
centra.U mag zeker de Mercado dos Lavradores niet missen,
waar de smaken en geuren van bloemen en fruit zich vermengen
met de drukte van een overdekte markt. Aangezien Funchal is
bekend als de “tuin aan zee” mogen we zeker de tuinen niet
vergeten, zoals de Jardim Botânico of de Jardim da Quinta do
Palheiro Ferreiro, beiden met planten die afkomstig zijn uit de
hele wereld.Niets beter dan een ritje met de kabelbaan om de
schoonheid van de stad en de omgeving te bewonderen. U kunt
kiezen tussen de kabelbaan die Monte verbindt met de Jardim
Botânico of met het stadscentrum. Op Monte aangekomen is de
afdaling in een “carro de cesto” (rieten mand op soort skilatten)
een must.Terug in het centrum van de stad komen we langs de
Marina (jachthaven) van Funchal waar we zeilboten zien en iets
verderop cruiseschepen uit de hele wereld.Er is heel het jaar
rond een uitgebreid aanbod toeristische evenementen en
activiteiten. De belangrijkste zijn het Carnaval, het Festa das
Flores (bloemenfeest) en de eindejaarsfestiviteiten. Maar er is
nog veel meer te doen in Funchal: golfen, tennissen, duiken,
sportvissen, paardrijden of boottochtjes maken zijn slechts
enkele van de mogelijkheden. Funchal beschikt ook over een
groot aantal terrasjes en restaurants op historische plaatsen,
waar u kunt genieten van een verfrissend drankje of van een van
de typische streekgerechten.Wat u ook verkiest, u kunt relaxen
en genieten van de charme en de uitstekende voorzieningen die
deze stad te bieden heeft. U zult ook de gastvrijheid van de
bewoners van Madeira ontdekken in het gevarieerde aanbod van
hotels waar u zich thuis zult voelen.

Ilha de Porto Santo
Ilha de Porto Santo
Plaatsen
Eiland Porto Santo Porto Santo leren kennen is tevens toegang
verschaffen tot het maritieme epos van de Portugezen.Het was
het eerste eiland dat in 1418 ondekt werd door de Portugese
zeevaarders Gonçalves Zarco, Bartolomeu Perestrelo en Tristão
Vaz, en vormt een belangrijk historisch erfstuk.De geschiedenis
leert dat de naam Porto Santo (Veilige Haven) voortkomt uit het
feit dat de zeevaarders op het eiland een veilige haven vonden,
nadat ze door een zware storm van koers waren geraakt. Door
deze ontdekking openden de Portugese zeevaarders nieuwe
horizons voor de zeevaart en de kosmografie en werden ze ?s
werelds meesters in de zeevaartkunst.In voorbije tijden
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fungeerde dit eiland als een vooruitstrevend studie- en
observatieplatform voor grote zeevaarders, met nadruk op de
ontdekker van Amerika, Christophorus Columbus, die hier enkele
jaren doorbracht. De woning van deze zeevaarder ligt in het
historische centrum van de stad en is veranderd in een
museum.De Pico Castelo, een klein fort dat gebouwd werd op het
hoogste punt van deze piek, bevat mysteries vol
geschiedenis.De geschiedenis en cultuur van het eiland Porto
Santo staan op u te wachten!

Porto en het Noorden
Alfândega da Fé
Alfândega da Fé
Plaatsen
Alfândega da Fé wordt al sinds de prehistorie bewoond, zoals
blijkt uit de talrijke archeologische vondsten. Het waren de
Arabieren die haar de naam "alfândega" (herberg) gaven, later,
na de Christelijke Reconquista Cristã, werd daaraan "da fé"
toegevoegd, hetgeen "van de hoop" betekent.Alfândega da Fé
ligt in het zogeheten "terra quente" (warm land) in het
noordelijke binnenland van Portugal. Deze streek wordt zo
genoemd vanwege de zeer strenge winters en zeer warme
zomers. De amandelbomen in bloei in februari/maart zijn een
grote toeristische trekpleister van de regio.

Alijó
Alijó
Plaatsen
Alijó ligt middenin de afgebakende wijnstreek van de Douro
(Região Demarcada do Douro) en heeft zijn bekendheid te
danken aan de nauwe band met de wijnbouw. In deze gemeente
liggen namelijk veel landgoederen die de beroemde Port
produceren.In 1226 kreeg Alijó de eerste stadsrechten, maar er
zijn bewijzen dat de plaats al in de prehistorie bewoond werd.

Amarante
Amarante
Plaatsen
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
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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.

Amares
Amares
Plaatsen
Amares ligt tussen de vallei van de Rio Cávado en het gebergte
Serra do Gerês en is een zeer vruchtbaar gebied. Het is
voornamelijk bekend vanwege de productie van sinaasappels en
Vinho Verde.De ontwikkeling van Amares begon met de stichting
van de Portugese staat en kwam tot stand met behulp van de
religieuze ordes die zich hier vestigden, zoals de Benedictijnse
Orde die in de 11e eeuw het klooster Mosteiro de Rendufe
stichtte en de Orde van de Cisterciënzers, die in de 12e eeuw het
klooster Mosteiro de Santa Maria do Bouro stichtte.In de buurt
liggen de thermen van Caldelas, die veel bezocht worden
vanwege de therapeutische kenmerken van het water.

Arcos de Valdevez
Arcos de Valdevez
Plaatsen
Arcos de Valdevez wordt al vanaf de prehistorie bewoond.
Getuigen daarvan zijn de verschillende archeologische vondsten,
die te zien zijn in het megalitisch centrum "Núcleo Megalítico?
van Mezio. Arcos de Valdevez ligt in een vallei van de Rio Vez en
heeft de betoverende kenmerken van een plaats in de Alto
Minho - een groen landschap en een traditionele architectuurstijl
in de prachtige huizen.Een deel van de gemeente Arcos de
Valdevez ligt in het nationale park Parque Nacional da PenedaGerês, waar de natuur nog in haar oorspronkelijke staat is en
waarin gemeenschapsdorpen verborgen liggen, zoals het dorp
Soajo, waar de bevolking nog eeuwenoude gebruiken en tradities
hoog houdt.
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Armamar
Armamar
Plaatsen
Vlakbij de rivier de Douro, die het landschap bepaalt, ligt het
stadje Armamar, dat rust uitstraalt.In dit gebied waar de
landbouwactiviteiten overheersend zijn, worden wijnen van
goede kwaliteit geproduceerd en heerlijke appels.De moederkerk
van Armamar uit de 13e eeuw in romaanse stijl is een bezoek
waard.

Baião
Baião
Plaatsen
Baião is een plaats met een heel ver verleden. Het dankt zijn
naam aan de christelijke krijger D. Arnaldo de Bayan of Bayão,
die deze regio op de Moren heroverde in de 10e eeuw.In het
landschap zijn de duidelijke invloeden van de Rio Douro te zien
en overal staan kleine kapellen, solares en quinta´s
(landgoederen). Voor een mooi uitzicht op dit alles kunt u naar
de hooggelegen Alto do Baião gaan.

Barcelos
Barcelos
Plaatsen
Wanneer we de oude brug over de Cavado rivier oversteken,
komen we in Barcelos, één van de meest bekende plaatsjes van
de kunstnijverheid in de Minho streek.Het is een oude stad, waar
sommige archeologische vondsten uit de prehistorie dateren,
maar pas in de 12e eeuw begint de werkelijke geschiedenis van
de stad wanneer D. Afonso Henriques het stadsrechten verleent
en vervolgens, in 1298, wanneer D. Dinis zijn hoofdopzichter
João Afonso beloont en hem tot Graaf van Barcelos benoemt.In
1385 werd de officier Nuno Álvares Pereira de 7e Graaf van
Barcelos. Op het huwelijk van zijn dochter D. Beatriz met D.
Afonso, de bastaardzoon van koning D. João I, bood hij Barcelos
als bruidsschat aan.Vanaf die periode begon in Barcelos een
dynamische ontwikkelingsperiode. Dit blijkt onder andere uit de
aanleg van de brug, de bouw van de vesting, waarvan de toren
Torre da Porta Nova nog overeind staat, het paleis van de
hertogen (Paço dos Duques) en de moederkerk Igreja Matriz.
Deze monumenten maken heden nog deel uit van het historische
centrum van de stad, die een aangename middeleeuwse sfeer
uitstraalt, met hier en daar paleizen en historische huizen zoals
de Solar dos Pinheiros of Casa do Condestável.Tijdens een
bezoek aan Barcelos mag u het voormalige marktplein Largo da
Feira, heden Campo da República genoemd, niet missen. Hier
treft u de 18e eeuwse kerken Igreja do Bom Jesus da Cruz en
Igreja Nossa Senhora do Terço en hier vindt ook elke donderdag
de grootste kunstnijverheidmarkt van Portugal plaats. Indien u
de wekelijkse markt mist, bezoek dan het aardewerkmuseum,
Museu da Olaria, en het kunstnijverheidscentrum Centro de
Artesanato de Barcelos, waar u ook meer kunt leren over de
artestieke expressiviteit in de Minho. Van al het handwerk dat
hier wordt gemaakt, is de gekleurde haan van Barcelos het
meest bekend. Ook typerend zijn de muziekgroepen en de
figuurtjes die de gewoonten en tradities uit deze streek
uitbeelden.
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Boticas
Boticas
Plaatsen
Boticas ligt in Barroso, een bergachtige en rustieke regio, waar
runderen worden gefokt met de naam ?barrosã?. Deze runderen
zijn bekend om hun heerlijke vlees, dat al eeuwen geleden door
de koningen werd geprefereerd. Het ?barrosã?-vlees is
recentelijk uitgeroepen tot ?vlees met beschermde herkomst?.Uit
Boticas komt ook de "Vinho dos Mortos" (lett. de wijn van de
doden). Deze wijn wordt zo genoemd, omdat deze na de
botteling in de grond wordt begraven, om gedurende één jaar in
het donker te kunnen gisten. Deze techniek werd in de 19e eeuw
bij toeval ontdekt, toen de bevolking zijn goederen en oogsten
op de meest onverwacht plekken verstopte tijdens de
Napoleontische invasies om plunderingen te voorkomen. Nadat
het gevaar geweken was, werd de wijn uitgegraven en men
kwam erachter dat deze een uitstekende kwaliteit gekregen
had.Ook het water in de regio is van uitstekende kwaliteit!
Noemenswaard is het "heilige water" van de thermen Termas de
Carvalhelhos.

Braga
Braga
Plaatsen
De stichting van "Bracara Augusta", de juridische zetel van de
Romeinen, begon in het jaar 27 voor Christus tijdens het
imperium van keizer Augustus. Het maakte deel uit van het
wegenstelsel dat het Iberisch schiereiland met Rome verbond;
dit wijst op de belangrijke rol die de stad speelde in de regio. In
216, werd de stad door keizer Caracala tot hoofdstad van de
provincie Galicië verheven en in dezelfde eeuw, werd het bisdom
van Braga gesticht, onder leiding van bisschop Paterno.De
Romeinse overheersing werd opgevolgd door die van de Sueven,
die Braga tot politieke en intellectuele hoofdstad verkozen.
Vervolgens viel de stad nog in handen van de Westgoten en de
moslims totdat het, in het midden van de 11e eeuw, werd
heroverd door de christenen en het bisdom werd hersteld door
bisschop D. Pedro. Gedurende de islamitische overheersing
waren de bisschoppen naar Lugo (Spanje) verhuisd. In 1112,
onder leiding van aartsbisschop D. Mauricio Burbino, begon de
kerkelijke geschiedenis van Barcelos vorm te krijgen. Na een
onenigheid met de bisschoppen in Compostela, gaf Paus
Innocentius III in 1199 aan Braga de rechtsbevoegdheid over
Porto, Coimbra en Viseu en ook over 5 bisdommen in Spanje.De
kathedraal (Sé) van Braga, de oudste van het land, was
eeuwenlang een belangrijke religieus referentiepunt. Een blijk
van waardering is te vinden in de populaire uitdrukking "mais
velho do que a Sé de Braga" (ouder dan de Sé van Braga), die
wordt gebruikt om iets heel ouds aan te duiden. Aan de
kerkelijke activiteiten en de verrijking van de stad, kunnen we
opmaken dat de 16e en 18e eeuw de gouden eeuwen in de
geschiedenis en ontwikkeling van de stad waren. Eerst was er de
aartsbisschop D. Diogo de Sousa, die Braga weer opgebouwd
heeft en die vanaf 1505 zowel het tijdelijke als het spirituele
bestuur op zich nam en Braga veranderde van ?dorp in een stad?
(volgens zijn woorden). Vervolgens waren er ook de
ondernemingen van de aartsbisschoppen D. Rodrigo de Moura
Teles en D. José de Bragança die een uitbundige barokstijl
inspireerden.De industriële ontwikkeling en de oprichting van de
universiteit hebben veel bijgedragen tot de huidige ontwikkeling
van de stad die nog steeds trouw is aan de eeuwenoude
religieuze tradities, die elk jaar herleven gedurende de
plechtigheden van de Semana Santa (Heilige Week) en het feest
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van São João Baptista, in juni. Deze gelegenheden lenen zich
uitstekend voor een bezoek aan Braga. Wandel door het
historische centrum of langs één van de pelgrimsroutes naar
Santiago, die hier langs voeren. In de omgeving is een bezoek
aan de Maria-heiligdommen van de Route van de Mariaheiligdommen (Percurso dos Santuários Marianos) en het
bijzondere museum voor strijkinstrumenten, Museu dos
Cordofones, aan te raden.

Bragança
Bragança
Plaatsen
Een wandeling door het historische centrum brengt u
onvermijdelijk naar de rustige middeleeuwse citadel waar het
hertogdom van Bragança is ontstaan.Het plaatsje ontstond in de
12e eeuw, toen Fernão Mendes, een lid van het Braganções
geslacht en zwager van de eerste koning van Portugal, D. Afonso
Henriques (1139-1185), zich hier vestigde. In 1187, erkende D.
Sancho het belang van dit dorp voor de ontwikkeling van de
streek en verleende het juridisch zelfbestuur. De middeleeuwse
dorpskern, binnen de vesting, bewaart nog de hoofdtoren Torre
de Menagem van het kasteel, de schandpaal, die is geplaatst op
het beeld van een bijzonder Lusitaans dierbeeld (berrão), de kerk
Igreja Santa Maria en de Domus Municipalis, een uniek voorbeeld
van civiele architectuur.In 1442, leidt het huwelijk tussen de
bastaardzoon van D. João I, D. Afonso, met de dochter van
officier Nuno Álvares Pereira, D. Beatriz de Alvim, tot de vorming
van het hertogdom van Bragança. Zij waren ook de hertogen van
Barcelos en Guimarães, de Markiezen van Valença en Vila
Viçosa, de Graven van Ourém, Arraiolos, Neiva, Faro, Faria en
Penafiel, en landheren van onder andere Monforte, Alegrete en
Vila do Conde. In 1640 werd de 8ste hertog van Bragança, D.
João IV, tot koning van Portugal uitgeroepen en kwam de laatste
koninklijke familie van Portugal aan de macht, die in 1910 ruimte
maakte voor de Republiek.Buiten de stadsmuren, breidde de
stad zich uit naar het westen. Men kan hier nog een korte weg
waarnemen die naar het administratief en commerciële centrum
leidde en waar de adellijke huizen en monumenten de
geschiedenis van de groei van Bragança vertellen. Nadat D.
Manuel in 1514 de stad nogmaals de stadsrechten had verleend,
begon de stad te groeien dankzij de aanwezigheid van de
bisschoppen die hier gedurende de helft van het jaar woonachtig
waren, aangezien ze een bisdom bestuurden dat verdeeld was
tussen Miranda do Douro en Bragança. Vanaf 1764 vestigden de
bisschoppen zich hier definitief.De koninklijke en kerkelijke
aanwezigheid zijn vereeuwigd in de kerk Igreja de São Vicente,
het museum Museu do Abade Baçal, in de kapel Capela da
Misericórdia, de kerk Igreja de Santa Clara en ook in de
kathedraal (Sé).De geschiedenis van de stad is niet volledig
zonder een bezoek aan de nabij gelegen eeuwenoude kerk Igreja
de Castro de Avelãs, of een bezoek aan het natuurpark Parque
Natural de Montesinho, waar u nog kleine
dorpsgemeenschappen aantreft die deel uitmaken van het
regionale erfgoed.
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Cabeceiras de Basto
Cabeceiras de Basto
Plaatsen
Cabeceiras de Basto ligt in een regio dat ?het land van Basto?
wordt genoemd. Deze naam komt van de legendarische
Portugese krijger "Basto", die beroemd werd door zijn optreden
tegen de Moren. Deze krijger wordt verbeeld in standbeelden
van graniet, die nog stammen uit de Romeinse tijd (1ste eeuw
voor Christus). Aanvankelijk zouden de standbeelden hebben
gediend als grafmonumenten voor de identificatie van de graven
van krijgers. Een van die beelden is te zien bij binnenkomst in
Cabeceiras de Basto.Het klooster Mosteiro de São Miguel de
Refojos was van grote invloed voor de ontwikkeling van de regio.
Het is in de 12e eeuw gesticht en gaf vroeger de naam aan deze
plaats, die toen Refojos do Basto heette.De streek rondom
Cabeceiras de Basto kent een grote schoonheid, heldere rivieren
en weelderige bergen. Speciaal is het molenpark van de koning
"Parque de Moinhos do Rei?, waar een verzameling
gemeenschappelijke molens staat van Abadim, die in opdracht
van D. Dinis, koning van Portugal in de 14e eeuw, zijn gemaakt.

Caminha
Caminha
Plaatsen
Caminha ligt bij de grens van Spanje en is een vestingplaats aan
de monding van de Rio Minho. Het was het toneel van veel
gevechten tussen Portugal en Spanje, maar tegenwoordig zijn de
betrekkingen tussen beide landen vriendschappelijk. Er is een
veerboot die de twee oevers van de rivier met elkaar verbindt.In
het midden van het estuarium, op een klein eilandje, liggen de
ruines van het fort ?Forte da Ínsua?, in de 15e eeuw gebouwd ter
verdediging van de haveningang.Maar deze regio leeft niet
alleen van het verleden... In Vilar de Mouros, een pittoreske
plaats met een rustieke schoonheid, gelegen op ongeveer 6 km
ten noorden van Caminha, wordt in augustus een groot
muziekfestival gehouden, dat veel bezocht wordt en de eerste in
zijn soort was in Portugal.

Carrazeda de Ansiães
Carrazeda de Ansiães
Plaatsen
In deze regio overheerst graniet het landschap. Een bezoek
waard zijn onder ander het middeleeuwse kasteel, de romaanse
kerken en de overblijfselen uit de prehistorie (rotsgravures en
dolmens).Een curiositeit in deze natuurlijke omgeving is de
"pedra bulideira" (de bewegende steen) in Ribalonga. Dit is een
gigantische ronde rots, die bovenop een heuvel staat en die
beweegt bij het aanraken, maar altijd op zijn plaats blijft.
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Celorico de Basto
Celorico de Basto
Plaatsen
Celorico de Basto ligt vlakbij de rivier Rio Tâmega. Deze regio
was vooral in de middeleeuwen belangrijk want hier lagen
namelijk de strategische verdedigingspunten van deze streek de kastelen van Celorico de Basto en Arnóias.In meer recente
tijden (17e tot 19e eeuw) werd Celorico de Basto veel bezocht
door de adel, die hier hun landhuizen lieten bouwen, die nog
steeds het landschap bepalen.

Chaves
Chaves
Plaatsen
In de tijd van de Romeinse overheersing was dit stadje bekend
onder de naam ?Aquea Flaviae?, gegeven door de keizer Flavius
Vespasianus in erkenning van de kwaliteit van de waterbronnen
die zich hier bevinden. De geneeskrachtige eigenschappen van
het water, dat met 73 graden Celsius één van de warmste
bronnen van Europa is, worden nog steeds gewaardeerd in het
veelbezochte kuuroord Parque Termal.Gelegen aan de rivier Rio
Tâmega en vlakbij de grens met Spanje, heeft Chaves altijd een
belangrijke strategische en militaire rol gespeeld. Het stadje
bood heldhaftig verzet tegen aansluiting bij Castilië in de 16e
eeuw. Later, in de 19e eeuw, was het in dit plaatsje dat de
binnenvallende legers van Napoleon hun eerste nederlaag op
Portugees grondgebied leden. Van dit verleden als een
vestingstad zijn het kasteel, de hoofdtoren en de middeleeuwse
wijk binnen de stadsmuren nog te zien.Chaves staat ook bekend
om zijn rijke keuken, waarvan vooral de worsten en hammen
naam hebben gemaakt.

Cinfães
Cinfães
Plaatsen
Cinfães ligt tussen de oevers van de Rio Douro en het gebergte
Serra de Montemuro. Hier werd de eerste koning van Portugal D.
Afonso Henriques (1139-85) grootgebracht door zijn page D.
Egas Moniz, heer en meester van deze streek.Het is een frisse en
groene regio, met rivierstranden bij de stuwdam van
Carrapatelo, die ideaal zijn voor het beoefenen van
watersport.Overal in de regio zijn overblijfselen te zien uit de
prehistorie en de Romeinse periode, waaronder de kerken Igreja
de Escamarão en Igreja de Santa Maria Maior in Tarouquela.
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Espinho
Espinho
Plaatsen
Het vissersdorpje, waar de inwoners nog in houten huisjes
woonden (?palheiros? genaamd), veranderde in de 19e eeuw in
een strandbestemming die in die tijd drukbezocht werd vanwege
de heilzame werking van de aanbevolen zeebaden.Heden is het
een levendig stadje, wat naast een uitgestrekt strand, een
strandoord met Thalassotherapie biedt, de oudste golfbaan van
het Iberisch schiereiland bezit, opgericht door Britten aan het
eind van de 19e eeuw, een casino en een groot aantal hotels
heeft.Wat evenementen betreft zijn het muziekfestival (Festival
de Música) in juni en het animatiefilmfestival (Festival de Cinema
de Animação) in november de moeite waard.

Esposende
Esposende
Plaatsen
In het tijdperk van de ontdekkingen was Esposende een
belangrijke vissershaven en de vissersactiviteiten zijn tot op de
dag van vandaag behouden, ofschoon Esposende ook veel
bezocht wordt als zomerbadplaats. Naast de visserij heeft de
bevolking van Apúlia het plukken van zeewier tijdens ebperiodes
als nevenactiviteit.De kustlijn van Esposende tot Ofir en Fão is
een beschermd landschap en wordt als één van de mooiste
kuststreken van Noord-Portugal beschouwd.Op ongeveer 6 km
ten noorden van Esposende ligt São Bartolomeu. Deze plaats
staat voornamelijk bekend om het volkfeest van 24 augustus,
waar het "Heilige Bad" (Banho Santo) onderdeel van uitmaakt.
Het is een duik in het zeewater die volgens de overlevering,
ziekte geneest en kinderen gezonder en resistenter maakt.

Fafe
Fafe
Plaatsen
Vanaf de 19e eeuw is Fafe een bestuurscentrum en de invloeden
van de emigratie van vele inwoners naar Brazilië in de 18e en
19e eeuw zijn heel goed merkbaar. Bij terugkeer van deze
migranten naar hun geboorteplaats, lieten ze paleisachtige
huizen bouwen met een imponerende ?Braziliaanse"
architectuur. Zij hebben tevens veel bijgedragen aan de
ontwikkeling van Fafe door te investeren in de textielindustrie en
in commerciële activiteiten.

Felgueiras
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Felgueiras
Plaatsen
Felgueiras ligt in een weelderige groene zone, waar de kleine
romaanse kerkjes in de plaatsen rondom Felgueiras speciale
aandacht verdienen.Deze plaats staat bekend om zijn borduuren kantwerk, de productie van Vinho Verde en de beroemde
cake "pão de ló de Margaride?.

Freixo de Espada à Cinta
Freixo de Espada à Cinta
Plaatsen
Er zijn verschillende verklaringen voor de opmerkelijke naam van
deze plaats (lett. es met het zwaard aan zijn middel). Sommigen
zeggen dat het afkomstig is van een Gotische edelman genaamd
"Espadacinta" en andere menen dat het afkomstig is van het
blazoen van een edelman uit Léon, waar een es en een zwaard
op stond. Weer anderen geloven in de legende die vertelt dat D.
Dinis, koning van Portugal, toen hij deze plaats in de 14e eeuw
stichtte, zijn zwaard aan een es hing, voordat hij onder die boom
ging rusten.Freixo de Espada à Cinta ligt in het afgebakende
wijngebied van de Douro; deze regio heeft vooral in de lente een
speciale schoonheid doordat de amandelbomen dan in bloei
staan. U kunt van dit prachtige tafereel genieten als u vanaf de
hoge Penedo Durão uitkijkt over de valleien. Dit is werkelijk het
mooiste uitkijkpunt van de gemeente. In de verte kunt u een
deel van Spanje al zien liggen.

Gondomar
Gondomar
Plaatsen
Gondomar ligt tussen aangename en vruchtbare valleien en is
beroemd vanwege het goudsmeedwerk. Goudsmeden is een
activiteit die al eeuwen in Gondomar bestaat en men vermoedt
dat hier het goudsmeden ten tijde van de Westgoten en de
Kelten al bestond. De oorsprong van het goudsmeden staat
rechtstreeks in verband met de goudmijnen die in deze regio
liggen en die al meer dan twee eeuwen geleden gesloten
zijn.Van het goudsmeedwerk zijn het filigrain in goud en zilver
natuurlijk het meest opvallend. De complexe opbouw van de
siervoorwerpen wordt toegeschreven aan de esthetische en
artistieke invloeden van de Moren op het Iberische Schiereiland.
De rijkdom en de originaliteit van deze handgemaakte sieraden
zijn onlosmakelijk verbonden met de karakteristieke en rijke
klederdracht van de Minho.

Guimarães
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Guimarães
Plaatsen
Op 13 december 2001, heeft de UNESCO het historische centrum
van de stad Guimarães toegevoegd aan de Werelderfgoedlijst.
Een welverdiende onderscheiding voor deze stad, vol historische
herinneringen, die het erfgoed goed heeft weten te bewaren. De
stad is een genot om te bezoeken.Voor de Portugezen heeft
Guimarães een hele bijzondere symbolische waarde aangezien
D. Afonso Henriques hier, in een veld vlakbij de muren van zijn
kasteel, op 24 juni 1128 de overwinning behaalde in de slag van
S. Mamede. Hij versloeg de troepen van D. Teresa, zijn moeder
en dochter van Afonso VI van León en Castilië, en maakte de
weg vrij voor de opbouw van het koninkrijk Portugal, waarvan hij
de eerste koning zou worden.Begin uw bezoek op een plaats die
bekend staat als de Heilige Heuvel, Colina Sagrada, bekroond
met het tot de verbeelding sprekende kasteel van Guimarães, en
de kleine romaanse kerk São Miguel. Volgens de legende werd in
deze bescheiden kerk Afonso Henriques gedoopt in de doopvont,
die zich nog steeds in de kerk bevindt. Op een iets lagere plek
staat het indrukwekkend beeld van de beeldhouwer Soares dos
Reis (1834) waarin men de persoon en gelaatstrekken van de
eerste koning van Portugal kan herkennen.In de nabije omgeving
onderscheidt zich het hertogspaleis Palácio Ducal, dat
oorspronkelijk uit de 15e eeuw dateert en waarin nu een
museum is gevestigd.Na een bezoek aan de plaatsen die een
belangrijke rol hebben gespeeld in de stichting van Portugal,
kunt u afdalen naar Guimarães, waar we u aanraden om het
plein Largo da Oliveira, in het hart van het historische centrum,
te kiezen als startpunt voor uw bezoek.Indien u een prachtig
uitzicht over de stad wilt zien, kunt u met de auto de 7 km
afleggen tot aan de heuveltop van Monte da Penha; dit is één
van de meest indrukwekkende uitzichten in het noorden van
Portugal. De weg loopt vlak langs de Pousada de Santa Marinha
da Costa. Dit voormalige klooster, gesticht door D. Mafalda de
Sabóia, de vrouw van D. Afonso Henriques, vertegenwoordigt
verschillende stijlen en periodes en is dankzij de bekwame
architect Fernando Távora tot een Pousada verbouwd. De in de
18e eeuw herbouwde kerk, de kloostergang, de cellen die tot
kamers zijn verbouwd en de prachtige veranda van S. Jerónimo,
maken een bezoek zeker de moeite waard.U kunt ook met een
kabelbaan omhoog (een rit van slechts enkele minuten) dat het
centrum van de stad verbindt met deze hooggelegen plaats waar
het heiligdom Santuário de Nossa Senhora da Penha zich
bevindt.

Lamego
Lamego
Plaatsen
Gelegen op zo'n 12 km van de oevers van de Douro, heeft
Lamego in de 18e eeuw, een periode van grote voorspoed
beleefd toen hier de verfijnde wijn werd gemaakt die de
voorloper zou zijn op de beroemde Portwijn. Lamego is een hele
oude stad en was al door de Westgoten in de 7e eeuw, die het
Lamecum noemden, tot zetel van het bisdom
verheven.Vervolgens heeft het een vergelijkbaar lot van zovele
andere Portugese plaatsen ondergaan: eerst veroverd door de
Moren, heroverd door de Christenen, daarna weer onder
islamitisch bestuur, totdat in 1057, Fernando Magno de Castela
(Ferdinand de Grote van Castilië), de overgrootvader van D.
Afonso Henriques, de eerste koning van Portugal, het definitief
heroverde. Van de middeleeuwse periode getuigen nog het
kasteel, hoog boven de stad, de Sé (kathedraal) en de kleine
kerk Santa Maria de Almacave.Dankzij de eeuwenlange
overheersende invloed van de Kerk, die pas in 1834 met het
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verdwijnen van de religieuze ordes werd ingeperkt, heeft
Lamego vele kerken die de klassieke invloed van de 16e en 17e
eeuw onthullen. De afbeeldingen op de tegels die de muren
bekleden, de religieuze schilderingen en de prachtige decoraties
in het met bladgoud bedekte hout, die tijdens de barokperiode
zijn toegevoegd, zijn zeker een bezoek waard. De kerk van het
klooster Convento de Santa Cruz, met een uitzicht over de stad,
is bijzonder de moeite waard. Gelegen op een hoogte van 600
meter, heeft de kerk een prachtig monumentaal barok
heiligdom, toegewijd aan Nossa Senhora dos Remédios. De
noodlijdende gelovigen richten hun smeekbedes tot haar en
vinden hier verlichting voor hun kwalen. Het stadje betuigt elk
jaar (tussen 6 en 8 september) zijn dank in een grootse
processie, toegewijd aan Nossa Senhora dos Remédios.Aan het
andere uiteinde maar nog steeds bij de trappen van het
heiligdom Santuário de Nossa Senhora dos Remédios verrijst een
prachtig 18e eeuws paleis, het voormalige bisschopspaleis van
Lamego, in een elegante en sobere barokstijl.Boven de
hoofdpoort is het wapen van de bisschop D. Manuel Vasconcelos
Pereira uitgehouwen, die verantwoordelijk was voor de
wederopbouw en uitbreiding van het oude bisschopspaleis. Rond
1940 is deze ruimte aangepast om het rijke archief van het
museum Museu de Lamego te huisvesten. Een bezoek aan dit
museum mag u niet missen.Lamego's ligging nabij de oevers van
de Douro biedt u de gelegenheid om verschillende uitstapjes te
maken en te genieten van de prachtige uitzichten over de
uitgestrekte valleien waar de Portwijn vandaan komt.

Lousada
Lousada
Plaatsen
Lousada ligt in een regio die economisch gezien zeer ontwikkeld
is maar nog steeds een sterke band heeft met de
landbouwtraditie. Een bezoek aan Lousada is de moeite waard
vanwege de behouden monumentale erfgoederen.Recentelijk
heeft Lousada meer bekendheid verworven door de organisatie
van autoraces op een circuit in de nabije omgeving, dat
uitstekende voorzieningen biedt.

Macedo de Cavaleiros
Macedo de Cavaleiros
Plaatsen
Macedo de Cavaleiros ligt in het noordoosten van Trás-os-Montes
en is een land van solares. Het ligt in een vruchtbare vallei
vlakbij het gebergte Serra de Bornes, dat veel bezocht wordt
door liefhebbers van extreme sporten zoals parapenten.In de
18e eeuw was het kweken van de zijderups één van de
belangrijkste activiteiten van de regio. Getuigen daarvan zijn de
ruïnes van de Koninklijke Weverij van Chacim (Real Filatório de
Chacim). Deze zullen opgeknapt worden voor het project
?Europese Zijderoute?, waar in Portugal Macedo de Cavaleiros
het centrum van wordt.
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Maia
Maia
Plaatsen
De gemeente Maia, die economische sterk gegroeid is, is
tegenwoordig een belangrijk industrieel centrum. Maar het kent
ook nog sterke tradities en heel oude gebruiken.Vlakbij Maia ligt
het klooster Convento de Moreira da Maia, waar een relikwie ligt
van de heilige Santo Lenho. Deze heilige bezit volgens de
bevolking krachten om wonderen te verrichten en in momenten
van verdriet komt men hier om om zijn hulp of steun te bidden.

Marco de Canaveses
Marco de Canaveses
Plaatsen
Marco de Canavezes ligt in één van de meeste vruchtbare delen
van de Douroregio. De plaats verkreeg veel betekenis als
landbouwcentrum hoofdzakelijk vanwege de productie van
goede wijn en kastanjes. Er zijn in de bergen in de omgeving
sporen gevonden van eeuwenlange bevolking.Bijzonder is de
kerk, die volgens een ontwerp van Siza Vieira (Portugees
architect met wereldfaam) is gebouwd en die enigszins
controversieel is vanwege de ongewone architectuurstijl.

Matosinhos
Matosinhos
Plaatsen
Traditie en vooruitgang zijn de sleutelwoorden voor deze stad
aan de Atlantische Oceaan...Matosinhos ligt aan de monding van
de rivier Rio Leça en heeft een bevoorrechte ligging aan zee. De
eerste verwijzing naar Matosinhos voert terug naar de 11e
eeuw, toen de stad nog bekend stond als Matesinus. In 1514
kreeg de plaats stadsrechten van koning D. Manuel I, maar werd
pas als ?vila? (kleine stad) erkend in de 19e eeuw (1853).
Matosinhos werd in 1909 zetel van de gemeente en in 1984 werd
het verheven tot stad.Oorspronkelijk was Matosinhos een
traditionele vissersplaats waar men zout produceerde.
Tegenwoordig is de stad de belangrijkste vissershaven van
Portugal en heeft ook industrie ontwikkeld (conserven,
metaaltechniek en houtbewerking). Hier liggen ook de drie
belangrijkste factoren voor de economische ontwikkeling van de
regio: de commerciële haven van Leixões, de raffinaderij van
Petrogal en het expositieterrein Exponor, waar grote
internationale evenementen georganiseerd worden.Het
heiligdom Santuário do Senhor Bom Jesus is het belangrijkste
monument van de stad, maar ook het erfgoed van Leça da
Palmeira is zeker een bezoek waard. Leça da Palmeira is de
oudste deelgemeente van Matosinhos en heeft ook mooie
stranden en artistieke bezienswaardigheden zoals de werken van
architect Siza Vieira (het Theesalon "Salão de Chá? en het
Getijdenzwembad ?Piscina das Marés?), de vuurtoren Farol da
Boa-Nova, het landgoed Quinta da Conceição, Quinta de
Santiago en het fort Forte de Nossa Senhora das Neves.
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Melgaço
Melgaço
Plaatsen
Melgaço ligt bij Galicië en ontwikkelde zich rondom het kasteel
dat in opdracht van de eerste koning van Portugal, D. Afonso
Henriques, in de 12e eeuw is gebouwd.De plaats Melgaço ligt in
een extreem frisse en groene regio, waar de beroemde Vinho
Verde wordt geproduceerd. U mag tijdens een bezoek niet
voorbijgaan aan de Solar do Alvarinho, waar u verschillende
variëteiten van deze unieke wijn kunt proeven.In de buurt liggen
prachtige monumenten in romaanse stijl, zoals het klooster
Mosteiro de Fiães en de kerken Igreja da Senhora da Orada en
Igreja de Paderne. Bijzonder is ook het traditionele dorp Castro
Laboreiro, dat al in de IJzertijd is ontstaan en naam geeft aan een
hondenras dat daar vandaan komt.Op ongeveer 4 km van
Melgaço liggen de thermen Termas do Peso, die veel bezocht
worden vanwege de therapeutische kwaliteiten van het water.

Mesão Frio
Mesão Frio
Plaatsen
Mesão Frio is een rustig stadje in de afgebakende Douroregio en
is altijd verbonden geweest met de wijnbouw.Aan de oevers van
de Douro liggen prachtige wijngaarden die in terrassen zijn
aangelegd en die voor een uniek landschap zorgen.
Landgoederen en heerlijke huizen zijn overal te zien. Eén
daarvan, Solar da Rede, is aangepast en biedt tegenwoordig
accommodatie als Pousada.

Miranda do Douro
Miranda do Douro
Plaatsen
Miranda do Douro is een van oorsprong oud stadje wat door de
Romeinen is bezet en later, in de 8ste eeuw door de Arabieren,
die het de naam "Mir Andul" gaven, waarvan uiteindelijk de
naam Miranda is afgeleid.Door de ligging nabij de grens met
Spanje, nam het dorp een belangrijke positie in als strategisch
verdedigingspunt. Het was de eerste koning van Portugal, D.
Afonso Henriques, die in de 12e eeuw het kasteel en de
ommuurde vesting liet bouwen en het in een ware burcht
veranderde.In de 16e eeuw verkreeg het dorp de status van stad
en werd de zetel van het bisdom Trás-os-Montes. Toen brak er
een nieuwe voorspoedige periode aan. Tijdens deze periode
werden de grootse monumenten gebouwd zoals de kerk Igreja
Santa Maria Maior die gedurende twee eeuwen als kathedraal
heeft gediend.Tijdens de 17e eeuwse
Onafhankelijkheidsoorlogen tegen Spanje en later, tijdens de
Franse invasies, heeft de stad veel ontberingen geleden en een
groot deel van haar belangrijke rol verloren.Tegenwoordig is
Miranda do Douro bekend vanwege de kleurrijke en levendige
folklore - de Pauliteiros de Miranda, die met hun traditionele
rokkenkledij een dans met stokken uitvoeren, begeleid door de
doedelzak die zijn oorsprong vindt in de Keltische bezetting van
deze streek, tijdens het IJzeren Tijdperk. Verder nog aandacht
voor het "Mirandees", een Portugese officiële taal die in deze
regio wordt gesproken, en qua gastronomie voor de "Mirandese
biefstuk", die wordt bereid met het uitstekende vlees van de
runderen van deze streek.
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Mirandela
Mirandela
Plaatsen
Mirandela is een mooie stad aan de oevers van de rivier Rio Tua
en staat bekend als de ?cidade jardim? oftewel tuinstad. Van
Mirandela wordt gezegd ?Wie Mirandela ooit ziet, blijft daar voor
altijd? ("Quem Mirandela mirou, em Mirandela ficou").Specifiek
voor de feesten ter ere van Nossa Senhora do Amparo eind juli is
de majestueuze processie, de lichtmars (marcha luminosa) en
het vuurwerk, dat als het mooiste van de regio wordt
aangemerkt.Mirandela is ook bekend om haar gastronomie,
voornamelijk om de traditionele worsten die daar gemaakt
worden en die bijzonder gewaardeerd worden - de "alheiras".In
de buurt ligt het karakteristieke dorp Romeu, dat ook een
bezoekje waard is.

Mogadouro
Mogadouro
Plaatsen
Mogadouro werd in de 13e eeuw door het Portugese koninkrijk
veroverd op de Moren en geschonken aan de Tempeliers, die
hier een kasteel lieten bouwen. Van dit kasteel zijn helaas nog
maar een paar ruïnes over.De ideale tijd om deze regio te
bezoeken is in februari/maart, want dan staan de amandelbomen
in bloei en zijn de velden bedekt met een mooie witte mantel
van bloemen. U kunt het landschap het best bekijken vanaf de
berg Serra da Castanheira of vanaf het kasteel van Penas Róias,
dat daar in buurt ligt.

Moimenta da Beira
Moimenta da Beira
Plaatsen
De naam "Moimenta" betekent begraafplaats of -gebouw en men
vermoedt dat dat komt omdat hier in de prehistorie een
necropool is geweest.Aquilino Ribeiro, een Portugese schrijver
(19e-20ste eeuw) noemde deze regio "Terras do Demo" (Land
van de Duivel), maar dit gebied is erg aangenaam en er worden
hier wijnen en fruit van uitstekende kwaliteit
geproduceerd.Moimenta da Beira wordt omringd door pittoreske
plaatsjes als Alvite en Leomil en ligt vlakbij de rivier Rio Távora
en bij het stuwmeer van Albufeira do Vilar, waar uitstekende
condities zijn voor het beoefenen van watersport.

Monção
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Monção
Plaatsen
De Suevische naam Orosion van deze versterkte stad, gelegen
aan de oever van de Minho rivier, werd naar het Latijn vertaald
als Mons Sanctus, wat uiteindelijk tot het Portugese Monção is
verbasterd. In 1291 werd het stadje door de Portugese koning
erkend en in 1306 liet D. Dinis ter bescherming het kasteel
bouwen, waarvan de muren heden nog de bezoekers
verwelkomen.Wie Monção ziet liggen aan de rivier Rio Minho,
met aantrekkelijk terrassen en uitkijkpunten zoals het terras
Neris, zou niet zeggen dat dit stadje het toneel is geweest van
heftige gevechten tussen het koninkrijk van Portugal en Castilië.
Nog minder bekend is dat tijdens die oorlogen drie vrouwen zich
door hun heldhaftigheid hebben onderscheiden: Deuladeu
Martins, Mariana de Lencastre en Helena Peres. Heden leeft de
herinnering aan de voormalige strijd nog voort in het charmante
volksfeest Festa da Coca, wat elk jaar op een donderdag wordt
gevierd, op de dag van Corpus Christi.De 17e eeuwse muren
omringen een historisch centrum waar de monumentale kerken
Igreja Matriz, Igreja da Misericórdia en Igreja de Santo António
dos Capuchos een bezoek waard zijn. Net buiten het stadje
maken de heilzame waterbronnen van Caldas de Monção uw
bezoek compleet.In de omgeving behoren de kerk Igreja de
Longos Vales, een schitterend voorbeeld van romaanse
architectuur, en het statige paleis Palácio da Brejoeira, waar de
beroemde Alvarinho Vinho Verde wordt gemaakt, toe aan het
erfgoed van Monção.

Mondim de Basto
Mondim de Basto
Plaatsen
Mondim de Basto ligt vlakbij de rivier Rio Tâmega en werd in de
12e eeuw gesticht tijdens het koningschap van D. Sancho I. Er
zijn echter aanwijzingen dat er hier voor die tijd reeds vele
volkeren woonden.Vlakbij het stadje Mondim de Basto ligt de
heuvel Farinha, die een piramidevorm heeft en doet denken aan
een vulkaan. De heuvel loopt steil omhoog tot een hoogte van
990 meter. Op de top staat de kapel Ermida da Senhora da
Graça, waarnaar in juli drukke bedevaartstochten voeren.In de
buurt, vlakbij het dorp Ermelo, liggen de watervallen van Rio Olo,
die ook wel "Fisgas de Ermelo" genoemd worden.

Montalegre
Montalegre
Plaatsen
Midden in het nationale park Peneda-Gerês ligt Montalegre, in
een regio met adembenemende landschappen waar de natuur
nog in de oorspronkelijke, betoverende staat is.Het stadje
Portalegre wordt gedomineerd door het kasteel uit de 13e eeuw,
dat gebouwd is op de overblijfselen van een nog ouder fort. Dit
toont het belang dat deze plaats moet hebben gehad als
strategisch verdedigingspunt van het Portugese territorium.In de
buurt, vlakbij het karakteristieke gemeenschapsdorp Pitões das
Júnias, ligt het kleine en merkwaardige klooster Mosteiro de
Santa Maria das Júnias, dat tegenwoordig een ruïne is en vroeger
toebehoorde aan de Orde van de Cisterciënzers (13e-14e
eeuw).Op gastronomisch gebied is Montalegre beroemd om de
productie van worsten en ham. Jaarlijks in januari wordt de markt
?Feira do Fumeiro? (markt voor gerookt vlees) gehouden, de
ideale gelegenheid om deze heerlijke spijzen te kopen.
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Murça
Murça
Plaatsen
Het symbool voor dit stadje is de zeug "Porca de Murça", een
groot standbeeld in steen in de vorm van een zeug, dat stamt uit
de IJzertijd. Men vermoedt dat het door de Kelten werd gebruikt
tijdens vruchtbaarheidsrituelen. Ook wordt gezegd dat het niet
gaat om een zeug maar een wilde berin, die de bevolking
terroriseerde. De heer van Murça, die de berin tijdens een
georganiseerde klopjacht doodde, zou het standbeeld hebben
laten oprichten ter nagedachtenis aan zijn verdienste.Murça ligt
in het afgebakende wijngebied van de Douro en de landbouw is
erg belangrijk voor de economie van de gemeente, niet alleen
vanwege de wijnproductie, maar ook om de olijfolie en de
honing.

Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
Plaatsen
Deze regio wordt al sinds de oudheid bewoond; daarvan zijn
onder andere de dolmen van Lamoso en Citânia de Sanfins een
goed voorbeeld. De laatste is één van de belangrijkste
archeologische vindplaatsen van het Iberische Schiereiland.
Bijzonder is eveneens de kerk Igreja do Mosteiro de Ferreira uit
de 12e eeuw, die in romaanse stijl is gebouwd.Paços de Ferreira
heeft zich economisch ontwikkeld door de meubelindustrie, die
zich hier vestigde. Het wordt dan ook wel eens de
?meubelhoofdstad? genoemd.

Paredes
Paredes
Plaatsen
Vanwege de geografische kenmerken van deze regio zijn hier
ideale condities voor het beoefenen van sporten als kanoën,
bergbeklimmen en alpinisme.De monumenten in romaanse stijl
verdienen speciale aandacht, zoals de kerk en het klooster van
Cete, één van de oudste tempels van Portugal (vermoedelijk 12e
eeuw).De plaats die bekend staat als ?Senhora do Salto?, die aan
de rivier Rio Sousa ligt, is beroemd. Volgens de legende zou hier
een ridder, aangezet door de Duivel, in een afgrond zijn
gevallen. Hij kwam zacht op de andere oever terecht nadat hij de
hulp van de Heilige Maagd had aangeroepen. Als dankbetuiging
liet de ridder een kleine kapel bouwen, die een grote devotie
kent.
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Paredes de Coura
Paredes de Coura
Plaatsen
Paredes de Coura ligt in een regio die van grote archeologische
waarde is. De plaats was zeer belangrijk tijdens de oorlogen
tussen Portugal en Spanje in de 17e eeuw.Paredes de Coura
trekt in augustus grote massa's jongeren tijdens het jaarlijkse
muziekfestival op de oevers van de Rio Coura.

Penafiel
Penafiel
Plaatsen
Penafiel heeft een heel oud verleden. Men zegt dat er in de regio
twee kastelen stonden, één heette Aguiar de Sousa en het
andere Castelo da Pena. De Moren probeerden tijdens hun
invasies om dit laatste kasteel te veroveren, maar dat lukte ze
niet, want het werd op heldhaftige wijze verdedigd. Daardoor
werd het kasteel als ?trouw? (fiel) beschouwd en werd zijn naam
voortaan Penafiel.Dit is een regio met veel graniet waar Vinho
Verde wordt geproduceerd. Tijdens de feesten van Corpus Christi
wordt Penafiel heel druk bezocht.In de buurt staan nog andere
interessante bezienswaardigheden, zoals het romaanse klooster
Mosteiro de São Salvador de Paço de Sousa en de kerken Igreja
de São Miguel de Eja en Igreja de São Salvador da Gandra.

Penedono
Penedono
Plaatsen
Het middeleeuwse kasteel staat op een grote rots en is een
uniek exemplaar van militaire architectuur in Portugal. Het
kasteel staat op een imposante plek in het landschap.De
overblijfselen uit de prehistorie zijn talrijk aanwezig, onder
andere in het dorp Penela da Beira, waar een dolmen staat die
als hoofdkapel heeft gediend (Ermida de Nossa Senhora do
Monte).In de 20ste eeuw maakte Penedono een belangrijke
ontwikkeling door toen men de mijnen begon te exploreren
(goud en wolfraam). Hoewel de mijnen nu verlaten zijn, zijn ze
een voorbeeld van industriële archeologie.

Peso da Régua
Peso da Régua
Plaatsen
Men denkt dat Peso da Régua zijn oorsprong dankt aan een
Romeins huis dat hier stond, de zogeheten "Villa Reguela", maar
de grote ontwikkeling van stadje vond slechts na 1756 plaats
toen de Real Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto
Douro (Koninklijke Compagnie van de Alto Douro Wijngaarden)
werd opgericht en hier het eerste erkende afgebakende
wijnbouwgebied ter wereld werd gesticht.Gelegen aan de rivier
Rio Douro heeft dit stadje een belangrijke rol gespeeld in de
productie en handel van de Portwijn, aangezien hiervandaan de
wijnvaten per ?rabelo? (boot) naar Vila Nova da Gaia werden
vervoerd, waar de wijn in de kelders rijp werd.In deze streek
worden de wijngaarden op terrassen langs de rivier verbouwd.
Vanaf verschillende uitkijkpunten kunt u deze prachtige
vergezichten bewonderen. Vooral São Leonardo in Galafura en
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Santo António do Loureiro bieden een prachtig uitzicht.In de
nabije omgeving treft u het kuuroord van Caldas de Moledo, wat
een eigen aanlegplaats heeft aan de rechteroever van de Douro.
Het is een hele aangename plaats om enkele dagen te
vertoeven.

Pinhão
Pinhão
Plaatsen
Pinhão wordt als het geografische centrum gezien van het
afgebakende wijngebied van de Douro. Hier liggen veel van de
landgoederen die Port produceren. Enkele daarvan bieden
toeristen, die houden van een landelijke stijl,
accommodatie.Noemenswaard is het treinstation van Pinhão.
Het is in de 19e eeuw gebouwd en het is van binnen volledig
bedekt met tegelpanelen.

Ponte da Barca
Ponte da Barca
Plaatsen
Gelegen in een groene streek aan de oever van de rivier Rio
Lima, gaat het verhaal dat Ponte da Barca zijn naam heeft
verkregen dankzij de boot (barca) die de twee oevers verbond,
voordat in de 15e eeuw de brug (ponte) werd gebouwd. Deze
streek stond voorheen bekend onder de naam Terra da Nóbrega
of Anóbrega, dat vermoedelijk afkomstig is van de Romeinse
naam ?Elaneobriga?.Het historische centrum van het dorpje met
de statige huizen (sommigen zijn omgebouwd tot toeristische
accommodaties) en de fraaie monumenten uit de 16e tot 18e
eeuw is een uitgebreid bezoek waard. Ook de omgeving met de
13e eeuwse romaanse kerk in Bravães en het 13e eeuwse
kasteel Castelo do Lindoso, wat een belangrijke rol speelde in de
verdediging van de streek, is een bezoek waard.Ponte da Barca
maakt deel uit van de officieel erkende streek van de Vinho
Verde en een deel van de gemeente ligt in het natuurgebied
Parque Nacional da Peneda-Gerês wat volop sport- en
recreatiemogelijkheden biedt.

Ponte de Lima
Ponte de Lima
Plaatsen
Ponte de Lima is vernoemd naar de Romeinse brug die hier over
de rivier Rio Lima ligt. Het eerste handvest werd in 1125
verleend door D. Teresa, de moeder van de eerste koning van
Portugal, nog vóór de stichting van het koninkrijk.Het erfgoed
van Ponte de Lima, dat in een vruchtbare landbouwstreek ligt
waar de beroemde Vinho Verde wordt gemaakt, bestaat uit een
groot aantal landhuizen en elegante woningen. Velen bieden nu
accommodaties aan bezoekers (turismo de habitação).Dit
traditionele dorpje komt elke twee weken tot leven tijdens de
markt die hier al sinds de middeleeuwen aan de zandoever van
de rivier wordt gehouden. In juni vindt hier een ander
traditioneel evenement plaats, de ?Vaca das Cordas? met onder
andere een stierengevecht. In september wordt in het dorpje de
?Feiras Novas? gevierd, de jaarfeesten van de gemeente.
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Porto
Porto
Plaatsen
Porto, de hoofdstad en toegang tot het noordelijke deel van het
land, is een oude stad die Portugal zijn naam heeft gegeven en
waar de werelds bekendste wijn, de Portwijn, vandaan komt.Het
historische centrum van Porto is prachtig gelegen aan de
monding van de Douro en bezit een uitermate waardevol
architectonisch erfgoed. Sinds 1996 staat het op de
Werelderfgoedlijst van de UNESCO. Porto is de hoofdstad van het
noorden en de tweede stad van het land. De ondernemende en
handelslustige inwoners staan van oudsher bekend om hun
verzet tegen regels en invasies, waardoor Porto ook bekend
staat als de onoverwinnelijke stad, ?cidade invicta?.Naast het
waardevolle erfgoed, is het de moeite waard om Porto's sterke
stadspersoonlijkheid en het unieke karakter van de bewoners te
leren kennen.Om de stad beter te leren kennen raden we u aan
om er de tijd voor te nemen en de typische huizen en
monumenten van graniet te bekijken, een tramrit langs de rivier
te maken of een boottocht langs de zes bruggen over de Douro.
U geniet zo van verschillende uitzichten op deze prachtige stad.
We raden u twee routes aan, met verschillende mogelijkheden
voor een tweedaags bezoek, die u de grote verscheidenheid van
deze stad tonen. De ?baixa? of de benedenstad van Porto biedt
een bruisend stadsleven, levendigheid, een druk zakencentrum
en de sfeer van een noordelijke handelsstad, gemengd met een
spiritueel en intens element van barok. Als contrast met deze
klassieke facetten van de stad, treft u in het park Parque de
Serralves het moderne gebouw van het museum voor de
hedendaagse kunst (Museu de Arte Contemporânea) en ook de
romantische en landelijke sfeer van het lommerrijke park.

Póvoa de Lanhoso
Póvoa de Lanhoso
Plaatsen
Het kasteel van het stadje Póvoa de Lanhoso ligt op de
heuveltop van Monte do Pilar en is het belangrijkste monument
van de regio. Volgens de overlevering heeft hier D. Teresa, de
moeder van de eerste koning van Portugal (12e eeuw) gevangen
gezeten na de Slag bij São Mamede waar moeder en zoon
tegenover elkaar stonden. Naast het kasteel werd in de 17e
eeuw het klooster Mosteiro de Nossa Senhora do Pilar
gebouwd.In het naburige dorp Fonte Arcada is de 12e eeuwse
kerk in romaanse stijl een bezoekje waard.Póvoa de Lanhoso ligt
in de afgebakende wijnregio van de Vinho Verde en geniet grote
bekendheid vanwege de granietwinnings en
-verwerkingsindustrie en het goudsmeedwerk (filigrain).
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Póvoa de Varzim
Póvoa de Varzim
Plaatsen
Póvoa de Varzim is een oude plaats waarvan het handvest
dateert uit de 14e eeuw. Vanaf de 18e eeuw kreeg de plaats
bekendheid als belangrijke vissersplaats, toen hier een groot
aantal vissers kwamen wonen en een gemeenschap
vormden.Het uitstekende strand, dat veel bezocht wordt in de
zomer, was de motor voor de ontwikkeling van de stad. Póvoa do
Varzim is een populaire badplaats geworden en biedt een groot
aantal voorzieningen, zoals hotels, golfbaan, casino en
sportfaciliteiten.In de buurt ligt het stadje São Pedro de Rates,
dat ooit de zetel van de gemeente was en een bezoek waard is.
Onder andere om de kerk uit de 11e-13e eeuw in romaanse stijl
en het oude gemeentehuis uit de 18e eeuw met schandpaal te
bezoeken.

Resende
Resende
Plaatsen
Men vermoedt dat Resende zijn naam te danken heeft aan de
christelijke ridder ?Rausendo?, die de plaats in de 11e eeuw
veroverde en bevolkte.In deze regio werd de eerste koning van
Portugal, D. Afonso Henriques, grootgebracht door zijn page D.
Egas Moniz. De infante werd geboren met een ongeneeslijke
ziekte en herstelde op miraculeuze wijze toen hij vier jaar oud
was. Dit gebeurde nadat D. Egas Moniz hem had meegenomen
naar een plaats waar hij een beeld van de Heilige Maagd had
ontdekt, op aanwijzingen uit een visioen.Op deze locatie,
Cárquere genoemd, liet hij een kerk bouwen (in de 15e-16e
eeuw veranderd), waar nu nog het kleine ivoren beeld van de
Maagd staat.Resende ligt op de heuvels van Serra do Montemuro
en vlakbij de stuwdam van Carrapatelo. De plaats biedt een
fantastisch uitzicht over de rivier de Douro.In de buurt van
Resende liggen de thermen van Caldas de Aregos, waarvan het
water een uitstekende therapeutische werking heeft.

Ribeira de Pena
Ribeira de Pena
Plaatsen
Ribeira de Pena ligt in een overgangsgebied tussen Minho en
Trás-os-Montes en in de afgebakende wijnregio van de Vinho
Verde. De gemeente wordt door een aantal rivieren doorkruist,
wat het tot een groene en koele plaats maakt, uitstekend
geschikt voor vissers.Uit de restanten van eerdere menselijke
bewoning, die terug voeren is tot aan de prehistorie, zoals het
heiligdom Santuário Rupestre de Lamelas en de Romeinse
vestingen op de heuveltoppen, blijkt de eeuwenoude
geschiedenis van de regio.Noemenswaard zijn ook de brug Ponte
de Cavês, over de rivier Rio Tâmega en de kerk Igreja de São
Salvador, die in de 18e eeuw is gebouwd in opdracht van een
rijke inwoner, die na geëmigreerd te zijn naar Brazilië naar zijn
geboorteplaats terugkeerde.
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Sabrosa
Sabrosa
Plaatsen
Sabrosa ligt in de afgebakende wijnregio van de Vinho do Porto
(portwijn) en er zijn overblijfselen gevonden waaruit valt af te
leiden dat de regio reeds tijdens het Neolithicum (graven en
dolmens) en de IJzertijd werd bewoond. Ook de vesting Castro da
Sancha, die tijdens de Romeinse invasie veranderd is, is het
bekijken waard.Het dorp Provesende, dat in de buurt van
Sabrosa ligt, stamt uit de middeleeuwen en dus van vóór de
stichting van het Koninkrijk Portugal. In deze regio zijn ook
enkele paleochristelijke graven gevonden.In Sabrosa werd de
grote Portugese zeevaarder uit de 15e eeuw Fernão de
Magalhães (Ferdinand Magellaan) geboren. Hij was de eerste
persoon die er in slaagde een reis per schip om de wereld te
maken.Na de afbakening van het wijngebied van de Douro voor
de wijnproductie in de 18e eeuw, maakt Sabrosa een grote
ontwikkeling mee. Uit deze periode stammen vele van de
heerlijke huizen die hier liggen.

Santa Maria da Feira
Santa Maria da Feira
Plaatsen
In het centrum van een streek, die in de 11e en 12e eeuw
bekend stond als de "Terras de Santa Maria" (het land van de
heilige Maria), en die de verbinding vormt tussen het noorden en
Coimbra, dankt deze plaats zijn naam aan een markt die hier in
die tijd plaatsvond. De stad heeft als herkenningspunt het
kasteel, gebouwd in de 15e eeuw, met een voor een Portugees
kasteel ongebruikelijk ontwerp van een sprookjeskasteel.Santa
Maria da Feira is tegenwoordig een stad voorzien van
uitstekende infrastructuur zoals het Europarque - een modern
congrescentrum met een gevarieerd aanbod aan culturele
programma's - en het Visionarium - een interactief
wetenschapsmuseum. Ook noemenswaardig is het
papiermuseum, Museu do Papel.Van de evenementen die op de
kalender staan is het ?Festa das Fogaceiras? ongetwijfeld de
belangrijkste. Het vindt plaats op 20 januari en het hoogtepunt is
een processie van de ?fogaceiras?, zoals de meisjes, die de
??fogaças? (een soort suikerbrood) op het hoofd dragen, worden
genoemd.

Santa Marta de Penaguião
Santa Marta de Penaguião
Plaatsen
Santa Marta de Penaguião ligt in de afgebakende wijnregio van
de Douro en is beroemd vanwege zijn wijncoöperatie, waar
gewaardeerde tafelwijnen en versterkte wijnen worden
geproduceerd.Het landschap van deze regio wordt tot waar het
oog reikt bepaald door wijngaarden, die een groot deel van de
grondoppervlakte van de regio innemen.
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Santo Tirso
Santo Tirso
Plaatsen
De plaats Santo Tirso, aan de oevers van de Rio Ave,
ontwikkelde zich rondom het klooster Mosteiro de São Bento, dat
in de 10e eeuw gesticht werd. Vroeger stond de plaats bekend
onder de naam Santo Tirso de Riba de Ave.In juli wordt ter ere
van São Bento het grootste bedevaartsfeest van de gemeente
gehouden.In de buurt van Santo Tirso liggen de thermen Caldas
da Saúde, waar naast alle voorzieningen voor thermale
behandeling ook een expositie is van instrumenten, die aan het
begin van de 20ste eeuw gebruikt werden bij
behandelingen.Bijzonder is de romaanse kerk van Roriz, in de
nabije omgeving van Santo Tirso. Men vermoedt dat het kerkje
uit de 8ste eeuw stamt. Ook een bezoek waard is Citânia de
Sanfins de Ferreira, een plaats die waarschijnlijk al in de 6e eeuw
voor Christus bewoond werd.

São João da Pesqueira
São João da Pesqueira
Plaatsen
São João da Pesqueira ligt aan de oevers van de rivier de Douro
en dankt zijn naam aan een natuurlijke stuwdam waar een
overvloed aan vis was. Hierdoor was de dam een paradijs voor
vissers en daarom werd deze ?pesqueira? (visplaats)
genoemd.Deze stuwdam bestond uit grote rotsen die de rivier
tegenhielden, waardoor er een waterval ontstond, die bekend
staat als Cachão da Valeira. Hier zijn heel wat mensen
verdronken. De onregelmatige en verraderlijke loop van de
Douro is in de 20ste eeuw bedwongen door de bouw van
verschillende stuwdammen.In de afgebakende wijnregio van de
Douro wordt het landschap bepaald door uitgestrekte
wijngaarden en neemt het werkelijk adembenemende contouren
aan, die ten volle kunnen worden bekeken vanaf het heiligdom
Santuário de São Salvador do Mundo of vanaf de heuvel Monte
da Frágua.

Sernancelhe
Sernancelhe
Plaatsen
Sernancelhe werd veroverd door de Christenen in de 11e eeuw
en werd in vroegere tijden door Romeinen en Arabieren
bewoond. Beide volkeren hebben hier sporen van hun
aanwezigheid achtergelaten.De moederkerk in romaanse stijl
wordt door velen als één van de mooiste van het land
beschouwd.Landbouw is in deze regio de voornaamste
economische activiteit en Sernancelhe staat in het bijzonder
bekend om de kastanjeproductie.In de buurt van Sernancelhe
kunt u een bezoek brengen aan het klooster Mosteiro de Nossa
Senhora da Assunção in Tabosa. Dit is het laatste klooster dat
door de Cisterciënzers in Portugal is gesticht. Ook het heiligdom
Santuário da Senhora da Lapa, waarnaar jaarlijks op 15 augustus
een belangrijke bedevaart voert, is een bezoek waard.
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Tabuaço
Tabuaço
Plaatsen
Tabuaço ligt aan de rivier Rio Távora, één van de zijrivieren van
de Douro, de belangrijkste van de regio. In de buurt van Tabuaço
liggen belangrijke romaanse monumenten zoals de moederkerk
van Barcos (13e eeuw), de kapel Ermida de Sabroso en het
klooster Mosteiro de São Pedro das Águias, dat gesticht werd
door de Orde van São Bento en later door de Orde van de
Cisterciënzers werd ingenomen.

Tarouca
Tarouca
Plaatsen
De kloosters in deze streek hebben de oorsprong van dit dorpje
sterk beïnvloed, met name dat van São João de Tarouca, het
eerste klooster gesticht door de cisterciënzer orde van het
Iberisch schiereiland (12e eeuw), die de heerschappij had over
een groot deel van het noorden van Portugal.Het andere klooster
in deze streek, Mosteiro de Santa Maria de Salzedas, is
waarschijnlijk in de 12e eeuw gesticht en was ook een
kloosterlijk huis met een aanzienlijke rijkdom.De 13e eeuwse
versterkte brug Ucanha is uniek in het land. Het is een
overblijfsel uit een feodaal verleden toen men nog tolgeld moest
betalen wanneer men het land tussen Lamego en Riba Côa
overstak.Naast de schoonheid van deze landbouwstreek, is de
wijnteelt in dit gebied noemenswaardig, aangezien hier de beste
mousserende wijn van Portugal wordt vervaardigd.

Terras de Bouro
Terras de Bouro
Plaatsen
Terras de Bouro ligt bij de rivier Rio Homem en een groot deel
van deze gemeente ligt in het nationale natuurpark PenedaGerês.In de buurt liggen de stuwdammen van Caniçada en
Vilarinho das Furnas, beide van grote schoonheid. De laatste
stuwdam heeft de naam gekregen van de plaats die bij de bouw
van de dam volledig is ondergelopen en verdwenen. De
overblijfselen ervan worden tegenwoordig geëxposeerd in het
museum Museu Etnográfico in Terras de Bouro.De heiligdommen
Santuário de São Bento da Porta Aberta en Santuário da Senhora
da Abadia, ook in de buurt van Terras de Bouro, zijn
bestemmingen van grote bedevaartstochten.

Torre de Moncorvo
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Torre de Moncorvo
Plaatsen
De naam van deze plaats is verbonden met een edelman uit
León, Mendo Curvus, die heer en meester van deze streek was.
Hij heeft deelgenomen aan de christelijke Reconquista van het
Iberische Schiereiland en liet hier een kasteel bouwen als
residentie en ter bescherming van het territorium. D. Afonso
Henriques, de eerste koning van Portugal, bevestigde de
privileges die voorheen aan de inwoners geschonken waren en
gaf de plaats handvesten in 1128 en 1140.Een eeuw later werd
Torre de Moncorvo belangrijker, toen het op initiatief van koning
D. Dinis tot ?vila? (kleine stad) werd verheven. Tijdens dezelfde
regeringsperiode werd het kasteel herbouwd en de kasteelmuren
versterkt. Dit had vooral tot doel het creëren van een sterk
verdedigingspunt voor de Portugese grens in de
middeleeuwen.In 1512 kreeg Torre de Moncorvo opnieuw een
handvest van D. Manuel en was toen één van de grootste
arrondissementen van het land. Moncorvo ligt in de vruchtbare
vallei Vale da Vilariça, vlakbij het gebergte Serra do Reboredo.
De plaats is veranderd in een belangrijk handelscentrum tussen
de gebieden ten noorden en ten zuiden van de rivier de Douro en
het wijngebied van Beira Alta. De rijkdom van deze regio is onder
andere te zien in twee belangrijke bouwwerken: de imposante
moederkerk Igreja Matriz de Torre de Moncorvo en de kerk Igreja
da Misericórdia, in renaissancestijl.In de 17e eeuw werd de
Koninklijke Factorij voor Linnen en Hennepvezel gesticht op
initiatief van koning D. João IV. In de 18e eeuw nam het gebruik
van zijde toe en het kweken van de zijderups verving de
productie van linnen en gaf de regionale textielproductie
continuïteit. Een andere investering werd gedaan in de
mijnexploitatie, die in 1874 begon. Hier ligt namelijk één van de
grootste ijzermijnen van Portugal. Het huidige ijzermuseum
(Museu do Ferro e da Região de Moncorvo) laat de bezoeker zien
hoe deze industrie zich ontwikkeld heeft en geeft informatie over
de geschiedenis en de lokale gewoontes.Een bezoek aan Torre
de Moncorvo kan het best aan het einde van de winter
plaatsvinden, als de gemeente een kunstnijverheidsbeurs
organiseert en de amandelbomen in bloei staan.Vergeet ook niet
om Adeganha te bezoeken; het ligt op ongeveer 19 km van
Moncorvo en daar zijn nog de échte landelijke kenmerken van
Trás-os-Montes te zien. Daar kunt u ook de moederkerk Igreja
Matriz de Santiago Maior, een interessant voorbeeld van de
noordelijke romaanse architectuur, bezoeken.

Valença
Valença
Plaatsen
Valença is een stad aan de grens, gelegen aan de rivier Rio
Minho, die omgeven wordt door stadsmuren. De stad heeft nog
de oude kenmerken van een vestingstad uit de 17e-18e eeuw in
de stijl van de Franse militaire architect Vauban.De eerste naam
van Valença was "Contrasta", dat betekent ?plaats tegenover?
omdat de plaats tegenover de Galicische stad Tui, aan de
overkant van de rivier Rio Minho, lag.Tegenwoordig is het een
stad met een bloeiende handel, waar de zeer gewilde lokale
kunstnijverheidsproducten het belangrijkst zijn.
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Valongo
Valongo
Plaatsen
Valongo ligt bijna tegen de grens van de stad Porto aan en vormt
vandaag de dag een soort verlenging van de stad. Men gelooft
dat Valongo gesticht is door de Romeinen, die hier mijnen met
goud exploiteerden.Vandaag de dag is Valongo een drukke
plaats die nog diverse getuigen uit de 18e en 19e eeuw kent en
bekend staat vanwege de brood- en koekjestraditie.

Valpaços
Valpaços
Plaatsen
De gemeente Valpaços werd in de 19e eeuw gesticht, maar men
vermoedt dat deze regio al in de prehistorie en de Romeinse tijd
bewoond werd. veel archeologische vondsten getuigen
hiervan.In deze vruchtbare regio is de landbouw van belang voor
de economie. Het betreft hier voornamelijk kersenbomen en
wijngaarden.Wat betreft de gastronomie zijn de worsten en de
?folar de Valpaços? (hét visitekaartje van de regio) zeker het
proberen waard.

Viana do Castelo
Viana do Castelo
Plaatsen
Gelegen aan de monding van de rivier Rio Lima, 65 km ten
noorden van Porto en 50 km van de grens met Valença, is Viana
do Castelo in de 13e eeuw gesticht door Afonso III, koning van
Portugal, onder de naam Viana da Foz do Lima.De zee is altijd de
belangrijkste bestaansreden geweest van deze stad. Op een
gegeven moment bezat het stadje wel 70 handelsboten en, in de
tijd van de ontdekkingsreizen (in de 15e en 16e eeuw),
vetrokken vanuit de scheepswerven in Viana de boten op weg
naar Indië en Amerika, en keerden vervolgens beladen met
suiker, hout, ivoor en andere exotische kostbaarheden terug.
Een inwoner van Viana, João Álvares Fagundes, was de pionier
van de scheepvaart naar Terra Nova, in het noorden van de
Atlantische oceaan. Zonder dat hij het wist, maakte hij de weg
vrij voor de traditie van de vele stokvisgerechten (bacalhau) die
in Portugal zo populair zijn.In het midden van de 20ste eeuw
werd in de scheepswerven van Viana do Castelo een vloot
gebouwd om in het koude water van de noordelijke oceaan op
kabeljauw te vissen. Het graf van João Álvares Fagundes bevindt
zich in de kapel Capela do Santo Cristo, in de kerk Igreja Matriz
de Viana do Castelo.Tot aan de 16e eeuw behoorde het dorpje
toe aan het volk en mocht de adel zich hier niet vestigen. Nadat
later de adel wel werd toegestaan, werd Viana verrijkt met
paleizen die versierd zijn met de wapens van de adellijke
families, kerken, kloosters en fonteinen die nu deel uitmaken van
het aanzienlijke erfgoed en een bezoek waard zijn. In 1848 werd
Viana door koningin D. Maria II tot stad verheven onder de
nieuwe naam Viana do Castelo. Deze mooie, levendige en
vrolijke stad Viana do Castelo heeft haar rijke volkstradities goed
weten te behouden.Het feest ter ere van Senhora d'Agonia heeft
één van de mooiste processies van Portugal en is een uitbundig
en vrolijk evenement dat u niet mag missen.
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Vieira do Minho
Vieira do Minho
Plaatsen
Vieira do Minho ligt in een bergachtige en zeer bosrijke regio. In
deze gemeente vindt u bij de stuwdammen van Caniçada en
Ermal, locaties van grote schoonheid, ideale plaatsen om u te
ontspannen. Overal zijn in de kleine dorpjes eeuwenoude
tradities en gewoonten van het landelijke leven zichtbaar.In het
eerste weekend van oktober is het stadje in rep en roer vanwege
de vlooienmarkt "Feira da Ladra?, een vrijmarkt waar van alles
verkocht wordt, maar vooral kunstnijverheid uit de regio, zoals
koperen voorwerpen, manden en weefkunst.

Vila Flor
Vila Flor
Plaatsen
Vila Flor heette vroeger Póvoa de Além-Sabor en koning D. Dinis
gaf het stadje de nieuwe naam (Bloemenstadje) omdat hij
betoverd was door zijn schoonheid. Dezelfde koning liet de
stadsmuren bouwen, waarvan tegenwoordig alleen de zuidelijke
poort ?Porta Sul? nog rest.De moederkerk uit de 17e-18e eeuw
en in barokstijl is zeker een bezoek waard, alsook het museum
Museu de D. Berta Cabral, waar diverse archeologische vondsten
uit de regio te zien zijn.

Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Cerveira
Plaatsen
Vila Nova de Cerveira werd in de 14e eeuw door D. Dinis gesticht
op voorwaarde dat er honderd bewoners bij elkaar zouden
komen om het plaatsje te bewonen. Het kreeg de naam Cerveira
(plaats met veel herten) omdat er in de regio een grote kolonie
herten leefde.Het stadje ligt vlakbij de grens met Spanje aan de
rivier Rio Minho. De oversteek van de rivier kan worden gedaan
per veerboot, die van Vila Nova de Cerveira naar Goyan in
Galicië vaart. Vila Nova de Cerveira heeft talrijke monumenten
die getuigen van een rijk verleden.Vanaf 1978 is dit stadje
voornamelijk bekend om de realisatie van een biënnale van
beeldende kunst, die niet alleen in Portugal maar ook buiten de
grenzen bekend is en ook veel internationale kunstenaars trekt.

Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Famalicão
Plaatsen
Vila Nova de Famalicão werd in de 13e eeuw door koning D.
Afonso III gesticht. Men vermoedt dat Vila Nova de Famalicão al
vóór de stichting van Portugal de zetel was van Terras de
Vermoim.De grote ontwikkeling vond plaats in de 19e eeuw met
de vestiging van verschillende ateliers en industrieën in de
gemeente. Uit die tijd stammen de vele paleisachtige huizen en
luxueuze panden die tegenwoordig nog te zien zijn en gebouwd
werden door emigranten die in Brazilië rijk waren geworden.In
São Miguel de Seide, in de buurt van Vila Nova de Famalicão,
woonde Camilo Castelo Branco, één van de grootste namen van
de Portugese literatuur in de 19e eeuw. Zijn huis is omgevormd
tot museum.
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Vila Nova de Foz Côa
Vila Nova de Foz Côa
Plaatsen
Dit stadje in het binnenland van Portugal ligt op een hoogvlakte
van de regio ?terra quente" (warm land). Deze streek wordt zo
genoemd vanwege de zeer warme zomers.Vila Nova de Foz Côa
werd bekend doordat hier een grote verzameling
rotsschilderingen ontdekt werd aan de oevers van de Rio Côa,
die dateren uit het Laat Paleolithicum. Het is de enige locatie ter
wereld waar zoveel paleolithische tekeningen zijn gevonden in
de open lucht. In 1998 werden ze door de UNESCO toegevoegd
aan de werelderfgoedlijst.

Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Plaatsen
Vila Nova de Gaia ligt aan de rivier de Douro en wordt al
eeuwenlang bewoond. In de 18e eeuw maakte de plaats een
grote groei mee toen hier de Portkelders werden gevestigd.De
wijn kwam hier in boten - "rabelos" - aan en werd in de kelders te
rijpen gelegd, zodat deze de kwaliteiten verkreeg, die de port
wereldberoemd maakt. Een bezoek aan één van de vele
portkelders mag u zeker niet missen. Tijdens een bezoek komt u
alles te weten over deze wijn, die uniek in de wereld is.Van het
monumentale erfgoed van de stad Vila Nova de Gaia is het
klooster Mosteiro da Serra do Pilar noemenswaard. Het ligt op
een bevoorrechte locatie en is daardoor ooit ook als fort
gebruikt. Vanaf het klooster heeft u één van de mooiste
uitzichten op de stad Porto.

Vila Pouca de Aguiar
Vila Pouca de Aguiar
Plaatsen
Vila Pouca de Aguiar ligt vlakbij het natuurpark Alvão en in de
regio zijn veel sporen zichtbaar van heel oude bebouwing, zoals
de vesting Castro de Cidadelhe (uit de IJzertijd) en diverse
overblijfselen uit de Romeinse tijd, zoals bruggen en straatwerk.
In het stadje staan nog ru'nes van het kasteel, oude huizen en
solaren; allemaal getuigen van een groots verleden.In de buurt
van Vila Pouca de Aguiar liggen de thermen Pedras Salgadas, in
een omgeving met weelderige begroeiing. Het complex ademt
de sfeer van de grandeur uit de "belle époque", toen het
voornamelijk werd bezocht door aristocratische families. In het
water van de thermen zit een natuurlijk koolzuur en door de
therapeutische werking ervan worden de thermen zeer veel
bezocht. U kunt het water ?Pedras Salgadas? overal in het land
drinken, want het wordt in heel Portugal in flesjes verkocht.
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Vila Real
Vila Real
Plaatsen
Vila Real, de hoofdstad van de provincie Trás-os-Montes, verrijst
op een 427 meter hoge voorgebergte, dat als het ware een
schiereiland vormt tussen de rivieren Rio Corgo en Rio Cabril,
waarboven de sierlijke huizen pronken.Vila Real verkreeg de
eerste stadsrechten in 1289 van koning D. Dinis (1279-1325).
Het gaf de inwoners het recht om edelen en ridders logies te
weigeren en hen te dwingen buiten de stadsmuren te
overnachten. Dit was echter geen belemmering om in de 17e,
18e en 19e eeuw wél vele adellijke families te huisvesten, wiens
woningen langzaam deel gingen uitmaken van het
stadsbeeld.Vandaag de dag ziet de bezoeker in Vila Real nog de
vele stenen familiewapens die de voorgevels van talrijke
gebouwen sieren en het stadswapen, met een zwaard en een
stok, die de geschiedenis van de eerste graaf uitbeeldt.Begin uw
ontdekkingstocht in deze mooie en aangename stad, met fraai
uitzicht om de omringende gebergten, in het ?middeleeuwse Vila
Real?, waar in de 13e eeuw de eerste bewoners zich vestigden.
Vervolgens bezoekt u het ?oude Vila Real? en beëindigt u de
wandeling in het lommerrijke Parque do Municipio, nabij het
?moderne Vila Real?. Hier raden we u aan omhoog te lopen naar
Calvário, waar u een prachtig uitzicht over de stad heeft en de
ondergaande zon, de gebergten Serra do Marão en Alvão en naar
het zuiden de bergketen van Montemuro. Ten noorden van dit
uitkijkpunt liggen de moderne wijken, die in de laatste honderd
jaar zijn ontstaan.Op zo'n 3 km afstand van de stad kunt u één
van de meest waardevolle schatten van het Portugese barok
bezoeken, het paleis Palácio de Mateus.

Vila Verde
Vila Verde
Plaatsen
Vila Verde ligt in een extreem vruchtbaar gebied, waar de
rivieren Rio Homem en Rio Cávado samenkomen. Hier vind u de
mooiste idyllische landschappen van Portugal en ideale locaties
om te jagen en te vissen.In de zomer zijn er in alle dorpjes
volksfeesten, die veel bezoekers uit het hele land trekken en de
regio nóg meer kleur en vrolijkheid geven.Heel karakteristiek
voor de lokale kunstnijverheid zijn de "zakdoekjes van
verliefden? (lenços de namorados) in linnen of katoen, met
daarop simpele liefdespreuken geborduurd, die vaak cadeau
worden gegeven.

Vila do Conde
Vila do Conde
Plaatsen
Vila do Conde is een rustige stad, die belang en voorspoed
verkreeg door de scheepswerven tijdens de tijd van de
ontdekkingsreizen.De zee heeft altijd zijn stempel gedrukt op het
leven van de bevolking en inspireerde tot de motieven van het
beroemde kantwerk uit Vila do Conde, dat hier al sinds de 17e
eeuw wordt gemaakt. De technieken en de kennis van het
kantwerk werden al gauw over de rest van de kuststreken van
Portugal verspreid tot zelfs in Galicië. Deze bijzondere
kunstnijverheid kan bekeken worden in het museum Museu das
Rendas.Het belang van de kunstnijverheid voor de stad is nog
steeds duidelijk te zien tijdens de nationale markt ?Feira
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Nacional?, die hier jaarlijks in juli/augustus wordt gehouden en
één van de belangrijkste op dat gebied in Portugal is.

Vimioso
Vimioso
Plaatsen
Het stadje Vimioso kreeg in de 16e eeuw zijn eerst handvest,
maar deze regio werd al in de prehistorie bewoond, zoals blijkt
uit de vondsten die in Atalaia zijn gedaan.Dit grensgebied heeft
altijd een belangrijke rol gespeeld in de verdediging van het
territorium tegen de invallen vanuit Castilië. Het kasteel Castelo
de Algoso, gebouwd in de 13e eeuw aan de rivier op de rand van
een ravijn van 684 meter diep, was één van de veiligste
strategische punten.Behalve het rijke historische erfgoed heeft
deze gemeente ook marmer- en albastmijnen in Santo Adrião,
die eveneens een bezoek waard zijn.

Vinhais
Vinhais
Plaatsen
De militaire weg, die door de Romeinen werd aangelegd en die
Braga-Chaves-Astorga met elkaar verbond, liep langs de plaats
waar tegenwoordig Vinhais ligt. Uit deze tijd stamt ook de brug
Ponte da Rauca die daar te vinden is.Het stadje werd in de 13e
eeuw door koning D. Sancho gesticht op een hoge locatie, die
vroeger al door de Romeinen als uitkijkpunt werd gebruikt. In de
14e eeuw werd Vinhais, in opdracht van D. Dinis, de toenmalige
koning van Portugal, een vesting.Vinhais heeft zeer interessante
monumenten, zoals de kerk Igreja de São Facundo (gesticht door
de Goten) en het klooster Convento de São Francisco. Maar
Vinhais is bovenal bekend om de rijkdom van de gastronomie
(voornamelijk de worsten). Jaarlijks in februari vindt de Feira do
Fumeiro (markt voor gerookt vlees) plaats, waar u allerhande
delicatessen kunt kopen.

Regio Lisboa
Alcochete
Alcochete
Plaatsen
Alcochete is door de Arabieren gesticht onder de naam
"Alcaxete"; dit woord betekent ovens in het Arabisch. Men
vermoedt dat ze de plaats zo noemden vanwege de grote
kleiovens die hier gestaan hebben. Alcochete werd in de 12e
eeuw door D. Afonso Henriques, de eerste koning van Portugal,
op de Moren veroverd.In de 15e eeuw werd deze regio, waar
talrijke diersoorten voorkwamen zoals everzwijnen en wolven,
veel bezocht door de adel. Hier kon zij naar hartenlust jagen en
zij verbleef hier gedurende lange periodes in hun
zomerhuizen.De zoutbanken vormen een grote natuurlijke
rijkdom voor dit gebied. Alcochete werd lange tijd beschouwd als
het belangrijkste zoutproductiecentrum van het land.
Tegenwoordig is deze activiteit nog steeds fundamenteel voor de
lokale economie.Zoals bijna in de hele Ribatejo, worden er ook in
Alcochete paarden en stieren gefokt. De bevolking verheugt zich
hier nog altijd op het "wilde feest", dat tijdens de "Festas do
Barrete Verde e das Salinas" zijn hoogtepunt bereikt. Deze
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feesten vinden jaarlijks plaats in de tweede week van augustus.
Het stierenrennen en de stierengevechten zijn het meest
karakteristieke schouwspel van alle evenementen.In de buurt
van Alcochete ligt het natuurreservaat Estuário do Tejo, waar
verschillende vogelsoorten geobserveerd kunnen worden. De
vogels maken hier een tussenstop tijdens hun trek. Bijzonder zijn
de grote groepen flamingo's.

Almada
Almada
Plaatsen
Almada ligt aan de zuidelijke oever van de Taag en is zonder
twijfel het beste uitkijkpunt over de stad Lissabon. De mooiste
belvedères vindt u bij het kasteel, de panoramische lift van Boca
do Vento en in het bijzonder het Christusbeeld, dat in 1959 is
opgericht.In voorbije eeuwen was Almada een zomerbadplaats,
die veel door het hof werd bezocht. In de stad zijn dan ook nog
steeds verschillende adellijke gebouwen en woningen te zien uit
die tijd.Tegenwoordig is Almada een groeiende stad; de groei
werd voornamelijk gestimuleerd door de opening van de brug
over de Taag in 1966. Daardoor werd de verbinding tussen de
twee oevers van de Taag een stuk makkelijker. Almada staat
echter niet alleen in functie van de hoofdstad Lissabon, waar
veel inwoners werken, maar is een stad met een heel eigen
leven, met druk bezochte evenementen zoals het theaterfestival
Festival de Teatro.Costa da Caparica behoort ook tot de
gemeente Almada en wordt in de warme maanden veel
opgezocht door de inwoners uit Lissabon en omstreken. Zij
worden aangetrokken door de prachtig uitgestrekte stranden.
Noemenswaard is ook de bijzonder lekkere gastronomie van de
regio, met heerlijke "caldeiradas?, stoofpotten met verse vis, die
karakteristiek zijn voor plaatsen als Cacilhas, Porto Brandão,
Ginjal of Costa da Caparica.

Amadora
Amadora
Plaatsen
In de buurt van Lissabon ligt de stad Amadora, die in de 20ste
eeuw sterk tot ontwikkeling is gekomen. Het was bij uitstek de
meest geschikte woonplaats voor duizenden mensen die in de
hoofdstad werkten. De reis naar Lissabon is gemakkelijk per trein
of auto te doen.Van alle culturele evenementen van deze
moderne stad zijn de volgende noemenswaard: de stadsfeesten
"Festas da Cidade? in september/oktober (met veel cultuur en
een boekenbeurs), het Internationale Stripfestival in
oktober/november en de Sylvesterloop "Corrida de São
Silvestre?, op oudejaarsavond, één van de meest competitieve
atletiekwedstrijden op nationaal niveau.
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Barreiro
Barreiro
Plaatsen
Barreiro werd in de 16e eeuw verheven tot ?vila? (kleine stad).
De aanvankelijke kern van Barreiro werd gevormd door
verschillende vissers die uit de Algarve hier kwamen om te
wonen en te werken bij de ingang (barra) van de haven van
Lissabon. Daarom werden deze mannen ook wel ?barreiros?
genoemd.In de 18e en 19e eeuw ontwikkelde de plaats zich
buitensporig, omdat hier de terminal voor de Portugese
Spoorwegen van de lijn zuid en zuidwest werd gevestigd.
Barreiro werd daardoor een heel drukke plaats waar veel
mensen langskwamen. Het trok daardoor veel inwoners en
industrie aan. Het stadje Barreiro bleef maar groeien en werd in
1984 tot stad verheven.

Cascais
Cascais

Guincho

Plaatsen

Plaatsen

Gelegen aan zee en als traditioneel vissersdorpje heeft Cascais
een belangrijke ontwikkeling meegemaakt in de 14e eeuw, toen
het een drukke tussenhaven was voor schepen die onderweg
waren naar Lissabon.Vanaf de tweede helft van de 19e eeuw
werd het baden aan zee steeds populairder en Cascais kreeg
daardoor een zodanige impuls dat het stadje veranderde in een
zeer geliefde zomerbadplaats. De belangrijkste impuls kwam van
de koning van Portugal, D. Luís I, die in 1870 het fort van de
citadel veranderde in het zomerverblijf voor de Portugese
monarchie. Dit voorbeeld werd gevolgd door de adel en hier
werden dan ook vele paleisjes en prachtige villa´s gebouwd,
waar zij hun zomer doorbrachten. Hierdoor veranderde het oude
visserstadje compleet.Cascais trok ook nieuwsgierige bezoekers
en de bereikbaarheid werd aanzienlijk verbeterd toen de
spoorlijn tussen Pedrouços en Cascais in 1889 in gebruik werd
genomen.Tegenwoordig is Cascais een levendige en
kosmopolitische plaats, die nog zijn aristocratische sfeer heeft
behouden. Een wandeling door de straten is een aanrader. Hier
zijn winkels van uitstekende kwaliteit en terrasjes, waar u kunt
ontspannen onder het genot van een drankje en een hapje. De
stranden zijn dé attractie van Cascais; u kunt kiezen uit stranden
in een beschutte baai van het stadje of uit de iets verder
afgelegen stranden in Guincho, in het natuurpark Parque Natural
Sintra-Cascais, die uitstekende mogelijkheden bieden voor
surfen en windsurfen. De Boca do Inferno, een inham in de kust
omgeven door grillige rotspartijen en grotten, trekt veel
bekijks.Wat betreft de gastronomie, voeren de verse vis en
zeevruchten de boventoon; u kunt ze proeven in één van de vele
restaurants van de regio.

In de omgeving van Cascais ligt het uitgestrekte strand Praia do
Guincho. Het strand wordt in de zomer veel bezocht door
badgasten en tijdens het hele jaar door surfers en windsurfers.
Guincho is bij uitstek geschikt voor deze sporten.Aan de weg, die
langs de zee loopt, liggen talrijke uitstekende restaurants die
heerlijke vis- en zeevruchtengerechten serveren.
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Costa de Caparica
Costa de Caparica
Plaatsen
Costa da Caparica was traditioneel gezien een vissersplaats, die
tijdens de 20ste eeuw veranderde in de meest bezochte
strandplaats van de regio Lissabon. De ligging en de
bereikbaarheid van Costa da Caparica trekt in de
zomerweekeinden grote mensenmassa's aan.De zandvlakte, die
zich 25 km lang uitstrekt, biedt genoeg keuze. U kunt kiezen uit
de drukke stranden bij het stadje en gebieden die vrijwel
verlaten zijn. Een pittoresk treintje, de "Transpraia", zorgt voor
de verbinding tussen de stranden bij Costa da Caparica en Fonte
da Telha, aan het einde van de spoorlijn. Onderweg zijn er
verschillende haltes, waar u uit kunt stappen.Op de vele
stranden zijn er uitstekende faciliteiten voor het beoefenen van
verschillende sporten, zoals surfen en strandvolleybal (op
speciaal daartoe aangelegde velden). Ook zijn er veel bars waar
u ´s avonds terecht kunt voor vermaak.Als vissersplaats heeft
het natuurlijk de grote gastronomiespecialiteit in Costa da
Caparica de visschotels, voornamelijk de ?Caldeiradas?
(visstoofpot). Aan dit gerecht wordt jaarlijks ook een
gastronomisch festival gewijd.

Ericeira
Ericeira
Plaatsen
Ericeira is van oudsher een visserstadje en is voornamelijk in de
20ste eeuw gegroeid door de toenemende vraag naar
zomerbadplaatsen, maar het heeft zijn originele karakteristieken
en een heel eigen sfeer behouden.De stranden van Ericeira, op
50 km van Lissabon, liggen in een makkelijk te bereiken gebied
en worden veel bezocht in de zomer; zij horen tot de beste
surfstranden van Europa. Noemenswaard is het strand Praia de
Ribeira d`Ilhas, waar jaarlijks één van de wedstrijden van het
Wereldkampioenschap Surfen worden gehouden.Een wandeling
door Ericeira biedt u ook de gelegenheid om de verschillende
gerechten met vis en zeevruchten te proeven, die de specialiteit
van deze regio zijn.

Estoril
Estoril
Plaatsen
Estoril geniet wereldfaam. Het is een echt kosmopolitisch
centrum met een gezellig nachtleven, dat alle nodige
infrastructuur bezit van een grote badplaats - stranden,
uitstekende hotels, golfbanen, een casino en zelfs een
racecircuit.In het begin van de 20ste eeuw werd begonnen aan
een vooropgezette verandering van Estoril; niet alleen vanwege
de nabijheid van de zee, die steeds meer een attractie werd,
maar ook om de waterbronnen die hier lagen en die erg in de
mode waren.Het centrum van deze nieuwe luxe badplaats was
het park en het casino (hét visitekaartje van Estoril), met daar
omheen gebouwen met arcades en uitstekende hotels.Vroeger
was Estoril bekend om de verschillende forten langs de kuslijn,
die de veiligheid waarborgden van één van de mogelijke
toegangswegen naar Lissabon. Maar ook vanwege het klooster,
dat gebouwd werd door de Bedelorde van de Franciscanen in de
16e eeuw en dat tegenwoordig het College der Salesianen
herbergt.Vanaf 1930 werd Estoril één van de belangrijkste
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toeristische trekpleisters van Portugal en werd voor veel
Europese koninklijke familie een verbanningsplaats na hun
afzetting, waaronder koning D. Juan Carlos van Spanje.Tijdens de
Tweede Wereldoorlog was het een toevluchtsoord voor
schrijvers, politici, artiesten, handelaren en veel joden, die
vervolgd werden door het Derde Rijk.

Lisboa
Lisboa
Plaatsen
Op de rechter oever van het brede estuarium van de Taag ligt
Lissabon, de hoofdstad van Portugal. De stad ligt op betoverend
mooie heuvels en heeft een ongekende geografische ligging,
waaraan het de kosmopolitische uitstraling dankt. De prachtige
lichtval, die vele schrijvers, fotografen en filmmakers
inspireerde, de huizenzee die de heuvels ?beklimt?, waar de
okerkleur van de daken overheerst, de polychromie van de
tegels op de gevels en de steile straatjes in de oude wijken,
geven Lissabon het bijzondere charisma van een overgangsstad
tussen Noord-Europa en het mediterrane zuiden.Lissabon werd
door handelende volkeren en zeelieden verkozen om ruilhandel
te bedrijven en haar lange geschiedenis begint als Alis-Ubbo van
de Feniciërs, om vervolgens in de 2e eeuw te veranderen in het
romaanse Felicita Julia Olisipo, vanaf de 8ste eeuw in het
Arabische Aschbouna om uiteindelijk Portugees te worden in
1147, toen zij door D. Afonso Henriques, de eerste koning van
Portugal, veroverd werd, en in 1255 hoofdstad van
Portugal.Lopend door de karakteristieke wijken of rijdend met de
tram door de historische wijken, omhoog en omlaag gaand met
de eeuwenoude liften, varend met de boot over de Taag, of zelfs
reizend met de metro, een heus ondergronds museum voor
hedendaagse kunst. Het zijn allemaal ideale manieren om de
culturele diversiteit van de stad de bekijken en te
ontdekken.Naar het westen, richting de monding van de Taag,
ligt de wijk Belém, met tuinen en monumenten, die behoren tot
het Werelderfgoed van UNESCO; hier ligt het Lissabon van de
ontdekkingsreizen.De aardbeving van 1755 leidde tot de
wederopbouw van de stad, die zorgde voor een regelmatige en
symmetrische plattegrond van deze schitterende stad, die
gericht is naar de Taag. De benedenstad (Baixa) van Lissabon is
een gebied met traditionele winkels. De verleidelijke wijk Chiado
roept beelden op van de bourgeoisie charme van Lissabon uit de
burgerlijke 19e eeuw. Het ?Parque das Nações? biedt een
uitgebreid aanbod aan vrijetijdsmogelijkheden waarvan het
Oceanarium.´s Avonds klinken in de traditionele wijken van
Lissabon stemmen van de fado en de jongeren komen bij elkaar
in de gezellig drukke bars in de ?Docas?, of in de wijk Bairro Alto,
naast de Chiado.

Loures

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com

100/106

Loures
Plaatsen
Loures ligt in de buurt van Lissabon en het gebied waarin Loures
ligt, staat bekend als de ?saloia-regio?, omdat hier de
moestuinen liggen die vroeger de stad Lissabon van groenten en
andere verse producten voorzagen.In vroegere tijden, toen
Loures veel bezocht werd als ontspanningsoord, heeft de adel
hier veel landgoederen gebouwd, waarvan het paleis en
landgoed Palácio en Quinta do Correio-Mor uit de 18e eeuw en
het landgoed Quinta do Conventinho, waar tegenwoordig het
Gemeentelijk Museum gehuisvest is, nog bezocht kunnen
worden.In de buurt van Loures staan talrijke belangrijke
architectonische gebouwen, waaronder de moederkerk van
Odivelas, die in de 13e eeuw gebouwd en in de 17e eeuw
herbouwd werd. In Santo Antão do Tojal staat het bisschoppelijke
paleis ?Palácio dos Arcebispos? uit de 18e eeuw, dat in de gevel
een monumentale fontein heeft. Tegenover dit paleis wordt
jaarlijks in september een vrolijke 18e eeuwse markt
gehouden.Ook in de gemeente Loures ligt het afgebakende
wijngebied van Bucelas, waar witte wijnen van uitstekende
kwaliteit geproduceerd worden. Deze wijnen kregen wereldwijde
bekendheid in de 19e eeuw tijdens de Napoleontische invasies,
ondanks het feit dat ze al in de werken van Shakespeare uit de
16e en 17e eeuw werden genoemd. Alle etnografische tradities
die verband houden met deze wijnen, worden jaarlijks in oktober
gevierd tijdens het Wijnfeest en het Oogstfeest.

Mafra
Mafra
Plaatsen
Deze plaats ligt in de buurt van Lissabon, in de zogeheten
?saloia?-streek, die de hoofdstad van groenten voorzag en die
bekend is vanwege het paleisklooster, het grootste gebouw van
Portugal, gebouwd in de 18e eeuw in opdracht van D. João V.De
koning had na drie jaar huwelijk met D. Maria Ana van Oostenrijk
nog geen kinderen gekregen en beloofde de franciscaner
monniken dat hij voor hun een klooster zou bouwen in Mafra, als
zijn gebeden om een erfgenaam en troonopvolger zouden
worden verhoord.Toen D. Maria Pia (zijn dochter) werd geboren,
begon men met het bouwwerk, dat aanvankelijk heel eenvoudig
was. Echter, nadat de Duitse architect Ludovice was
aangenomen, werd het project aanzienlijk veranderd. Dat kon
gemakkelijk, gezien de welvaart die Portugal in die tijd
meemaakte, dankzij de rijkdommen uit Brazilië. Aldus werd hier
dit grandioze monument (dat niet alleen een klooster voor 300
monniken was, maar ook een basiliek en een koninklijk paleis
herbergt met 666 vertrekken), in een recordtijd tussen 1717 en
1730 gebouwd en ingewijd op de 41ste verjaardag van de
koning.Bij het klooster ligt ?Tapada de Mafra?, een stuk land dat
aangekocht was door D. João V halverwege de 18e eeuw, om het
geheel een meerwaarde te geven. Het werd gebruikt als
jachtgebied; tegenwoordig is het open voor het publiek.In de
omgeving van Mafra ligt het dorp Sobreira waar het
keramiekatelier van José Franco uw bezoek waard is; hier kunt u
creaties bewonderen van de meest traditionele aspecten van het
dorpsleven, op ware grootte of in leuke miniaturen.Vlakbij Mafra,
aan zee, ligt het vissersstadje Ericeira dat veel wordt bezocht als
badplaats en door surfers, die worden aangetrokken door de
uitstekende omstandigheden van dit strand en de naburige
stranden (Ribeira de Ilhas, Lizandro) voor watersport.
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Moita
Moita
Plaatsen
Moita is van oudsher een vissersdorpje, gelegen aan de oevers
van de Taag, dichtbij Lissabon en Setúbal. In de 14e eeuw begon
de adel Moita op te zoeken voor ontspanning en later in de 16e
eeuw als toevluchtsoord tijdens de pestuitbraak in Lissabon.De
oversteek van de Taag werd met karakteristieke bootjes gedaan
zoals de ?faluas? en de - varinos?, die tegenwoordig worden
gebruikt voor toeristische boottochten.Moita is ook een plaats
met oude stierengevechttradities. De stierengevechten en de
stierenrennen zijn door de bevolking bijzonder gewaardeerde
spektakels en zijn vaak een onmiskenbaar onderdeel van de
traditionele volksfeesten van de plaats, zoals de feesten van
Nossa Senhora da Boa Viagem en het feest van Senhora do
Rosário.

Montijo
Montijo
Plaatsen
Montijo ligt aan de Taag en werd in de 12e eeuw door de koning
van Portugal aan de Orde van Santiago de Espada geschonken,
die een enorm stuk land in handen had, bekroond door het
kasteel van Palmela. Gedurende vele eeuwen had deze plaats de
naam Aldeia Galega, en pas in 1930 werd deze naam vervangen
door Montijo.In de 16e eeuw nam het bevolkingsaantal sterk toe
door de komst van arbeiders uit verschillende delen van het
land. Zij kwamen meewerken aan het project om de rivier
bevaarbaar te maken, door het onmogelijk maken van
sedimentatie. Deze onderneming heeft deze plaats voor altijd
gekenmerkt en heeft de diversificatie van de locale economie,
die voordien alleen bestond uit visserij mogelijk gemaakt.Zoals
bijna alle plaatsen in de Ribatejo kent Montijo ook grote
stierengevechttradities, de zogenaamde ?festa brava?. De
stierengevechten en de stierenrennen zijn onmisbaar in de
meest karakteristieke feesten van de stad, zoals de Festas de
São Pedro die jaarlijks tegen eind juni plaatsvinden.

Oeiras
Oeiras
Plaatsen
Oeiras ligt aan zee en op ongeveer 10 km van Lissabon. Het
stadje werd door de eeuwen heen door veel adellijke of rijke
families uitgekozen voor het bouwen van hun zomerhuizen. Van
deze gebouwen zijn onder andere bijzonder het paleis van de
markies van Pombal (Palácio do Marquês de Pombal) uit de 18e
eeuw. De markies was minister onder koning D. José en droeg
veel bij aan de ontwikkeling van Oeiras en aan de verheffing
ervan tot "vila" (stadje). Ook bijzonder is de Real Quinta in
Caxias.In de 17e eeuw werd aan de kust een serie forten
gebouwd die het havengebied van de Taag moesten
beschermen, en aldus de toegang tot Lissabon. Van deze forten
zijn het Forte do Areeiro, het Forte das Maias, het Forte de
Catalazete en het Forte de São Bruno in Paço de Arcos de moeite
waard, evenals het meest karakteristieke fort, gelegen midden in
de Taag - het Forte do Bugio.In de omgeving ligt het museum
Museu da Pólvora Negra (museum van het zwarte kruit),
gehuisvest in de oude kruitfabriek (Antiga Fábrica da Pólvora) in
Barcarena, die opgeheven is en veranderd in een
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recreatiegebied. Ook het museum voor antieke auto´s (Museu do
Automóvel Antigo) in Paço de Arcos, en het Aquário Vasco da
Gama in Dafundo vormen leuke mogelijkheden voor
uitstapjes.Op zondag zijn er antiekbeurzen, die de tuinen in de
gemeente opfleuren; de eerste zondag van de maand vinden
deze in Santo Amaro de Oeiras plaats, dan in Paço d`Arcos en op
de laatste zondag in Algés.

Palmela
Palmela
Plaatsen
Palmela ligt in één van de uitlopers van het gebergte Serra da
Arrábida en heeft van oudsher allerlei volkeren aangetrokken,
die door het Iberisch schiereiland trokken.Volgens de
overlevering dankt Palmela zijn naam aan de Romeinen, te
weten aan een Romeinse pretor (gouverneur) die Palma heette.
Zijn kasteel dankt Palmela aan de Arabieren, dat op het hoogste
punt ligt en waar vandaan met de hele regio tussen de rivieren
Sado en de Taag, en zelfs het gebergte Serra de Sintra kan
overzien.Hierdoor, vanwege militair strategische redenen, was
Palmela een belangrijke plaats. Ook tegenwoordig is het één van
de beste uitkijkpunten over de hele regio.Palmela werd op de
Moren heroverd door de eerste koning van Portugal, D. Afonso
Henriques (12e eeuw) met behulp van de Ridders van de Orde
van Santiago de Espada, die door de koning werden beloond met
de schenking van dit gebied, voor zijn herbevolking en
verdediging. In de 15e eeuw werd een klooster gebouwd binnen
het kasteel, dat diende als zetel voor deze religieuze en militaire
orde en dat tegenwoordig een Pousada herbergt.Palmela is ook
een belangrijk wijnregio, waar uitstekende tafelwijnen worden
geproduceerd, evenals de versterkte wijn die bekend staat als
Moscatel de Setúbal. De wijnbouw is de aanleiding voor de
meeste belangrijke festiviteiten van het stadje, de feesten van
de wijnoogst (Festas das Vindimas) die begin september
plaatsvinden met optochten, shows en stierenrennen.

Seixal
Seixal
Plaatsen
De extreem vruchtbare regio van Seixal, aan de oevers van de
Taag, werd tijdens de Arabische bezetting gebruikt voor de
introductie van verschillende mediterrane cultuurgewassen,
zoals wijngaarden, olijfbomen en vijgenbomen.Vanwege de
kenmerken van zijn beschutte baai werd Seixal in de 14e en 15e
eeuw gekozen voor de vestiging van scheepswerven; dit was een
industrie die zich voornamelijk tijdens de ontdekkingsreizen
enorm heeft ontwikkeld en hier gedurende eeuwen is gebleven.
Echter, de traditionele activiteiten van de bevolking waren lange
tijd verbonden aan de visserij en daarom is ook de heilige Petrus:
São Pedro als schutspatroon gekozen. Te zijner eer worden ook
de belangrijkste feesten van de gemeente in juni gehouden.Een
bezoek aan het Eco-Museum van Seixal mag u zeker niet missen,
als u de tradities en de geschiedenis van de regio beter wilt leren
kennen. Als aanvulling hierop bevelen wij u een boottocht aan
met een karakteristieke boot en een uitstapje naar de
getijdenmolen Moinho de Maré de Corroios die nog steeds in
gebruik is. Daar kunnen de bezoekers zien hoe het eraan toeging
in de 15e en 16e eeuw, toen de molen nog volop werd gebruikt.
Er stonden in de regio ongeveer 60 van dit soort molens, die
voor de meelvoorziening van de hoofdstad Lissabon zorgden.
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Sesimbra
Sesimbra
Plaatsen
Sesimbra is een vissersstadje gelegen bij een beschutte baai,
gesticht op een heuveltop, rond het moorse kasteel dat de
eerste koning van Portugal, D. Afonso Henriques, 1165
veroverde. In 1191 kwam het kasteel echter weer in handen van
de Moren. Vervolgens werd het pas in de 13e eeuw heroverd
tijdens het koningschap van D. Sancho I, die het kasteel aan de
Orde van Santiago schonk, opdat zij deze zouden herbevolken en
verdedigen. Later, in de 18e eeuw werd het kasteel
gerestaureerd en het is tegenwoordig een fantastisch uitkijkpunt,
dat uw bezoek zeker waard is. U heeft hier een adembenemend
mooi uitzicht op Sesimbra en de zee.De rijkdommen die
voortvloeiden uit de visserij op zee zorgden ervoor dat Sesimbra
zich ook langs de heuvel naar beneden uitbreidde, ook in de
verdere omgeving richting de zee; hierdoor werd het stadje één
van de belangrijkste visserijhavens van de regio.Het is ook weer
de zee die in de 20ste eeuw steeds meer buitenlanders trekt, die
hier op de beschutte stranden ideale omstandigheden aantreffen
voor het beoefenen van watersport; hierdoor veranderde het
rustige stadje in een zeer geliefde zomerbadplaats.In de buurt
kunt u een bezoek brengen aan het heiligdom Santuário de
Nossa Senhora do Cabo Espichel, waar op de kliffen nog
pootafdrukken van dinosauriërs te zien zijn. Noemenswaard is
ook de gastronomie van de regio; zeevruchten en vis zijn de
voornaamste ingrediënten van de regionale keuken en staan in
elk restaurant op de kaart.

Setúbal
Azeitão

Setúbal

Plaatsen

Plaatsen

Gelegen in het natuurpark Parque Natural da Serra da Arrábida
bestaat de zone Azeitão uit verschillende karakteristieke
plaatsen, waarvan wij Vila Fresca en Vila Nogueira belichten. Zij
hebben de namen aangenomen van de landgoederen waar de
stadjes omheen zijn gegroeid.Vila Fresca de Azeitão groeide
rondom Quinta Fresca, waar in de 15e eeuw koning D. João I een
paleis bouwde, later Palácio da Quinta da Bacalhoa genoemd,
vanwege de bijnaam van één van de eigenaressen (Bacalhoa);
dat is ook de naam waaronder het landgoed tegenwoordig
bekend staat.Het stadje Vila Nogueira de Azeitão is op zijn beurt
gegroeid rondom Quinta da Nogueira, eigendom van D.
Constança, echtgenote van koning D. Pedro (14e eeuw). De
gemeenschap ontwikkelde zich en werd tot ?vila? (kleine stad)
verheven en tot zetel van de gemeente in 1786, een functie die
het in 1855 weer kwijtraakte.In deze aantrekkelijke regio van
grote natuurlijke schoonheid liggen veel zomerverblijven van
verschillende adellijke families, die hier quintas en kleine
paleisjes hebben, die het bekijken waard zijn, zoals Quinta das
Torres (nu een herberg) en het paleis van de hertogen van
Aveiro (Palácio dos Duques de Aveiro), dat in een puur
renaissancestijl is gebouwd.Tijdens een bezoek aan Azeitão moet
u ook de uitstekende en smakelijke producten van de regio
proberen, zoals de kazen, de beroemde taarten, de wijnen,
waarvan de tafelwijnen van het druivensoort Piriquita heerlijk
zijn, en natuurlijk de Moscatel de Setúbal.

Setúbal werd in een ver verleden bewoond door de Feniciërs en
door de Romeinen, die zich hier aan de zuidelijke oever van de
rivier Rio Sado vestigden en de plaats Cetóbriga noemden, later
verbasterd tot Setúbal.Het waren de Romeinen die begonnen
met één van de meest traditionele activiteiten van de regio - het
winnen van zout en het pekelen van voedsel in zoutbassins,
waarvan nog overblijfselen te zien zijn op het schiereiland
Tróia.De ontwikkeling van Setúbal is altijd verbonden geweest
met de zee, door de ligging aan de monding van de Rio Sado, en
was in de 14e eeuw al één van de belangrijkste havens van het
land.De landbouwproducten van de regio zijn ook een
vermelding waard; enkele daarvan, druiven, wijnen, sinaasappels
en vis, komen voor in documenten uit de 14e eeuw.
Tegenwoordig hebben de hier geproduceerde wijnen nog steeds
faam, vooral de tafelwijnen en de moscatel; deze wijnen kunnen
geproefd worden in de wijnkelders, die in Azeitão liggen, vlakbij
Setúbal. In Azeitão worden overigens ook nog uitstekende kazen
en heerlijk gebak vervaardigd.In de stad Setúbal zijn belangrijke
personen van de Portugese cultuur geboren, zoals Bocage
(dichter uit de 19e eeuw, bekend vanwege zijn ironie en sociale
kritiek die in alles wat hij schreef naar voren kwam) en Luísa Todi
(belangrijke lyrische zangeres). Noemenswaard zijn het klooster
Convento de Jesus in een gotisch-manuelijnse stijl, waar nu het
stadsmuseum (Museu da Cidade) gehuisvest is, en het fort Forte
de São Filipe. Tegenwoordig is dit fort een Pousada en een
fantastisch uitkijkpunt over de rivier Rio Sado, Tróia en het
gebergte Serra da Arrábida.Rondom Setúbal liggen ook
beschermde natuurgebieden, zoals het natuurreservaat Reserva
Natural do Estuário do Sado, waar u dolfijnen in vrijheid kunt zien
zwemmen, en het natuurpark Parque Natural da Arrábida, dat
unieke eigenschappen heeft en plantensoorten die u alleen in
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mediterrane gebieden zult tegenkomen.Dit gebied heeft ook
uitstekende stranden, met name Praia da Figueirinha, Galapos
en Portinho da Arrábida (een prachtige beschutte baai) en, op de
andere oever van de Rio Sado, waar u gemakkelijk met de ferryboat kunt komen, het schiereiland Tróia met circa 18 km strand
en een golfbaan.

Sintra
Colares

Queluz

Plaatsen

Plaatsen

Colares ligt aan de voet van het gebergte Serra de Sintra en heel
dicht bij zee. Het is een aantrekkelijk stadje dat al lang wordt
bezocht als zomerbadplaats.Colares is ook een afgebakend
wijngebied van de gewaardeerde en tegenwoordig steeds
zeldzamere Vinho de Colares, die u kunt proeven in de regionale
wijnkelders (Adega Regional), gelegen in een prachtig gebouw in
het centrum van Colares.Daarnaast ligt het tramstation, dat in
de zomer het beginpunt vormt van een verbinding tussen Sintra
en Praia das Maçãs.In de omgeving zijn onder andere Praia das
Maçãs, Praia Grande en Praia da Adraga een aanrader, en het
karakteristieke plaats Azenhas do Mar, met witte huizen die op
een klif als het ware boven de zee hangen.

Queluz is een dichtbevolkte stad in de gemeente Sintra en ligt op
ongeveer 12 km van Lissabon. In het begin van de 18e eeuw was
hier nog sprake van een idyllisch platteland waar het landgoed
en het jachtpaviljoen van de koninklijke familie lagen. Infante D.
Pedro, de zoon van koning D. João V, liet deze ombouwen tot een
zomerpaleis.De bouwwerkzaamheden duurden van 1747 tot
1760 en werden geleid door de architecten Mateus Vicente de
Oliveira en de Fransman Robillion, die aan het oorspronkelijke
project nog een extra vleugel toevoegde aan de westkant van
het paleis (Paviljoen Robillion). Hij heeft zich ook beziggehouden
met de decoratie van de mooiste ruimtes van het paleis, zoals de
Troonzaal, de Muziekzaal en de Ambassadeurszaal.Het paleis
heeft grotendeels een rocaille- en rococostijl en heeft een
belangrijke collectie decoratieve kunst - Portugees meubilair,
schilderijen, tapijten, porselein en tegels. Eveneens prachtig zijn
de tuinen met een geometrisch patroon, die om het paleis
aangelegd zijn. Er zijn meertjes en beeldengroepen en het park
kent ook een kanaal dat bedekt is met tegels en waar vroeger
een beek stroomde. Dit kanaal werd door de koninklijke familie
gebruikt voor boottochtjes. De gebouwen, die bij het
hoofdgebouw liggen, zijn omgebouwd tot pousada.In de grote
zalen van het paleis kan het publiek eersteklas
muziekvoorstellingen bijwonen en elke woensdag zijn er
paardenshows van de Portugese Hogeschool, die buiten
plaatsvinden bij de manege.

Sintra
Plaatsen
Sintra is een geweldig mooi stadje aan de voet van het gebergte
met dezelfde naam; de unieke kenmerken van Sintra zorgden
ervoor dat het door de UNESCO erkend is als werelderfgoed van
de mensheid, in een daartoe nieuw gecreëerde categorie van
?cultureel landschap?; de erkenning heeft betrekking op de
natuurlijke rijkdom alsook op het gebouwde erfgoed in Sintra en
het gebergte. Het gebergte, dat een weelderige vegetatie heeft,
is onderdeel van het natuurpark Parque Natural SintraCascais.Deze plaats is sinds een ver verleden door verschillende
volkeren die door het Iberisch Schiereiland trokken gekozen als
vestiging en zij lieten hier hun sporen na; veel van die
overblijfselen zijn te zien in het archeologische museum Museu
Arqueológico de Odrinhas, in de buurt van Sintra.In de 12e eeuw
veroverde de eerste koning van Portugal, D. Afonso Henriques,
het kasteel op de Moren en later zouden zijn opvolgers hier hun
"rustresidentie" bouwen, het paleis Palácio da Vila. Het ontwerp
van het paleis wordt gekenmerkt door twee enorme
kegelvormige schoorstenen die in de middeleeuwen zijn
gebouwd en die nu hét visitekaartje van Sintra zijn.Sintra was
een geliefde zomerplaats voor koningen en edelen en werd door
schrijvers en dichters dwepend beschreven, zoals door Lord
Byron die Sintra het glorieuze Eden noemde. Sintra heeft een rijk
aanbod aan chalets en quintas, waarvan een aantal
tegenwoordig accommodatie biedt aan toeristen in de vorm van
?Turismo rural? of ?Turismo de habitação?.Ook de paleizen in de
regio zijn een bezoek waard. Het paleis Palácio da Pena,
gebouwd tijdens de Romantiek op één van de toppen van het
gebergte, is bekend vanwege zijn prachtige tuinen met exotische
plantensoorten, die uniek zijn in Portugal.De zoetigheden van
Sintra krijgen hier speciaal aandacht: vooral de ?travesseiros? en
de beroemde ?queijadas?, die volgens oude documenten reeds
in de 12e eeuw gemaakt werden en deel uitmaakten van de
betaling van de leges aan de rechtbanken.In de buurt van Sintra
zijn mooie stranden (Praia da Maçãs, Praia Grande, Praia da
Adraga), de kaap Cabo da Roca (de meest westelijke punt van
het Europese continent), Colares (de naamgever van het
afgebakende wijngebied) en het pittoreske dorp Azenhas do Mar,
ingebed in een enorme klif.
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Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira
Plaatsen
Vila Franca de Xira ligt aan de oevers van de Taag en wordt
omgeven door vruchtbaar laagland, het broekland. Hier worden
paarden en stieren gefokt, die te allen tijde door de "campinos"
(de stierenhoeders) worden gehoed. Vila Franca de Xira staat
bekend om de fervente aanhangers van het stierengevecht, het
meest gewaardeerde evenement van de regio. Tussen april en
oktober is het stierengevechtseizoen en dan is er wekelijks in de
arena Palha Blanco wel een evenement. Voor degenen die
geïnteresseerd zijn in het stierenvechten, is het alleraardigst om
ook het etnografische museum in de arena, de stierenfokkerijen
en de paardencentra Centro Equestre da Lezíria Grande en
Centro Equestre do Morgado Lusitano te bezoeken.De
stierengevechten en de stierenrennen op straat zijn ook een
verplicht onderdeel van de belangrijkste feesten van de regio,
zoals tijdens de oktobermarkt ?Feira de Outubro? en het ?Festa
do Colete Encarnado? (feest van de rode hes), dat jaarlijks in juli
wordt gehouden. Het laatste wordt zo genoemd omdat de rode
hes onderdeel is van de traditionele klederdracht van een
campino.In de gevarieerde gastronomie voeren voornamelijk
visgerechten de boventoon, zoals gerechten met aal, tong en elf,
maar ook het gerecht met kip "galinha de cabidela? (rijst met
kippenbloed), de ?ensopado de borrego? (lamsvlees) en
?dobrada à Vila Franca? (pens) zijn niet te versmaden..In Alverca
ligt het luchtmuseum ?Museu do Ar?, het enige in zijn soort in
Portugal. Het heeft een collectie die de aeronautische
geschiedenis van Portugal illustreert.In de buurt van Vila Franca
de Xira ligt het natuurreservaat Estuário do Tejo, waar tussen
oktober en maart veel trekvogels te vinden zijn, zoals flamingo's,
reigers, strandlopers, kluten, eenden, sperwers en torenvalken.
In de landelijke omgeving van het binnenland is de sfeer rustig
en het milieu onaangetast en er is landbouw op kleine schaal.
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