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

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

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

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

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
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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

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

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

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

Benavente
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

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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
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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

Mértola
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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

Serpa
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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

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

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

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

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

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
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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

Zambujeira do Mar
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

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

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.

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

Aljezur
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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

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

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

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

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

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,
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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

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

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

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.

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

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

Horta
Horta
Plaatsen
In Horta valt er veel te zien. De stad ligt idyllisch tussen twee
baaien, die gescheiden zijn door &nbsp;de landengte die
toegang geeft tot de Monte da Guia.De straten verhalen over de
geschiedenis van een vijf eeuwen geleden gestichte stad, die
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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

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

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

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

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

Almeida
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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

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

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

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

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

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.
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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

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

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,

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

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

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
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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

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

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

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

Covilhã
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

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
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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

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

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

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,

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

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

Montemor-o-Velho
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

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
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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

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

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:

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

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

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

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
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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

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

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

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

Sortelha
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

São Martinho do Porto

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

21/41

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

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

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

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

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

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
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Vila Nova da Barquinha
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

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

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

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.

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

Madeira
Funchal

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

23/41

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

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

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

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

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

Amares
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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

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

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

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

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,

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
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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

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

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,

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

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

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
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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

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

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

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

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

Felgueiras
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
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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

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.

Guimarães
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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

Monção
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
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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

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,

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

Santa Marta de Penaguião
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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

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

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

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

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

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
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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

Torre de Moncorvo
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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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
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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

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

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

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

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

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

Regio Lisboa
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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

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

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

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.

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

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,

Costa de Caparica
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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

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

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

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

Loures
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

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
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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

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

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

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

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

Sesimbra
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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.

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

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

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

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.

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

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

2013 Turismo de Portugal. Alle rechten voorbehouden.
info@visitportugal.com
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

41/41

