Andere interessante redenen
Amadeo de Souza-Cardoso

Amandelbomen in bloei

Andere

Andere

Amadeo de Souza-Cardoso (1887-1918) is geboren in Manhufe,
een dorp dat ongeveer 9 km ten westen van Amarante ligt. In
Amarante staat nog zijn familiehuis, dat men kan herkennen aan
de toren met kantelen. De vroegtijdige dood van Amadeo de

In het noordoosten van Trás-os-Montes vult het landschap zich
aan het einde van de wintertijd (vooral in februari en maart) met
de witte tinten van amandelbloemen. De mix met de groene en
bruine nuances van de andere begroeiing zorgen voor een

Bruggen bij de monding van de Douro

Cabo da Roca

Andere

Andere

Brug D. Maria Pia Deze brug is het werk van de ingenieur
Gustave Eiffel. Het is een spoorwegbrug met een dubbele boog
met een lengte van 352,875 meter en een hoogte van 61 meter.
De brug werd in 1877 door de koninklijke familie geopend en
heeft tot

Als u naar Sintra gaat, mag u een bezoek aan het meest
westelijke puntje van het vasteland van Europa niet missen: de
kaap Cabo da Roca.Gelegen op 38º 47´ noorderbreedte en 9º
30´westerlengte, is Cabo da Roca een belangrijke coördinaat
voor wie

Cacela Velha

Calouste Sarkis Gulbenkian

Andere

Andere

Cacela Velha is een kleine kustplaats aan de oostkant van de
Algarve, die ligt in het natuurgebied Ria Formosa. De plaats
ontwikkelde zich hoofdzakelijk gedurende de 17e eeuw, toen
deze deel uit ging maken van de verdedigingslinie en er een fort

Calouste Sarkis Gulbenkian is in 1869 in Scutari, Calcedonië
(Istanbul), geboren en stamt af van een illustere Armeense
familie uit Cesareia, in Cappadocië, waar de wegen tussen
Europa en Azië zich kruisen.Het was een belezen, briljante en

Carlos Relvas, de eerste amateurfotograaf van
Portugal

Carnaval

Andere
Carlos Relvas is in 1838 in Golegã geboren; een grote
landeigenaar uit de Ribatejo streek, een meesterlijke ruiter, een
sportliefhebber en een ontwikkeld en gedistingeerde man van
zijn tijd. Zijn rijkdom en vooral zijn ontwikkelde geest wekten zijn

Andere
Carnaval, ook wel “Entrudo” genoemd in Portugal, houdt de
periode in van Driekoningen (6 januari) tot aan de Vastentijd,
maar wordt normaal gesproken in verband gebracht met de drie
“vette dagen” vóór Aswoensdag (zondag, maandag en

Castelo Branco – Een stadswandeling

De “Mascarados”

Andere

Andere

Bij aankomst in Castelo Branco wordt u onvermijdelijk richting
Alameda da Liberdade, het centrum, geleid. Als u met de auto
komt, kunt u in dit gebied parkeren en een bezoek brengen aan
het VVV voor een kaart en informatie.Wandel door de Rua

De “mascarados” (lett. de gemaskeerden) zijn sleutelfiguren
tijdens de populaire volksfeesten in de regio Trás-os-Montes. Zij
zijn niet uitsluitend verbonden aan één evenement, maar
verschijnen het hele jaar door tijdens de belangrijkste

De Kerststal

De Maria-cultus in Portugal

Andere

Andere

Volgens het Evangelie staat de Kerststal symbool voor de stal
waar Jezus geboren is: de veel bezochte plaats waar vandaag de
dag de Geboortekerk in Bethlehem gevestigd is.Gebaseerd op de
interpretatie van het Oude Testament door niet canonieke

Volgens enkele geleerden is de aanbidding van Maria een
spontane verandering van voorbije culten gewijd aan Moeder
Aarde, waarvan de overblijfselen ooit veranderden in Onze Lieve
Vrouwe van de Rots (Nossa Senhora da Rocha, Nossa Senhora da
Penha,

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

1/24

De Orde van Cister in Noord-Portugal

De Orde van Cister in de Alto Minho

Andere

Andere

Het noorden van Portugal was de eerste streek waar de Orde van
Cister Portugal binnenkwam. Dit gebeurde tijdens de eerste helft
van de 12e eeuw. De abdij van São João de Tarouca, ten zuiden
van de Douro, was de eerste locatie waar de

In het prachtige groene landschap van de Alto Minho, niet ver
van de grote rivieren die van het oosten naar het westen
stromen, liggen vier belangrijke monastieke kernen van de Orde
van Cister. Deze liggen in gebieden waar vanaf de 9e eeuw

De Orde van Cister ten zuiden van de Douro-rivier

De Portugese Ontdekkingen

Andere

Andere

De rivier de Douro ontspringt in Spanje en doorkruist Portugal
van het oosten naar het westen en mondt dan uit in de
Atlantische Oceaan, bij de stad Porto. Tot aan de komst van het
spoor in de 19e eeuw, was de rivier de grote “weg” van het

Regering van D. João I (1385-1433) 1415 – Verovering van Ceuta
1418 - João Gonçalves Zarco en Tristão Vaz ontdekken het
eiland Porto Santo 1419 - João Gonçalves Zarco en Tristão Vaz
ontdekken het eiland Madeira 1427 - Diogo de Silves

De Weg naar Santiago - Braga

De kopermijn van São Domingos

Andere

Andere

Braga was de administratieve hoofdstad van een vroegere
provincie, die bestond uit Galicië en Minho. Braga is ook één van
de oudste bisdommen en het begin van één van de wegen naar
Santiago de Compostela. Wat u misschien niet weet, is dat Braga

In de mijn aan de linker oever van de Guadiana werd vanaf de
Romeinse tijd tot aan het begin van de jaren 60 naar koper
gegraven. Deze mijn, die vanaf de jaren 60 verlaten is, lijkt
tegenwoordig een spooklocatie, waarbij de rijkdom van weleer
nu

De kruisgang van de kathedraal van Viseu

De legende van het “Heilige Wonder”

Andere

Andere

De kruisgang bestaat uit twee galerijen: de onderste stamt uit de
Renaissance en de bovenste is gebouwd in de eerste helft van
de 18e eeuw.De Renaissance-galerij is heel elegant en kent
prachtige proporties. Bekijkt u aandachtig de delicate

Het verhaal gaat dat in het jaar 1266 een arme vrouw uit
Santarém, slachtoffer van de ontrouw van haar echtgenoot, zich
tot een heks wendde met het verzoek een eind aan haar lijden te
maken. Om haar kwalen te kunnen genezen kreeg ze van de
heks de

De omgeving van Ermelo

De omgeving van Lamas de Olo

Andere

Andere

Om deze route te doen, kunt u kiezen om bijvoorbeeld het park
in te gaan bij Mondim de Basto en doorrijden tot aan het dorp
Ermelo. Het dorp is omgeven door bossen en landbouwgronden
en heeft een opzienbarende verzameling huizen in landelijke
sfeer,

Vanaf Vila Real gaat u via een bochtige weg het gebergte Serra
do Alvão omhoog. Voordat u verder rijdt naar Lamas de Olo, kunt
u ook eerst via een brede weg naar het dorp Arnal gaan. Het ligt
op een grote granieten formatie en heeft de authentieke

De religieuze en militaire orde van Avis

De stierenhoeder (campino)

Andere

Andere

De oorsprong van de ridderorde van S. Bento de Avis voert terug
tot de Christelijke Reconquista, halverwege de 12e eeuw. De
zetel van de orde bevond zich in Évora en had aanvankelijk de
naam Freires de Évora (broeders uit Évora), nadat de stad op

Hoewel de karakteristieke stierenhoeder (campino) van de
uitgestrekte broeklanden in Ribatejo nog steeds een nationaal
begrip is, wordt helaas zijn verschijning te paard, afgetekend
tegen de horizon van het platteland, steeds zeldzamer.Het werk
van

De stranden van de kuststreek

De “Caretos de Podence”

Andere

Andere

Een onafgebroken reeks lange zandstranden strekt zich uit langs
de kust, altijd omringd door het groen van de grove dennen, dat
sterk afsteekt tegen de blauw tinten van de lucht en de
goudkleurige stranden.Na een bezoek aan de Marinha Grande
kunt u

In het dorp Podence, vlakbij Macedo de Cavaleiros en op
ongeveer 40 km van Bragança, is Carnaval één van de
belangrijkste evenementen op de jaarlijkse feestkalender. Dan
verschijnen de beroemde “Caretos de Podence” op straat; dit zijn
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De “Mascarados de Lazarim”

Douro-spoorlijn

Andere

Andere

In de plaats Lazarim, in de gemeente Lamego, bestaat het
Carnaval uit twee delen. Het eerste deel begin op de vijfde
zondag voor Vette Zondag en het tweede loopt van Vette
Zondag tot Aswoensdag. De zondag is de dag waarop de
verschillende

De spoorlijn van de Douro heeft een lengte van 203 km en loopt
van Porto tot aan Barca d´Alva. In 1887 was de aanleg klaar;
men heeft de natuurlijke obstakels overwonnen door 26 tunnels
en 30 bruggen te bouwen. Het resultaat is een onvergetelijk

Een uitstapje naar de Alto Minho

Entrudo-feest

Andere

Andere

Maak een verfrissende reis door de gebergten Soajo en Peneda.
Uw ogen zullen genieten van het landschap, dat dan eens
bucolisch, dan eens overweldigend is, met horizonten vol
geschiedenis en geologische hoogtepunten. Uw smaakzintuigen
zullen worden

De Carnavalcyclus die op 6 januari, Driekoningen, begint, wordt
gekenmerkt door verschillende momenten van
gemeenschappelijk samenzijn, voorafgaand aan het feest van
Vette Zondag en de dinsdag van Carnaval. In Portugal worden
deze dagen ook wel de

Festa dos Rapazes, het Feest der Jongemannen

Gemeentepark en Monte do Calvário

Andere

Andere

In de streek rond Bragança wordt tussen 24 december en 6
januari het Festa dos Rapazes, het Feest der Jongemannen,
gevierd. Dit feest wordt ook wel het Festa dos Caretos (in het
dorp Aveleda), het Festa da Mocidade (in Montesinho en
Gimonde), het

Het gemeentepark ligt in het hoogste gedeelte van Vila Real en
is dicht bij de moderne zone van de stad. Het is een lommerrijk
terras met een centrale laan van ongeveer 200 meter. U kunt
hier heerlijk onder de eeuwenoude bomen wandelen.Op één van

Het Kerstmaal en de Kerstmis

Het Lissabon van de Ontdekkingsreizen

Andere

Andere

Een dag vóór Kerst raadt de katholieke kerk aan een vastendag
aan. Maar na de Kerstmis wordt de tafel gedekt met talrijke
lekkernijen, vleesgerechten en traditionele zoetigheden voor het
familiediner. Dit feestmaal wordt meestal in het Portugees

De wijk Belém, in Lissabon, bewaart de herinneringen aan het
tijdperk van de ontdekkingsreizen en de Portugese uitbreiding
over zee. In de 15e en 16e eeuw vertrokken de karvelen
hiervandaan en arriveerden de nieuwe boten hier van de

Het Parque de Montesinho, langs Bragança

Het dorp Soajo

Andere

Andere

De oven en de smeltoven zijn gemeenschappelijk, de molen en
de perskuipen worden gedeeld en de weidegronden zijn van
iedereen. Dit systeem zorgde ervoor dat de hele gemeenschap
eeuwenlang overleefde, ver van de grote steden en overgeleverd
aan de

Kleine huisjes gebouwd uit granieten blokken staan langs de
straten van steen... Zij leiden de bezoeker naar het plein waar
een unieke schandpaal (pelourinho) staat, die al vanaf 1910 een
Nationaal Monument is. Het is een leuke antropomorfisch

Kerst

Largo do Carmo

Andere

Andere

Met Kerst viert men op 25 december de geboorte van Christus.
Deze dag is vastgesteld in de 3e eeuw toen de Christenen nog
werden vervolgd. De festiviteiten werden gedurende de 4e eeuw
officieel aangenomen, toen keizer Constantinus zich tot het

Het plein Largo do Carmo is vandaag de dag een rustige, stille
plek, maar heeft roerige tijden gekend. De gebouwen in de stijl
van de Markies de Pombal en de fontein uit de 18e eeuw midden
op het plein, getuigen van de wederopbouw van de stad na de

Madeira – Laatste Nieuws

Madeiro-Kersttraditie

Andere

Andere

Na het noodweer van afgelopen 20 februari is sinds 1 maart het
normale leven op het eiland Madeira weer op gang gekomen. De
openbare diensten hebben het werk opgepakt en ook het
merendeel van de commercie is weer open. Er wordt nog steeds
puin

In het binnenland van Portugal wordt er tijdens de Kerst een
ceremonie gehouden die de “verbranding van het hout” (Queima
do Madeiro) heet. Deze wordt op de avond van 24ste december
gehouden. Deze traditie wordt vooral in ere gehouden in de
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Met de auto door de Alto Douro Vinhateiro
Andere
Om eindelijk oog in oog te staan met de rivier, moet u, als u met
de auto reist, eerst langs smalle, steile en bochtige wegen
omhoog en dan weer omlaag rijden. Voorzichtigheid is hierbij
geboden. Vooral wanneer u de uitnodigende afritten langs de

O Presidente Obama elogiou obra de Souto Moura
na entrega do prémio Pritzker
Andere

Os icepianos...

Papieren documenten

Andere

Andere
Wat betreft uw vraag naar papieren documenten delen wij u
mede dat Turismo de Portugal, I.P., uit ecologische
overwegingen en uit liefde voor de natuur de voorkeur geeft aan
het promoten van het nationale toerisme via internet. Op deze
manier hopen

Pasen

Pedro Álvares Cabral

Andere

Andere

De oorsprong van de traditie Volgens vroegere Joodse rituelen
vierde men met Pasen (in het Hebreeuws "passage") het feit dat
de Joden Egypte hadden verlaten Dit werd gevierd op de 14e dag
na de equinox van de lente (dag-en-nachtevening) met een

Er is maar weinig bekend over het leven en de persoon van
Pedro Álvares Cabral, hoewel hij wel één van de grote
personages is geweest van de Portugese
Ontdekkingsreizen.Pedro Álvares Cabral Hij is geboren in
Belmonte in 1467 als zoon van de

Penha Garcia

Plaatsen en erfgoed van de regio

Andere

Andere

Het oudste deel van het dorp Penha Garcia, gelegen tussen het
historische dorp Monsanto en de thermen van Monfortinho, ligt
op een hoge klif die uitzicht biedt op een smalle doorgang waar
de rivier Ponsul stroomt. Hier, waar de nederige huizen de

De menselijke bewoning van dit gebied is terug te voeren tot aan
het Neolithicum, waarvan nog enkele goed behouden
overblijfselen te zien zijn.Op ongeveer 6 km van het dorp Soajo
kunt u daarvan een belangrijk voorbeeld bezichtigen bij het

Pulo do Lobo

Rota do Românico

Andere

Andere

Pulo do Lobo, dat tussen 33 en 35 meter hoogte ligt, kent een
niveauverschil met een smalle afgrond waar de wateren van de
Guadiana naar beneden storten. Dit hoogteverschil is het gevolg
van de effecten van verschillende geologische

Souto Moura vence Prémio Pritzker 2011

Station Pinhão

Andere

Andere
Het treinstation van Pinhão is één van de mooiste van Portugal.
Het ligt in het hart van de Douro en zijn gevels zijn versierd met
25 tegelpanelen, die het werk op de wijngaarden en de
landschappen van de Douro verbeelden.Vroeger won dit station

Stroomopwaarts de Douro op tot aan de “quintas”
Andere
Tot aan het eind van de 19e eeuw was de Douro de grote
toegangsweg naar het binnenland en de vervoersweg voor
producten en mensen.De Douro heeft een moeilijke loop met
veel natuurlijke obstakels. Er was maar één heel oud vaartuig, de
rabelo, die

Tijdschrift Sports Illustrated Swimsuit Issue 2010
in Portugal
Andere
De 2010-editie van de Sports Illustrated Swimsuit Edition is uit;
en het tijdschrift presenteert voor het eerst Portugal als decor
voor enkele van de mooiste vrouwen en de meest bekoorlijke
badpakken in de wereld. De Zwempak Editie is de best
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Uw rechten als reiziger bji de hand

Van Faro naar Vila Real de Santo António

Andere

Andere

Instappen geweigerd? Annulering? Langdurige vertraging?
Bagage kwijt? Minder mobiel?Passagiers hebben een aantal
algemeen geldende uitgangspunten nodig, zodat ze zich beter
bewust zijn van hun rechten als er iets misgaat tijdens hun reis,
ongeacht

Faro is sinds 1756 de hoofstad van de Algarve. Hier is de Ria
Formosa - het belangrijkste natuurgebied van de Algarve – op
haar breedst. Faro ligt midden in één van de laatste gebieden in
Europa waar getracht wordt de kustlijn, bestaande uit

Vijf belvedères met uitzicht op de Douro
Andere
1 - São Leonardo da Galafura Vlakbij Régua, «naast» het dorp
Poiares, ligt het uitkijkpunt Miradouro de São Leonardo da
Galafura. In dit landschap, dat door de Portugese schrijver Miguel
Torga omschreven werd als een geologisch gedicht, ziet u

Alentejo
Alcácer do Sal
Kleine plaatsen vlakbij Alcácer do Sal
Andere
Dorp Santa Susana Niet ver van de stuwdam Pego de Altar ligt
het dorp Santa Susana, waar enkele interessante gebouwen
staan in de modernistische stijl uit de jaren 40. Deze
architectonische stijl is te danken aan een belangrijk persoon uit
de

Aljustrel
Albufeira do Roxo
Stuwdammen
Stuwmeer van Roxo Het stuwmeer van Roxo ligt in de
gemeenten Beja en Aljustrel en voorziet de regio van water,
voornamelijk voor irrigatiedoeleinden.Overige activiteiten zijn
beperkt aangezien het beoefenen van gemotoriseerde
watersporten niet is

Almodôvar
Albufeira de Monte Clérigo

Barragem da Boavista

Stuwdammen

Stuwdammen

Stuwmeer van Monte Clérigo Het stuwmeer van Monte Clérigo
ligt in de rivier Ribeira de Barranco do Adão, in het
hydrografische bekken van de Guadiana en maakt deel uit van
een beschermd gebied in de gemeente Almodôvar. Het gebied
vormt de

Stuwdam van Boavista Deze aarden stuwdam ligt in de rivier
Ribeira do Monte dos Monchões (in het hydrografische bekken
van de Guadiana).

Borba
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Padrão de Montes Claros
Andere
Adres: Herdade de Travassos - Rio de Moinhos
Vlakbij de rivier Rio de Moinhos, in één van de deelgemeenten
van Borba, bevindt zich het monument Padrão de Montes Claros,
gelegen op een heuvel op het landgoed Herdade de
Travassos.Het monument viert de Portugese overwinning in de
veldslag van

Castelo de Vide
De Joodse wijk van Castelo de Vide

Pasen in Castelo de Vide

Andere

Andere

De beste manier om de Joodse wijk van Castelo de Vide te
verkennen is te voet.Vanaf het belangrijkste plein D. Pedro V
volgt u de straat Rua de Santa Maria tot aan het kasteel, dat u
eventueel kunt bezoeken. Daarna daalt u af aan de noordzijde
van

Pasen in Castelo de Vide is één van de grootste lokale
evenementen. Bijzonder interessant om te zien, is de combinatie
van de katholieke godsdienst met elementen uit het joodse
geloof, die stammen uit vroegere tijden. De vieringen worden

Cuba
Albufeira do Alvito
Stuwdammen
Stuwmeer van Alvito Dit stuwmeer is gelegen in het
hydrografische bekken van de rivier de Sado, in de loop van de
rivier Ribeira de Odivelas. Nog ongerept en met uitzicht over het
prachtige weidegebied rondom is het een aangename plek om te

Elvas
Padrão de Elvas
Andere
Adres: Sítio dos Mortais, perto da capela de Santo Amaro
Het monument ter ere van de veldslag van Linhas de Elvas is in
opdracht van D. Afonso VI opgericht.Gemaakt van wit marmer uit
Estremoz, bestaat het monument uit een Toscaanse zuil,
geplaatst op een vierkante ondergrond, die via drie treden
bereikt

Ferreira do Alentejo
Albufeira de Odivelas
Stuwdammen
Stuwmeer van Odivelas Het stuwmeer van Odivelas, gelegen in
de rivier Ribeira de Odivelas in het stroomgebied van de rivier de
Sado, is een recreatiegebied.Aan de oever, liggend in de
gemeente Alvito, vindt u de camping Markádia met een
restaurant

Moura
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Açude de Pedrogão

Barragem do Alqueva

Stuwdammen

Stuwdammen

Dam van Pedrogão Deze stuwdam is één van de grootste in het
zuidelijke deel van de Alentejo en maakt deel uit van het project
rond de Alqueva-dam.

Stuwdam van Alqueva Dit is het grootste, niet-natuurlijke meer
van Europa met méér dan 1.000 kilometer oever en tientallen
eilanden.

De legende van de Moorse Salúquia
Andere
De legende van de Moorse Salúquia dateert uit de tijd dat de
regio Moura (=Moorse) onder de macht van de Moren was en de
christelijke koningen van het schiereiland, met name D. Afonso
Henriques, de eerste koning van Portugal, het gebied met man
en

Mértola
Albufeira da Tapada Grande
Stuwdammen
Stuwmeer van Tapada Grande Op een bevoorrechte ligging in
het natuurgebied Parque Natural do Vale do Guadiana, vindt u
het stuwmeer van Tapada Grande in de loop van de rivier Ribeira
do Geraldo, vlakbij de Minas de São Domingos (Mijnen van São

Odemira
Albufeira de Santa Clara
Stuwdammen
Stuwmeer van Santa Clara Het stuwmeer van Santa Clara ligt
dichtbij het dorp Santa Clara-a-Velha in de loop van de rivier de
Mira. Het meer bevindt zich op de grens tussen de gemeenten
Odemira en Ourique.

Ourique
Albufeira do Monte da Rocha
Stuwdammen
Stuwmeer van Monte da Rocha Het stuwmeer van Monte da
Rocha ligt in de rivier de Sado, in de buurt van het dorp Panóias
dat behoort tot de gemeente Ourique. Rondom bevindt zich
weidegebied met vee.

Portalegre
Tapijtkunst uit Portalegre
Andere
De tapijten uit Portalegre zijn een expressie van de Portugese
creatieve geest in de textielindustrie, die al vanaf het begin een
innovatieve toepassing van traditionele technieken kende. De
tapijten worden geknoopt vanaf het begin van de 20ste

Rio Maior
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Salinas da Fonte da Bica
Andere
Adres: Marinhas de Sal - RIO MAIOR
De zoutbanken liggen aan de voet van het gebergte Serra dos
Candeeiros en ongeveer 3 km van Rio Maior, in een uitgestrekte
vallei vlakbij Fonte da Bica in een plaats dat wordt aangeduid
met de naam Marinhas do Sal. De zoutbanken bedekken de
bodem

Santarém
Cenotáfio de D. Duarte de Menezes

Tips voor uw bezoek

Andere

Andere

Onder de voorwerpen die in het Museu de São João de Alorão
tentoongesteld worden, onderscheidt zich de cenotaaf (grafteken
ter nagedachtenis aan overledenen van wie het stoffelijke
overschot elders verkeert of onvindbaar is) van D. Duarte de

Een thema-wandeling is één van van de beste manieren om
Santarém te leren kennen. De verschillende routes die we hier
presenteren zijn geselecteerd op basis van de diverse artistieke
stromingen, die de sociale en economische ontwikkeling van de

Van Scalabis tot Santarém
Andere
De naam van de stad is verbonden met twee legendes, die beide
deel uit maken van het lokale gedachtegoed: de legende van
Koning Abidis en de legende van Santa Iria.Legende van Koning
Abidis Het verhaal gaat dat Ulysses van Itaca, op zijn reis door

Évora
De Romeinse tempel en de kathedraal van Évora
Andere
Het beginpunt van deze stadswandeling is de Romeinse tempel,
die tegen het einde van de 2e eeuw gebouwd zou zijn en hét
visitekaartje van de stad is. Veel van de elegante pilaren, die
eindigen in fijn gedecoreerde Korintische kapitels uit

Tussen de kathedraal van Évora en het plein Largo
das Portas de Moura.
Andere
Als u om de apsis van de kathedraal heen loopt en door de Rua
Freiria de Cima, kunt u de mooie portalen en dubbele vensters
bekijken, waar enkele huizen mee versierd zijn.Wanneer u dan
verder door de Rua do Cenáculo en de Rua Freiria de Baixo

Van het plein Praça do Geraldo tot de kerk Igreja
da Graça
Andere
De straat Rua 5 de Outubro begint tegenover de kathedraal en
leidt direct naar het plein Praça do Geraldo. In deze straat komt
u één van de zeldzame overblijfselen van de gotische
stadsmuren van de stad tegen: de toren Selaria.Het aan de

Algarve
Lagos
Estátua de El-Rei D. Sebastião
Andere
Adres: Lagos
Het standbeeld van El-Rei D. Sebastião Dit standbeeld staat op
het plein Praça Gil Eanes en is ontworpen door João Cutileiro. Het
is door kunsthistoricus José Augusto França uitgeroepen tot één
van de mooiste standbeelden ten zuiden van de
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Loulé
Querença
Andere
Querença is één van de meeste karakteristieke dorpen van de
Algarve met zijn witte huizen en versierde schoorstenen. Hier
zijn de Arabische invloeden op de architectuur in het gebergte
van de Algarve overduidelijk te zien.Het dorp Querença is in

Portimão
Museu de Portimão vence prémio DASA
Andere

São Brás de Alportel
Festa das Tochas Floridas (feest van de
bloemenfakkels)
Andere
Pasen in São Brás de Alportel De fakkels waren in vroegere
tijden lange kaarsen maar zijn nu met bloemen versierde
stokken. De bloemenfakkels worden door mannen gedragen, die
tijdens de processie twee rijen vormen. Op deze manier wordt op

Azoren
Ilha Terceira
Furna Dágua

Gruta do Natal

Grotten

Grotten

Adres: Cabrito - Posto Santo Ilha Terceira

Adres: Picos Gordos Reserva Florestal Natural da Serra
de Santa Bárbara - Ilha Terceira

De grot Gruta Dágua, op het eiland Terceira, is een van
oorsprong vulkanische grot. Binnen, waar u vele waterbronnen
kunt zien, zijn de door lava gevormde stalactieten te bezichtigen.

De grot Gruta do Natal op het eiland Terceira is een ideale eerste
kennismaking met de vulkanische elementen die men hier op de
Azoren aantreft en geeft u de gelegenheid om te genieten van
de schoonheid en van de nieuwe ervaring die dit soort

Monumento Natural Regional do Algar do Carvão
Grotten
Adres: Ilha Terceira
Het Regionaal natuurmonument Monumento Natural Regional do
Algar do Carvão ligt in het midden van Terceira eiland, op een
hoogte van 550 meter.Voorheen onderdeel van een Geologisch
natuurreservaat is het gebied van Algar do Carvão (zo?n 40
hectare

Ilha da Graciosa
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Furna do Enxofre
Grotten
Adres: Ilha Graciosa
De Furna do Enxofre (de zwavelgrot), gelegen op het
zuidoostelijk deel van het eiland Graciosa, is een
indrukwekkende lavagrot met als belangrijkste kenmerk een
perfect gewelfd plafond. De toegang tot de grot is via een
37-meter hoge toren en een

Ilha de São Miguel
Monumento Natural Regional da Gruta do Carvão
Grotten
Adres: Rua de Lisboa
Miguel

Ponta Delgada - Ilha de São

De natuurlijk schoonheid van het Regionaal natuurmonument
Monumento Natural Regional da Gruta do Carvão berust in de
enorme variatie aan geologische elementen en vulkanische
verschijnselen, die men hier waar kan nemen. Hier kan men
onder andere een

Ilha do Pico
Monumento Natural Regional da Gruta das Torres
Grotten
Adres: Criação Velha

Madalena - Ilha do Pico

Het Regionaal natuurmonument Monumento Natural Regional da
Gruta das Torres, gelegen op het eiland Pico op een hoogte van
285 m, is de langste lavatunnel op de Azoren, met een totale
lengte van ongeveer 5150 m en een maximale hoogte van 15
meter.Het

Centro de Portugal
Aveiro
Aveiro – De linker oever van het hoofdkanaal

Aveiro – De rechter oever van het hoofdkanaal

Andere

Andere

In Rua João Mendonça, vlakbij het hoofdkanaal, liggen drie
interessante gebouwen met een art nouveau gevel. Langs dit
kanaal ging vroeger alle handel van de stad en tegenwoordig
glijden over hetzelfde water de kleurrijke “moliceiros”, altijd

Vanaf het plein Praça Luís Cipriano, loopt u door de Rua de
Coimbra het plein Praça da República op. Het wordt omringd
door de gebouwen Paços do Concelho (gemeentehuis uit de 18e
eeuw). Het wapen van de stad Aveiro staat op de voorgevel van
dit

Costa Nova

De Ria van Aveiro

Andere

Andere

Halverwege de 19e eeuw werd de Costa Nova (lett. de nieuwe
kust) een druk bezochte badplaats. Dit gebeurde mede onder
invloed van parlementariër en politicus José Estevão, die hier zijn
eigen “palheiro” (strandhut) heeft laten bouwen (te

De diversiteit aan habitats van de Ria (zeearm), is de oorsprong
van de enorme ecologische rijkdom. De open watervlakten zijn
de habitat van verschillende vissoorten. Doordat er grote
hoeveelheden algen zijn, is de Ria ook een voedselgebied voor
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Castelo Branco
Spreien uit Castelo Branco
Andere
Hoewel men al lange tijd wist van het bestaan van spreien
tussen de 17e en de 19e eeuw, werden deze handwerken pas
door Jaime Lopes Dias ter gelegenheid van het 4e Beirão-congres
in 1931 in Castelo Branco aan het grote publiek bekend
gemaakt. Hij

Coimbra
Coimbra – Liederen en Tradities
Andere
Met een provocerende en een tot oproer aanzettende instelling,
die kenmerkend is voor jongeren uit alle tijden, zijn de studenten
van Coimbra erfgenamen van unieke tradities, die van generatie
op generatie zijn gegaan.Vele van de studenten wonen

Coimbra – Wandeling door de Bovenstad (Alta da
Cidade)
Andere
De bovenstad is het oudste deel van Coimbra en bestaat uit hele
smalle en steile straatjes, die leiden naar de heuveltop. Hier is de
stad ontstaan en tot leven gewekt door de studenten.Vanaf de
Rua Ferreira Borges treft men de boog Arco de Almedina,

Coimbra – Wandeling door de Benedenstad (Baixa
Citadina)
Andere
De benedenstad is het deel van Coimbra dat buiten de
middeleeuwse muren ligt, waar oorspronkelijk slechts enkele
religieuze en militaire ordes gelegen waren, vlakbij de natuurlijke
grens, gevormd door de rivier Mondego.Wie in Coimbra aankomt,
wordt

De Fado of het Lied van Coimbra
Andere
Sommigen zeggen dat het lied van Coimbra zijn oorsprong kent
in de melodieën, geïmporteerd door Braziliaanse studenten, die
vanaf ongeveer 1860 in Coimbra kwamen studeren; anderen
beweren dat het lied hier is gebracht door studenten uit Lissabon

Mosteiro de Santa Cruz - De Kloostergang van de
Stilte en de Sacristie

Mosteiro de Santa Cruz - De gevel, de kansel en de
tombes van de koningen

Andere

Andere

De bogen van deze kloostergang met vierkante plattegrond laten
prachtige decoraties zien met laurierblaadjes, die uit steen
gehouwen zijn. De bouw geschiedde onder verantwoordelijkheid
van Marcos Pires en vond plaats in het eerste kwart van de 16e

Voordat u naar binnen gaat, moet u eens letten op de
exuberantie en de verfijndheid van de beeldengroep, die de
ingang decoreert. Dit is een werk van de grote meesters Diogo
de Castilho en Nicolau de Chanterenne, dat contrasteert met de
Romaanse en

Universiteit van Coimbra – Privé-examenzaal
Andere
Deze zaal werd in 1701 gerenoveerd door José Cardoso,
bouwmeester van de universiteit, en José Ferreira de Araújo, die
het plafond beschilderde met weelderige decoratieve
elementen.Op de wanden hangen schilderijen van vroegere
rectoren, die

Covilhã
Covilhã – Het land van de ontdekkers

De oude joodse wijk van Covilhã

Andere

Andere

Hoewel de stad zee noch havens heeft, stond in Covilhã de wieg
van belangrijke mannen die een rol speelden in de ontdekkingen
van nieuwe werelden in de 15e eeuw.De Infante D. Henrique
(Hendrik de Zeevaarder) - Heer van Covilhã, kreeg deze titel

De oude Joodse wijk van Covilhã grensde aan de huidige Rua das
Flores, Rua do Ginásio Clube, Rua da Alegria, Beco da Alegria en
Travessa da Alegria. De wijk lag binnen de middeleeuwse
stadsmuren.De smalle en steile straten volgen de contouren van
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Ponte Pedonal da Covilhã
Andere
Website: www.cm-covilha.pt
Voetgangersbrug van Covilhã Een van de meest recente
architectonische werken in Covilhã is de brug over de kleine
rivier Ribeira da Carpinteira, van de hand van architect João Luís
Carrilho da Graça; deze brug heeft ervoor gezorgd dat de stad

Figueira de Castelo Rodrigo
Cruzeiro de Almofala
Andere
Adres: A cerca de 1 Km da povoação de Almofala
Dit kleine dorpje ligt richting Spaanse grens vlakbij één van de
historische bedevaartswegen naar Santiago de Compostela.Daar
staat boven de weg een oud eenzaam kruis, geheel uit graniet
vervaardigd - en hier waarschijnlijk in de 16e eeuw

Fátima
Casas dos Pastorinhos

De Verschijningen van Fátima

Andere

Andere

Adres: Aljustrel - FÁTIMA

Op de dertiende dag van de maanden mei tot en met oktober,
ontvangt het heiligdom Santuário de Fátima duizenden
bedevaartgangers en toeristen. Op deze data worden de
verschijningen van de Maagd Maria aan drie herderskinderen
gevierd en kunnen

Het was in het kleine dorpje Aljustrel, gelegen op ongeveer 2km
van het heiligdom Fátima, waar de drie zieners van Fátima
geboren werden – Lúcia en haar neefje en nichtje Francisco en
Jacinta, die samen met haar de schapen hoedden.De simpele

Grutas da Moeda
Grotten
Adres: Largo das Grutas da Moeda 2495-028 SÃO
MAMEDE (Fátima)

Guarda
Een bezoek aan Guarda
Andere
Wij raden u aan om uw wandeling in de Rua Infante D. Henrique
te beginnen, waar ook het VVV is. Steek het park Jardim José
Lemos over, het vroegere middeleeuwse Rossio, waar de markt
was. Aan de linkerzijde ziet u een imponerend granieten gebouw:

Leiria
De papiermolen van de Lis

Ernesto Korrodi (1870-1944)

Andere

Andere

Vlakbij de brug Ponte dos Caniços, over de rivier de Lis, ligt de
Papiermolen. De molen werd in 1411 gebouwd en werd
beschouwd als de eerste papierfabriek van het land (volgens een
plaquette die in de buurt is gevonden, van de griffier van koning

Ernesto Korrodi, van oorsprong een Zwitser, kwam op 24-jarige
leeftijd in Leiria wonen toen hij overgeplaatst werd als
tekenleraar naar de School voor Industriële Vormgeving in Leiria.
Hij trouwde in Leiria met mevrouw Quitéria da Conceição Maia
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In de buurt van Leiria

Langs de Rio Lis

Andere

Andere

In de buurt van Leiria, in noordelijke richting, komt u langs
Marrazes. Dit is een kleine plaats waar de interessante
museumschool Museu Escola ligt. Iets verder ligt het heiligdom
Santuário do Senhor Jesus, waar omheen de plaats Milagres

Vanaf het park Jardim Luís de Camões, waar ook het
toerismebureau is, mag u een wandeling langs de rivierloop van
de Rio Lis niet missen. Het is deze rivier geweest die de groei
van de stad mogelijk maakte.Als u de Avenida Heróis de Angola
volgt,

Wandeling door het historische centrum van Leiria
Andere
Bij aankomst in de stad wordt u automatisch geleid naar het park
Jardim Luís de Camões, het begin van deze wandeling, waar ook
het toerismebureau is.Als u het plein Largo 5 de Outubro
oversteekt, komt u bij het plein Praça Rodrigues Lobo. Dat is

Lourinhã
Dinosauriërs in het westen

Er was eens...

Andere

Andere

Weinig mensen weten dat de omgeving van Lourinhã, vlakbij de
Atlantische oceaan, waar nu zandstranden zijn, omringd door
indrukwekkende rotsen, ooit de verkozen plek was van de
dinosauriërs, die tijdens het Juratijdperk (ongeveer 150 miljoen

Enkele vleesetende vrouwtjes dinosaurussen die elk jaar bijeen
kwamen om eieren te leggen in het zand vlakbij een rustig meer.
Dit jaar kwamen zeven vrouwtjes dinosaurussen bijeen. De
jongste was zes meter lang en de oudste zo’n acht meter. Nadat

Monsanto
Het Feest van de Kruisen - Monsanto
Andere
Volgens een oude traditie uit de 2e eeuw vóór Christus, zou
Lucius Emilius Paulus, een Romeinse pretor, Mons Sanctus, de
oude Romeinse naam van Monsanto, hebben omsingeld, omdat
daar veel tegenstanders van het machtige Rome zouden zijn.
Gedurende

Nelas
Carnaval in Canas de Senhorim
Andere
De oorsprong van het Carnaval in Canas de Senhorim ligt in de
historische evolutie van de plaats. Deze is verbonden met de
formatie van de wijken Paço, een adellijk gebied, en de Rossio,
waar het gewone volk en de bourgeoisie zich installeerde. De

Ourém
Pelourinho de Ourém
Andere
Adres: Largo do Pelourinho Ourém
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Peniche
Cabo Carvoeiro
Andere
Adres: Peniche
De Kaap Carvoeiro bevindt zich op het meest westelijke punt van
het schiereiland van Peniche in een gebied met prachtige
landschappen met interessante geologische formaties die in de
loop der tijddoor de zee zijn uitgehouwen. Bekijk bijvoorbeeld
Nau

Porto de Mós
Grutas de Alvados

Grutas de Mira de Aire

Grotten

Grotten

Adres: Alvados - 2480 PORTO DE MÓS

Adres: 2485-050 MIRA DE AIRE

In 1964 hoorde een groep steenhouwers in de steengroeven van
de Serra dos Candeeiros een vreemd geluid, alsof een steen in
een hele diepe afgrond viel. Het was op deze wijze dat de Grutas
de Alavados zijn ontdekt, meer dan 150 miljoen nadat deze

Ontdekt in 1947, bevindt de ingang van deze grotten zich op een
hoogte van 300 meter, maar ondergrond dalen de grotten tot
een diepte van 180 meter. Deze grotten zijn zo?n 150 miljoen
jaar geleden ontstaan, in het midden van de Jura-periode, toen
de

Grutas de Santo António - Alvados

Miradouro Jurássico

Grotten

Andere

Adres: 2480 Alvados

Adres: Alqueidão da Serra

In 1955 waren twee mannen werkzaam op een plaats genaamd
Pedra do Altar. Toen ze probeerden een vogel te vangen
kwamen ze terecht in een diepe kloof. Zo werden de grotten van
Santo António ontdekt, 150 miljoen jaar nadat deze in het
midden van de

Gevestigd in het natuurpark van Serra de Aire en Candeeiros, op
ongeveer 500 meter hoogte, ligt het uitkijkpunt Miradouro
Jurássico. Het is een perfect punt voor het bezichtigen van het
land ten noorden en westen van dit berggebied; het is zelfs

(PORTO DE MÓS)

Tomar
Barragem do Castelo de Bode

Optocht van de “Tabuleiros”

Stuwdammen

Andere

Het stuwmeer van de dam van Castelo do Bode, gelegen in de
rivier Zêzere in een prachtig gebied, is één van de grootste in
Portugal en strekt zich 60 km uit langs de gemeentes Tomar,
Abrantes, Sardoal en Ferreira do Zêzere.Omgeven door

De “Cortejo dos Tabuleiros”, de optocht van de Tabuleiros, wordt
aangekondigd door doedelzakspelers en vuurwerk. De optocht
wordt voorafgegaan door de Vaandel van de Heilige Geest en de
drie Kronen van de Keizers en Koningen. Daarna komen de

Roda do Nabão
Andere
Adres: Parque do Mouchão TOMAR
Het waterrad van Nabão is één van de meest gefotografeerde
plekken van Tomar en ligt bij de ingang van het park Parque de
Mouchão, in het centrum van de stad.Dit rad, met een solide
structuur en gemaakt van dennenhout, is een voorbeeld van
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Torres Vedras
Carnaval van Torres Vedras
Andere
Het Carnaval van Torres Vedras is nog sterk traditioneel van
karakter en omvat 13 grote versierde carnavalswagens, groepen
verklede mensen, fantasiefiguren met grote hoofden (de zgn.
“cabeçudos”), reuzenfiguren en tal van carnavalsgroepen (de

Trancoso
Pelourinho de Trancoso
Andere
Adres: Trancoso
Trancoso verkreeg het eerste stadsrecht van D. Afonso
Henriques (tussen 1173 en 1185), en dit werd later bevestigd
door D. Afonso II in 1217 en D. João I in 1391. Het was echter pas
in de 16e eeuw dat Transcoso een schandpaal (pelourinho)
verkreeg,

Viseu
De schat van de Sé

In Viseu, van de Rossio tot aan Largo de São
Miguel

Andere
Achter de Sacristie en de bovenste kruisgang ligt het museum
voor sacrale kunst van Viseu (Museu de Arte Sacra da Sé de
Viseu). Het is gehuisvest in verschillende zalen, waarvan de
“Sala do Cabido" één van oudste en de mooiste is. De zaal is

Andere
Vanaf Rossio begint de Rua Formosa, die kruist met de Rua do
Comércio en even later met de Rua Direita, de langste en ook
één van de oudste straten van de stad. In de Rua Direita staan
nog huizen uit de 15e eeuw met details die zeker een

Van de Rossio tot aan het museumhuis Casa-Museu
Almeida Moreira
Andere
De Rossio van Viseu (ook wel bekend als het plein Praça da
República) is een gezellig vierkant plein met lindebomen. Hier
komen de bewoners van de stad bij elkaar en het is min of meer
de ontvangstruimte van de stad.Aan de westkant ligt het

Ílhavo
Vista Alegre
Andere
Adres: Vista Alegre 3830-292 Ílhavo
Telefoon: +351 234 320 600 - 234 320 628 Fax: +351
234 320 793
E-mail: centro.visitas.va@vaa.pt Website:
www.myvistaalegre.com
Ontdek bijna 200 jaar aan geschiedenis en ervaring in de
porseleinkunst tijdens een bezoek met gids door het landgoed
Quinta da Vista Alegre. Hier ligt, middenin een uniek landschap,
het harmonieuze paleis waar 7 generaties van de familie Pinto

Madeira
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Mercado dos Lavradores
Andere
In het centrum van Funchal, in het historisch stadsdeel Santa
Maria, ligt de Mercado dos Lavradores. Deze overdekte
landbouwmarkt is een van de bezienswaardigheden die de
hoofdstad van Madeira de toeristen, en natuurlijk de eigen
bevolking, te

Porto en het Noorden
Barcelos
Cruzeiro do Senhor do Galo

De legende van de Haan van Barcelos

Andere

Andere

Adres: Museu Arqueológico do Paço dos Duques

In het archeologisch museum van de stad Barcelos bevindt zich
een Middeleeuws, stenen kruis dat verwijst naar de legende van
de Haan van Barcelos.Volgens de legende waren de inwoners
van de burcht op hun hoede nadat er een misdrijf was gepleegd
en

Feest van de Kruizen in Barcelos

Pelourinho de Barcelos

Andere

Andere

Aan het begin van de maand mei vindt er in Barcelos het eerste
grote volksfeest van de jaarlijkse feestkalender van Alto Minho
plaats.Er hangt grote opgetogenheid in de lucht, in de
bewegingen, in de stemmen, in de dansen en in het gezang.Er
wordt

Adres: Rua Dr. Miguel Fonseca (antiga Rua Duques de
Bragança)
De schandpaal van Barcelos De granieten schandpaal van
Barcelos dateert van eind 15e en begin 16e eeuw en bestaat uit
een stevige basis, met een zeshoekige zuil en een gepolijste en
versierde afwerking die de “kooi” wordt genoemd, in een

Ponte Medieval de Barcelos
Andere
Adres: Barcelos

Braga
Estádio Municipal de Braga

Fonte de Santiago

Andere
Adres: Parque Norte - Dume

Andere
4710 Braga

Telefoon: +351 253 206 860 Fax: +351 253 612 929
E-mail: visitas@scbraga.pt. Website:
http://www.scbraga.pt
Het Gemeentestadion van Braga is een ontwerp met innovatieve
architectonische lijnen en heeft een opmerkelijke bouwkundige
constructie. Het stadion werd ontworpen door de architect
Eduardo Souto Moura en is ingebed in een voormalige
steengroeve. Het

Adres: Largo de Santiago - BRAGA
De fontein Fonte de Santiago aan de zuidkant van het plein
Largo de Santiago is een overdekte openbare wasplaats met een
drinkfonteintje aan de buitenkant en heeft een opvallende
vierkante vorm. Het is een openbaar werk uit de 16e eeuw,
vervaardigd
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Mercado Cultural do Carandá

Plechtigheden van de Heilige Week in Braga

Andere

Andere

Adres: Rua Dr. Costa Júnior 4700 BRAGA

In de stad Braga, die al sinds de 3e eeuw een diocese is, neemt
godsdienst nog steeds een zeer belangrijke plaats in in de
gemeenschap. De religieuze ceremonies worden dan ook met
grote intensiteit beleefd, waarbij Pasen het meest uitbundig
gevierd

E-mail: comunica@cm-braga.pt Website: www.cmbraga.pt
Het ontwerp voor de Gemeentelijke marktplaats van Carandá is
afkomstig van de architect Eduardo de Souto Moura en is tot
stand gekomen tussen 1980 en 1984. Het was bedoeld om de
oude marktplaats te vervangen, maar het heeft echter nooit echt
succes

Route langs Maria-heiligdommen
Andere
Vlakbij Braga zijn er drie grote Portugese heiligdommen, die
toegewijd zijn aan de Mariaverering en die u kunt bezoeken.Ten
oosten van de stad, op ongeveer 2,5 km, vinden we het
heiligdom Santuário do Bom Jesus do Monte, een barokke
constructie

Bragança
Pelourinho de Bragança
Andere
Adres: Largo da Porta da Vila, Cidadela
De schandpaal van Bragança is één van de oudsten van het land
en volgt de eigen typologie van het noordoosten. Symbool van
onafhankelijkheid en macht van de leenheer, bestaat de
schandpaal uit een antieke basis (500 V.C) in de vorm van een
soort

Guimarães
Largo da Oliveira

Largo de São Tiago en Rua de Santa Maria

Andere

Andere

Het plein Largo da Oliveira (Olijfboomplein) dankt zijn naam aan
een eeuwenoude olijfboom, die op deze locatie is geplant. Dit
plein, dat omgeven wordt door karakteristieke noordelijke
huizen, is een ideaal beginpunt voor een wandeling door de

Dit deel van de stad is al zeer oud en wordt omgeven door
prachtige huizen in noordelijke stijl: eenvoudige woningen uit de
16e en 17e eeuw met drie verdiepingen en veranda´s met mooi
houtsnijwerk, die het vakmanschap van de vroegere
timmermannen

Largo do Toural
Andere
Terwijl men op het plein Largo de São Tiago de atmosfeer van de
Middeleeuwen lijkt te proeven, ziet men in de architectuur van
het plein Largo do Toural dat er juist meer aan het ruimtelijke en
open karakter is gedacht, dat zo kenmerkend is voor de

Lamego
Feest van Nossa Senhora dos Remédios
Andere
In de 15e eeuw lag vlakbij de plaats waar nu het heiligdom staat,
een klein kapelletje toegewijd aan Santo Estevão. In de 16e
eeuw bestelde de bisschop van Lamego, D. Manuel de Noronha,
in de heilige stad Rome, een beeld van de Heilig Maagd, dat
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Matosinhos
Biblioteca Municipal (Galeria Municipal e Arquivo
histórico)

Centro de Documentação Siza Vieira

Andere

Adres: Quinta de Santiago - Rua da Vila Franca, 134
4450-802 Leça da Palmeira
Telefoon: +351 22 995 24 01 Fax: +351 22 995 24 01

Adres: Rua Alfredo Cunha

4450-519 Matosinhos

Telefoon: +351 22 939 09 50 - 22 939 09 58 Fax: +351
22 939 09 72
E-mail: mail@biblioteca.cm-matosinhos.pt Website:
http://bmfe.cm-matosinhos.pt/#focus
Biblioteca Municipal (Gemeentegalerie en Historisch Archief) Het
gebouw van de Gemeentebibliotheek van Matosinhos werd
ontworpen door een architect uit de stad zelf - Alcino Soutinho die eveneens de inrichting en het meubilair ontwierp.De

Andere

Het documentatiecentrum Álvaro Siza Viera, dat ligt in het
Kunstcentrum van Matosinhos (Centro de Arte de Matosinhos),
stelt op een systematische wijze documentatie beschikbaar over
het werk van deze beroemde Portugese architect. Het centrum is
een

Getijdenzwembad

Padrão do Bom Jesus de Matosinhos

Andere

Andere

Het strand van Leça da Palmeira is één van de grootste
zandstranden van het noorden van Portugal. Het is als sinds het
begin van de 20ste eeuw een uitverkoren badplaats, toen het
door de grote kolonies Engelsen, die toen woonachtig waren in

Adres: Av. Norton de Matos

Paços do Concelho de Matosinhos

Quinta da Conceição

Andere

Andere

Adres: Av. D. Afonso Henriques

4450-510 Matosinhos

Telefoon: +351 22 939 09 00 Fax: +351 22 937 32 13
E-mail: mail@cm-matosinhos.pt Website: http://www.cmmatosinhos.pt
Het Gemeentehuis (Paços do Concelho) van Matosinhos werd in
1987 in gebruik genomen en was het eerste institutionele
gebouw dat in Portugal werd gebouwd na 25 april 1974
(anjerrevolutie).Het ontwerp was van de hand van een architect
die in

Dit monument, opgericht in de 18e eeuw, herinnert aan de
legende van Bom Jesus.Het verhaal gaat dat het beeld van
Senhor de Matosinhos door Nicodemus is gemaakt, de man die
Jozef van Arimathea van het kruis hielp en het lichaam van Jesus
balsemde.

Adres: Leixões - Matosinhos
Vlakbij één van de dokken van de haven van Leixões is een groot
groen gebied met een bos, dat plaatselijk bekend staat als de
Quinta da Conceição.Op dit landgoed stond vroeger een klooster
met franciscaanse monniken, die hier in 1478 kwamen om

Porto
Barco Rabelo

Casa da Música

Andere

Andere

Verschillende referenties naar deze boot documenteren dat hij al
sinds de 10e eeuw bestaat. De rabelos werden speciaal
ontworpen voor het varen op de rivier de Douro, die vroeger zeer
slecht bevaarbaar was. Ook werd de boot zo ontworpen dat het

Adres: Avenida da Boavista, 604-610 4149-071 Porto
Telefoon: +351 22 012 02 00 - +351 22 012 02 20 Fax:
+351 22 012 02 98
E-mail: info@casadamusica.com Website:
http://www.casadamusica.com
Het "Muziekhuis”, Casa da Música, is een bevoorrechte culturele
locatie in de stad Porto, van de hand van de Nederlandse
architect Rem Koolhaas.Bij de rotonde van Boavista, gelegen
tussen het historische centrum en Foz, vinden we een gebouw
met
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Casa das Artes

De benedenstad van Porto

Andere

Andere

Adres: Rua Ruben A, 210 4150-639 Porto

Rondom de Avenida dos Aliados ligt de "Baixa" van Porto,
oftewel de benedenstad. Dit is hét ontmoetingspunt bij uitstek.
Bovenaan deze laan staat het gemeentehuis van Porto en daar
tegenover ligt het plein Praça da Liberdade, met in het midden
het

Telefoon: +351 22 600 61 53/ 4 Fax: +351 22 600 61 52
E-mail: casadasartes@casadasartes.iartes.pt
Het gebouw van de Casa das Artes (Kunsthuis) is in 1980
ontworpen door Eduardo Souto Moura en is één van de meest
karakteristieke werken van deze architect. Zijn ontwerp werd
uitgekozen tijdens een openbare aanbesteding voor de bouw van
een

Estádio do Dragão

Faculdade de Arquitectura do Porto

Andere

Andere

Adres: Estádio do Dragão 4350-415 Porto

Adres: Via Panorâmica S/N 4175-755 Porto

Telefoon: +351 22 557 04 00 Fax: +351 22 557 04 98

Telefoon: +351 22 605 71 03 Fax: +351 22 605 71 99

E-mail: geral-fcp@sportmultimedia.pt Website:
http://www.fcporto.pt/Info/NovoEstadio/InfoEstadio.asp

E-mail: sre@arq.up.pt Website: www.fa.up.pt

Het Estádio do Dragão (Drakenstadion) is eigendom van de
Portugese voetbalclub F.C. Porto en werd gebouwd voor de Euro
2004; hier werd de openingsceremonie van het kampioenschap
gehouden. Het ontwerp is van de architect Manuel Salgado en
kwam in

Het gebouw van de Faculteit Architectuur van de Universiteit
Porto werd ontworpen door Álvaro Siza Vieira tussen 1985 en
1986, toen hij terugkeerde naar de universiteit waar hij zelf
tussen 1949 en 1955 had gestudeerd.De “Escola do Porto”

Mosteiro de São Bento da Vitória

Rua das Flores en Igreja da Misericórdia

Andere

Andere

Adres: Rua de São Bento da Vitória.4050-543 Porto

Tegenover het treinstation São Bento, aan de linkerkant, ligt de
straat Rua das Flores. Deze werd in de 16e eeuw geopend om
het stadsverkeer van Porto in betere banen te leiden.Het is een
smalle en drukke ader waar u goede juweliers, die volgens de

Telefoon: +351 22 340 19 00 Fax: +351 22 339 30 39
E-mail: geral@tnsj.pt Website: www.tnsj.pt

Station van São Bento

Teatro Carlos Alberto

Andere

Andere

De eerste steen werd in 1900 gelegd door koning D. Carlos I op
de plaats waar vroeger het klooster Convento de S. Bento de Avé
Maria stond. Het aanvankelijke project was van de hand van
architect Marques da Silva, waarbij de buitenkant duidelijke

Adres: Rua das Oliveiras, 43. 4050-449 Porto
Telefoon: 351 22 340 19 00 Fax: 351 22 340 19 07
E-mail: geral@tnsj.pt Website: www.tnsj.pt

Teatro Nacional São João
Andere
Adres: Praça da Batalha. 4000-102 Porto
Telefoon: + 351 22 340 19 00 Fax: + 351 22 208 83 03
E-mail: geral@tnsj.pt Website: www.tnsj.pt

Viana do Castelo
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Feesten ter ere van Senhora d'Agonia

Het oude gemeentehuis (Paços do Concelho)

Andere

Andere

De verering van de Heilige Maagd “Virgem da Agonia” in Viana
do Castelo dateert sinds 1744. Zij werd aangeroepen door de
vissers, die baden om de goedgezindheid van de zee. De datum
van de feesten ter ere van de Maagd is vastgesteld op 20

De bouw van de Paços do Concelho gebeurde tijdens de
regeringsperioden van D. Manuel I (die de bouw liet aanvangen)
en D. João III. Het hele pand is in sober graniet en de begane
grond heeft een veranda met drie ogivale bogen. Die drie bogen
komen

Vila Nova de Foz Côa
Rotsschilderingen in Vale do Côa
Andere
In de noordoostelijke regio van Portugal, bestaand uit imposante
bergen, waar aan het begin van de lente de amandelbomen
prachtig in bloei staan en in de herfst de wijngaarden een vurige
rode kleur aannemen, stroomt een zijrivier van de Douro

Vila Nova de Gaia
Barragem de Crestuma / Lever
Stuwdammen
Stuwdam van Crestuma / Lever De stuwdam van Crestuma /
Lever is aangelegd in de stroom van de Douro-rivier, op de
oostgrens van de gemeente Vila Nova de Gaia.De waterkering
heeft beweegbare deuren en is in 1986 in gebruik genomen. Hij
bestaat uit

Vila Real
De 1e Graaf van Vila Real

Het oude Vila Real

Andere

Andere

De overlevering wil dat D. João I (koning van 1383-1433) toen hij
in Vila Real was, D. Pedro de Meneses bij zich riep om hem te
benoemen als eerste bestuurder en verdediger van de stad
Ceuta die kort daarvoor door de Portugezen was

Het oude Vila Real – Door de Avenida Carvalho Araújo In de
eerste jaren van de 20ste eeuw werd een deel van de huizen
gesloopt om een brede laan te maken. De laan, die de naam van
marineofficier Carvalho Araújo – omgekomen tijdens de Eerste

Het oude Vila Real – Tussen de Avenida Carvalho
Araújo en de Avenida Marginal

Vila Real van de middeleeuwen

Andere
In de 17e, 18e en 19e eeuw groeide Vila Real vanaf het
voorgebergte, dat ommuurd werd door zijn stichter D. Dinis, en
verschenen er paleisachtige huizen en panden van de
bourgeoisie langs nieuw opgezette straten. Dat zijn de panden
die nu te

Andere
Het Vila Real van de middeleeuwen is het zuidelijk deel van de
huidige stad, waar dit “koninklijke stadje” (Vila Real) door D.
Dinis werd gesticht. Hoewel bijna alle restanten van de
oorspronkelijke plaats zijn verdwenen, is Vila Real

Regio Lisboa
Lisboa
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Architectuur in het “Parque das Nações”

Biblioteca Nacional

Andere

Andere

De aanvankelijke opzet van het Parque das Nações gaf
gelegenheid tot het bouwen van een nieuwe stad, waarin de
architectuur in de meest uiteenlopende vormen het belangrijkste
element zou zijn. Voorbeelden van dit streven zijn onder andere

Adres: Campo Grande, 83 1749-081 Lisboa

Centro Cultural de Belém

De Pombalijnse benedenstad

Andere

Andere

Adres: Praça do Império 1449-003 Lisboa

Op 1 november 1755 werd het centrum van Lissabon volledig
verwoest door een gewelddadige aardbeving, gevolgd door een
brand. Het koninklijke paleis (Paço Real), het Indiëhuis (Casa da
Índia), diverse paleizen, het nieuwe nog in aanbouw zijnde

Telefoon: +351 21 361 26 92 / 351 21 361 26 97 Fax:
+351 21 361 27 08
E-mail: ccb@ccb.pt Website: www.ccb.pt

Telefoon: +351 21 798 20 00 Fax: +351 21 798 21 38
E-mail: bn@bn.pt Website: www.bn.pt
De Nationale Bibliotheek werd in 1956 ontworpen door de
architect Porfírio Pardal Monteiro, die in het jaar daarop zou
komen te overlijden. De bouw is door zijn neef António Pardal
Monteiro afgemaakt.Het is een grandioos gebouw met voor die
tijd

Het Cultureel Centrum van Belém (Centro Cultural de Belém) ligt
in één van de belangrijkste historische wijken van Lissabon en is
een emblematische culturele ruimte.Dit centrum voor
hedendaagse kunst heeft verschillende ruimtes voor tijdelijke

De aantrekkingskracht van de wijk Chiado

De kapel São João Baptista

Andere

Andere

De wijk Chiado ligt op één van de heuvels van Lissabon en
ademt de charme van de bourgeoisie uit van de 19e eeuw, toen
de wijk tot ontwikkeling kwam. Hier was het culturele en sociale
centrum van de stad, de Opera de São Carlos, de theaters São

Deze kapel wordt als één van de meesterwerken van de kerk
Igreja de São Roque beschouwd, omdat deze representatief is
voor de invloed van de Europese kunst in Portugal in de 18e
eeuw. Hier worden rocaille-elementen gecombineerd met een
structuur

De kloostergangen van Mosteiro dos Jerónimos

De lift van Santa Justa

Andere

Andere

De verrassende ingang van de kloostergangen onthult een
perfect geproportioneerde ruimte, afgewerkt met schitterende
versieringen in steen. Let vooral op de vier hoeken van de
kloostergangen die schuin zijn afgesneden, een zeer originele
afwerking,

De steile heuvels waarop Lissabon rust, geven de stad een
betoverende sfeer en uniek levensritme, die haar onderscheidt
van de andere Europese hoofdsteden. Voor de bevolking, echter,
zijn in het dagelijkse leven de beklimmingen te voet een stuk

De verovering van Lissabon

Diário de Notícias

Andere

Andere

Voordat u de kerk Igreja dos Mártires betreedt, kijk even naar de
silhouet van het kasteel van São Jorge, dat zich aftekent boven
de stad, aan het eind van de Rua Garrett, achter de handelswijk
van Chiado. Dit was het eerste vergezicht dat de

Adres: Avenida da Liberdade, 266

1250-149 Lisboa

Telefoon: +351 21 318 75 00
Het hoofdkantoor van het Portugese dagblad Diário de Notícias is
in 1936-1939 door de architect Porfírio Pardal Monteiro
ontworpen. Het was het eerste gebouw dat doelbewust voor een
krant werd gebouwd en het richtte zich dan ook op twee
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Edifício Franjinhas

Encosta das Olaias

Andere

Andere

Adres: Rua Braamcamp, 9 1200 Lisboa

Adres: Olaias - Lisboa

Het gebouw “Edifício Franjinhas” is ontworpen door de
architecten Nuno Teotónio Pereira en João Braula Reis en ligt op
het kruispunt van de Rua Braamcamp en Rua Castilho. Het heeft
in 1971 de Prijs Valmor gewonnen tijdens één van de meest

Het project voor het woongebied Encosta das Olaias werd
ontworpen door de architect Tomás Taveira. Het kreeg in 1982
de Prijs Valmor. Met dit tamelijk compacte geheel heeft men
getracht de ruimte zoveel mogelijk te benutten. Het valt op in de
stad

Het hart van Lissabon - tussen de pleinen Praça do
Comércio en Praça do Rossio.

Instituto Superior Técnico e Alameda D. Afonso
Henriques

Andere

Andere

Tijdens deze wandeling kunt u kennismaken met de Pombalijnse
benedenstad (ten tijde van de Markies van Pombal); dit is een
gedeelte van Lissabon dat in de 18e eeuw is verrezen, na de
aardbeving van 1755, gebouwd volgens de originele plattegrond
die

Adres: Alameda D. Afonso Henriques

Largo de Camões

Parque das Nações

Andere

Andere

Gelegen in het verlengde van het plein Largo das duas Igrejas,
vormt het prachtige plein Praça Luís de Camões een aangename
open ruimte, versierd met bomen en stenen bankjes. Het is
geplaveid met de beroemde Portugese stenen, die een aantal

Adres: Av. D. João II - 1900-014 LISBOA

Lisboa

Telefoon: +351 21 841 70 00 Fax: +351 21 849 92 42
De campus van de Technische Hogeschool is één van de
belangrijkste modernistische bouwwerken van Portugal en werd
in 1927 door de architect Porfírio Pardal Monteiro ontworpen.De
campus bestaat uit verschillende lage gebouwen, die
gezamenlijk een

Telefoon: 218 919 333 Fax: 218 919 003
E-mail: info@parquedasnacoes.pt Website:
http://www.parquedasnacoes.pt
Stelt u zich eens een ruimte voor met enkele van de meest
gewaagde hedendaagse architectonische projecten, een
Oceanarium, één van de grootste thematische tuinen in Europa,
ruimtes voor exposities, voorstellingen en evenementen. Dit
alles ligt aan

Pavilhão Atlântico

Pavilhão de Portugal

Andere

Andere

Adres: Rossio dos Olivais, Lote 2.13.01A 1990-231
Lisboa
Telefoon: +351 21 891 84 09 Fax: +351 21 891 84 13/37

Adres: Parque das Nações

E-mail: info@pavilhaoatlantico.pt Website:
http://www.pavilhaoatlantico.pt
Het Atlantische Paviljoen “Pavilhão Atlântico” is een veelzijdige
ruimte met goede voorzieningen voor grootschalige shows,
congressen en sportevenementen.Het is gebouwd in het kader
van de wereldtentoonstelling Expo ´98 door de architect

1990-231 Lisboa

Telefoon: +351 21 891 84 09 Fax: +351 21 891 84 13
Website: www.parquedasnacoes.pt
Het Paviljoen van Portugal werd ontworpen door de architect
Álvaro Siza Vieira en bestaat uit twee hoofddelen, gescheiden
door een “constructieband”. Een van deze onderdelen is een
plein (60m x 50m) dat bedekt is met een betonnen “laken”

Praça do Comércio

Praça do Rossio

Andere

Andere

Het plein Praça do Comércio is één van de mooiste pleinen van
Europa. Aan de zuidkant grenst het aan het immense estuarium
van de Taag. Tot aan het tijdperk van het vliegtuig was dit de
grootse ontvangstruimte van Lissabon voor de schepen. Hier

Verrezen uit de ruïnes van de aardbeving in 1755, vormt dit
prachtige plein in Lissabon de grens met de “Pombalijnse”
benedenstad (uit de tijd van de Markies van Pombal). Het
grootse vierkanten plein wordt overheerst door het harmonieuze
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São Roque

Teatro Camões

Andere

Andere

De heilige São Roque werd in het midden van de 14e eeuw in
Montpellier (Frankrijk) geboren en zijn verjaardag wordt op 16
augustus nog steeds gevierd. Hij verkreeg zijn naam omdat hij
een vlek in de vorm van een rood (rouge #MAIOR# roc) kruis op

Adres: Passeio de Neptuno - Parque das Nações
1998-000 Lisboa
Telefoon: +351 21 892 34 70
Website: www.cnb.pt
Het Theater Camões werd ontworpen door de architect Manuel
Salgado, waarbij hij dezelfde lijn volgde als die van de ruimtes
van de Expo ’98, ook door hem ontworpen. Het Theater Camões
staat in de nabijheid van twee grote gebouwen - de Pavilhão

Teatro Nacional D. Maria II

Teatro Tivoli

Andere
Adres: Praça D. Pedro IV (Rossio)

Andere
1100-201 LISBOA

Telefoon: +351 21 325 08 00
E-mail: geral@teatro-dmaria.pt Website:
http://www.teatro-dmaria.pt
Nationaal Theater D. Maria II Het Teatro Nacional D. Maria II
werd opgericht door Almeida Garrett en voor het eerst in gebruik
genomen in 1846. Het gebouw kent een neoklassieke
architectuur naar het ontwerp van de Italiaanse architect
Fortunato

Adres: Avenida da Liberdade, 182-188 1250-146 Lisboa
Telefoon: +351 21 315 10 50 / 51 Fax: +351 21 357 63
37
E-mail: geral@teatro-tivoli.com Website:
http://www.teatro-tivoli.com
Het theater Tivoli van de hand van de architect Raul Lino werd in
1924 geopend en toont een gevel, die neoklassieke kenmerken
heeft. De decoratie in het interieur is weelderig in de stijl van
Louis XIV. In de jaren ´90 werd het gebouw onder handen

Thematuinen

Torres das Amoreiras

Andere

Andere

Jardins da Água (Watertuinen) Tussen de Alameda dos Oceanos
en de rivier de Taag kunt u een waterstroom ontdekken. Als u de
centrale stroom volgt, komt u langs verschillende componenten
van een natuurlijk hydrografisch bassin: de glaciair, de

Adres: Avª. Engº. Duarte Pacheco 1070-103 Lisboa
Telefoon: +351 21 381 02 00 Fax: +351 21 383 27 35
E-mail: amoreiras-shopping@mundicenter.pt Website:
www.amoreiras.com
Het Amoreiras Shopping Center is ontworpen door de architect
Tomás Taveira en werd in september van het jaar 1985 geopend.
Het gebouw werd bepalend voor de skyline van Lissabon. De
“Amoreiras”, zoals die door de inwoners van Lissabon wordt

Mafra
Het typisch dorp van José Franco
Andere
Vlakbij Mafra ligt een heel rustig dorpje gemaakt van klei, op
ware grootte, door beeldhouwer José Franco.In het dorp Sobreiro,
vlakbij Mafra, heeft de beeldhouwer José Franco heel zijn leven
gewijd aan het boetseren van klei. Hij bouwde een dorp

Oeiras
Torre de Controlo do Tráfego Marítimo
Andere
Adres: Passeio Marítimo de Algés Algés
Telefoon: +351 21 361 10 00
E-mail: geral@portodelisboa.pt Website:
www.portodelisboa.pt
De toren van het Controlecentrum voor Havenverkeer van de
haven van Lissabon in Algés werd op een vlak stuk land aan de
Taag gebouwd, waar geen andere bebouwing stond. Het is een
gebouw van 38 meter hoog, dat de indruk wekt dat het richting
het
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Setúbal
Een dag op stap ten zuiden van de Taag

Natuurpark Arrábida - Pedra da Anixa

Andere

Andere

Het mooie natuurlijke landschap van het gebergte Serra da
Arrábida en de stranden langs het estuarium van de rivier de
Sado lenen zich bij uitstek voor een uitstapje ten zuiden van
Lissabon.Als u de A2 verlaat, let dan goed op, want er zijn twee

Pedra da Anixa is een klein eilandje, van 40 meter lang, op 250
meter uit de kust voor Praia do Portinho da Arrábida.De enorme
biologische diversiteit van het eilandje is te danken aan de rijke
samenstelling van de rotsbodem te midden van arme

Sintra
Het culturele landschap van Sintra

Portugese School voor Paardrijkunsten

Andere

Andere

In 1995 werd Sintra door de UNESCO aangewezen als cultureel
landschap. Het stadje en de noordelijke berghelling van Serra de
Sintra, met geheel eigen natuurlijke kenmerken en een bijzonder
architectonisch erfgoed, behoren sindsdien tot het

Adres: Palácio Nacional de Queluz
Telefoon: +351 21 923 73 00 Fax: +351 21 923 73 50
E-mail: info@parquesdesintra.pt Website: http://www.par
quesdesintra.pt/en/parks-and-monuments/portugueseschool-of-equestrian-art/
Tussen mei en oktober zijn de tuinen van het paleis Palácio
Nacional de Queluz het toneel voor de shows van het Gala van
de Portugese School voor Paardrijkunsten (Gala da Escola
Portuguesa de Arte Equestre).De eerste Portugese school voor
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