Contactos Úteis
Centro de Portugal
Idanha-a-Velha
Posto de Turismo - Idanha-a-Velha
Morada: Rua da Sé

6060-041 Idanha-a-Velha

Telefone: +351 277 914 280
E-mail: turismo.cmidanha@iol.pt ;
geral@turismodocentro.pt Website: http://www.turismod
ocentro.pt;http://www.visitcentrodeportugal.com.pt
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Eventos
Centro de Portugal
Almeida
12 em Rede - Aldeias em Festa!
Outros
Contactos
Almeida, Belmonte, Castelo Mendo, Castelo Novo, Castelo
Rodrigo, Idanha-a-Velha, Linhares da Beira, Marialva, Monsanto,
Piódão, Trancoso e Sortelha
Website: https://aldeiashistoricasdeportugal.com/
Data de Início: 2021-06-05 Data de fim: 2021-11-06
Entre junho e novembro, o ciclo “12 em Rede” traz muita
animação às Aldeias Históricas com eventos de diversas
tipologias que incluem animações diversas, como visitas
teatralizadas, workshops, novo circo, música e
gastronomia. E como são também transmitidos por via
digital, será difícil terem lotação esgotada!
Cada uma das doze aldeias históricas será palco de um evento
que celebra e promove o seu património cultural material e
imaterial, envolvendo a comunidade através de uma
programação cultural genuinamente diferenciadora. A cultura,
a gastronomia, as tradições, os costumes, o património,
as lendas e os mitos de cada uma das aldeias são o mote para
a realização destes eventos que serão apresentados num espaço
exterior ou interior, de relevância patrimonial.
Apesar dos eventos estarem a ser preparados para a
participação presencial de público, selecionando locais onde seja
possível o controlo dos acessos e a aplicação de medidas
sanitárias adequadas, mantém-se a aposta na sua transmissão
online, que se revelou um sucesso na edição anterior.
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Localidades
Centro de Portugal
Idanha-a-Velha
Idanha-a-Velha
A sucessão de ocupações de diferentes povos legaram a Idanhaa-Velha um valioso património histórico.
Quem visita a modesta aldeia actual e observa o seu ritmo
pacífico terá dificuldade em imaginar que se encontra na
antiquíssima e florescente Civitas Igaeditanorum romana que se
situava na grande estrada peninsular que ligava Emerita
(Mérida), a Braccara (Braga); na Egitânia, sede de bispado da
época visigótica (s. VI-VII), que cunhou moeda de ouro para
quase todos os reis visigodos, de Recaredo a Rodrigo; na Idânia
muçulmana (s. VIII-XII) quando atingiu uma grande dimensão e
era uma cidade rica, quase tão rica quanto Lisboa.
Depois foi o tempo das lutas entre cristãos e muçulmanos no
primeiro século da nacionalidade portuguesa, quando D. Afonso
Henriques a doou à Ordem dos Templários para seu
repovoamento. D. Sancho I, seu filho, deu-lhe o primeiro foral em
1229, reconhecendo-lhe ainda a importância estratégica.
Com o tempo e a deslocação dos grandes eixos estratégicomilitares foi perdendo a grandeza. Mas não perdeu a sua
atmosfera de tempos passados, sendo como que um museu
aberto para quem faz turismo com motivações culturais que aqui
encontra para sua orientação um percurso devidamente
assinalado.
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Museus, Monumentos e Sítios
Centro de Portugal
Idanha-a-Velha
Catedral Visigótica de Idanha-a-Velha
Morada: Idanha-a-Velha
Actualmente designada por "Catedral", a sua estrutura assenta
sobre um primitivo templo paleocristão erigido ao tempo do
reino dos Suevos, integrado no reino dos Visigodos a partir do
ano de 585. O baptistério que se encontra junto da porta sul
datará da época sueva, embora a nova basílica seja obra já do
período visigótico.
Sobre este edifício ergueu-se depois o templo da época medieval
do qual se conservam vestígios bem visíveis, nomeadamente a
porta gótica, datada de finais do s. XIV, onde sobressai um arco
ogival sem ornamentos.
O interior alberga actualmente o Museu Egitanense onde estão
expostas dezenas de inscrições que constituem um importante
acervo epigráfico relativo ao período de domínio romano na
Península.
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