Bares e Discotecas
Centro de Portugal
Figueira da Foz
Rolls Bar
Bares e Discotecas
Morada: Rua Poeta Acácio Antunes, 1-E 3080 - 158
Figueira da Foz
Telefone: +351 233 426 157 Fax: +351 233 411 425
E-mail: friends@rollsbar.com Website: www.rollsbar.com
Bar; Parque de estacionamento; Aceita cartões de crédito;
Espaço simpático, decorado ao estilo dos pubs ingleses. Tem um
sistema visível de "countdown" ? bolsa de valores de bebidas
com os preços a variar.

Leiria
Sabor Latino
Bares e Discotecas
Morada: Jardim Luis de Camões
Telefone: 244838628

Lisboa Região
Cascais
Bar Chequers
Bares e Discotecas
Morada: Largo Luis de Camões, 7 2750 - 409 CASCAIS
Telefone: 214830926

Lisboa
Bar Cerca Moura

Bar Finalmente - Lisboa

Bares e Discotecas

Bares e Discotecas

Morada: Largo das Portas do Sol, 4 1100 - 411 LISBOA

Morada: Rua da Palmeira, 38 - Príncipe Real 1200 - 313
LISBOA
Telefone: 213472652

Telefone: 218874859 Fax: 218870305
12h00 - 02h00 Encerramento semanal: Aberto durante toda a
semana;

Encerramento semanal: Quartas-Feiras;

Bar Fluid

Discoteca Os Três Pastorinhos

Bares e Discotecas

Bares e Discotecas

Morada: Avª. D. Carlos I, 67 1000 - 001 LISBOA

Morada: Rua da Barroca, 111-113 - Bairro Alto 1200 - 049
LISBOA
Telefone: 213464301

Telefone: 213955957
Website: http://www.fluid-pt
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22h00 - 04h00 Encerramento semanal: Domingo e Segunda;

12h00 - 04h00 Encerramento semanal: Domingo;

The Frog
Bares e Discotecas
Morada: Rua Pimenta, 17-21 - Parque das Nações 1000 001 LISBOA
Telefone: 218952898
Website: http://www.frogpubs.com
10h00 - 04h00;

Porto e Norte
Porto
Discoteca Number One

Espaço 77

Bares e Discotecas
Morada: Rua Salgueiral, 38 A

Bares e Discotecas
4200 - 476 Porto

Morada: Travessa de Cedofeita, 222 4000 Porto

Telefone: 225095503

Telefone: +351 220 022 60

E-mail: tiagofrc_12@hotmail.com Website:
www.discotecanumberone.pt.to

E-mail: rebelo_henrique2006@hotmail.com

A discoteca Number One dedica as suas noites à música
africana, com destaque para Kizomba, Zouk, Kuduro, Semba,
Coladeira, Funana.

De decoração simples, possui esplanada e serve refeições
rápidas a qualquer hora. Com mesa de bilhar e matraquilhos a
animação está sempre garantida. As quartas à noite são um dos
momentos altos da semana, com a atuação de dj´s convidados.

Zenith Lounge
Bares e Discotecas
Morada: Rua de Serralves, 124 4150-702 Porto
Telefone: +315 914 582 155 Fax: +315 914 582 155
E-mail: eventos@welove.com.pt
Localizado no topo do HF Ipanema Park, e inspirado no conceito
cosmopolita Nova-Iorquino de dinamização dos terraços de
grandes edifícios, possui uma vista privilegiada para a foz do Rio
Douro e para a cidade. Apostando na inovação e exclusividade,
num ambiente elegante, trendy e ao mesmo tempo informal e
descontraído propõe uma programação diversificada, desde
Clubbing Parties a noites de Fado e Bossa Nova. Em datas
específicas, realizará pool parties e sunset parties durante a
tarde, em festas que prolongar-se-ão pela noite dentro. O nome
Zenith surge na Idade Média e siginifica de modo geral 'ponto
mais alto'.
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Contactos Úteis
Alentejo
Arronches
Posto de Turismo - Arronches
Postos de Turismo
Morada: Largo Serpa Pinto, 10 7340-009 Arronches
Telefone: +351 245 580 085
Website: www.rtsm.pt

Barrancos
Posto de Turismo - Barrancos
Postos de Turismo
Morada: Rua 1º de Dezembro, 42 7230-042 Barrancos
Telefone: +351 285 950 641
E-mail: turismo-barrancos@hotmail.com Website: www.rtplaniciedourada.pt

Nisa
Posto de Turismo - Nisa
Postos de Turismo
Morada: Praça da República

6050-350 Nisa

Telefone: +351 245 412 457 Fax: +351 245 412 799
E-mail: postoturismonisa@gmail.com

Odemira
Posto de Turismo - Santa Clara-a-Velha
Postos de Turismo
Morada: Alameda da Índia - 7665-880 Santa Clara-aVelha
Telefone: 283 881 358
E-mail: turismodemira@hotmail.com Website: www.cmodemira.pt
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Rio Maior
Posto de Turismo - Marinhas do Sal
Postos de Turismo
Morada: Marinhas de Sal 2040-133 Rio Maior
Telefone: +351 243 991 121 Fax: +351 243 999 399
Website: www.cm-riomaior.pt
1/7 - 31/8;

Santarém
Posto de Turismo - Santarém
Postos de Turismo
Morada: Rua Capelo Ivens, 66 2000-039 Santarém
Telefone: +351 243 304 437 Fax: +351 243 304 401
E-mail: posto.turismo@cm-santarem.pt Website: www.cmsantarem.pt

Algarve
Albufeira
Posto de Turismo - Santa Eulália
Postos de Turismo
Morada: Estrada de Santa Eulália

8200 Albufeira

Telefone: +351 289 515 973 Fax: +351 289 513 555
E-mail: posto.turismo@cm-albufeira.pt Website:
www.visitalgarve.pt

Faro
Posto de Turismo - Faro
Postos de Turismo
Morada: Rua da Misericórdia, 8 - 11 8000-269 Faro
Telefone: +351 289 803 604
Website: www.visitalgarve.pt

Açores
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Ilha de São Jorge
Posto de Turismo - São Jorge
Postos de Turismo
Morada: Rua Conselheiro Dr. José Pereira nº 1 r/c
9800-530 Velas Ilha de São Jorge
Telefone: +351 295 412 440 Fax: +351 295 412 491
E-mail: turismoacores@visitazores.travel Website:
www.visitazores.travel
Informação turística sobre os Açores;

Centro de Portugal
Idanha-a-Nova
Posto de Turismo - Penha Garcia
Postos de Turismo
Morada: Rua do Espírito Santo

6060–327 Penha Garcia

Telefone: +351 272 366 011
E-mail: turismo.cmidanha@iol.pt Website: www.cmidanhanova.pt

Lisboa Região
Lisboa
Posto de Turismo - Estação de Santa Apolónia
Postos de Turismo
Morada: Rua Santa Apolónia Terminal CP Estação Santa
Apolónia 1100-468 Lisboa
Telefone: +351 21 882 16 04
E-mail: atl@visitlisboa.com Website: www.visitlisboa.com

Vila Franca de Xira
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira
Organismos e Associações
Morada: Rua Dr. Manuel de Arriaga, 24-r/c 2600-186
Vila Franca de Xira
Telefone: +351 263 285 603 Fax: +351 263 271 516
E-mail: cmt@cm-vfxira.pt Website: http://www.cmvfxira.pt

Madeira
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Funchal
Direção Regional de Turismo da Madeira
Organismos e Associações
Morada: Avª. Arriaga, 189004-519 Funchal
Telefone: +351 291 211 900 Fax: +351 291 232 151
E-mail: info.srtt@gov-madeira.pt Website:
http://www.turismomadeira.pt

Porto e Norte
Barcelos
Posto de Turismo - Barcelos
Postos de Turismo
Morada: Largo Dr. José Novais, 8 4750-310 Barcelos
Telefone: +351 253 811 882 Fax: +351 253 822 188
E-mail: turismo@cm-barcelos Website: www.cmbarcelos.pt

Paredes
Posto de Turismo - Paredes
Postos de Turismo
Morada: Parque José Gulherme

4580-229 Paredes

Telefone: +351 255 788 800 Fax: +351 255 861 420
E-mail: turismo@cm-paredes.pt Website: www.cmparedes.pt

Penedono
Posto de Turismo - Penedono
Postos de Turismo
Morada: Praça 25 de Abril 3630-225 Penedono
Telefone: +351 254 509 037 Fax: +351 254 509 039
E-mail: turismo@hotmail.com; info@visit-douro.com
Website: www.cm.penedono.pt; www.visit-douro.com
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São João da Pesqueira
Posto de Turismo - São João da Pesqueira
Postos de Turismo
Morada: Praça da República 5130-321 S.João da
Pesqueira
Telefone: +351 254 489 985 Fax: +351 254 489 989
E-mail: turismo@sjpesqueira.pt; info@visit-douro.com
Website: www.sjpesqueira.pt; www.visit-douro.com

Tabuaço
Posto de Turismo - Tabuaço
Postos de Turismo
Morada: Rua Conde Ferreira

5120-400 Tabuaço

Telefone: +351 254 789 049 Fax: +351 254 789 142
E-mail: pturismotabuaco@iol.pt; info@visit-douro.com
Website: www.cm-tabuaco.pt
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Contactos no estrangeiro
A1 trips - Travel Services - Austrália

Acentro Turismo - Itália

Operadores Turísticos

Operadores Turísticos

Morada: Suite 10, 67 Meeks St Kingsford NSW

Morada: Via Vittor Pisani, 7 20124 – Milano

Telefone: +61 2 9326 5240

Telefone: +02 66 711 811

E-mail: john-sharpe@tpg.com.au

E-mail: acentro@acentro.it Website: www.acentro.it

Ambiance Travel

Club Mediterranee Holland

Operadores Turísticos

Operadores Turísticos

Morada: Hellingweg 98GH2583 WH Den Haag

Morada: Stadhouderskade 13

Telefone: 070-3223066

Telefone: 0900 – 202 03 06

E-mail: info@ambiancetravel.nl Website:
www.ambiancetravel.nl

E-mail: sales@clubmed.com Website: www.clubmed.nl

1054 ES

Amsterdam

GOVAKA

Embassy of Portugal - China

Operadores Turísticos

Embaixadas e Delegações
Morada: San Li Tun Dong Wu Jie, n°8 100600 Pequim
The People's Republic Of China
Telefone: +8610 653232 42 / 65323220 Fax: +8610
653246 37
E-mail: embport@public2.bta.net.cn

Morada: Lakensestraat,76 1000 Brussel
Telefone: 02 210 88 49 Fax: 02 210 88 05
E-mail: info@govaka.be Website: www.kwb.be

Kras.NL
Operadores Turísticos

Glory Tours & Pilgrimages

Morada: Bernseweg 22 - A

Operadores Turísticos

5324 JW Ammerzoden

Telefone: 0900 9697 Fax: +31 (0)73 5999901

Website: www.glory-tours.com

E-mail: info@kras.nl Website: www.kras.nl

Montagne Evasion

OLIMAR

Operadores Turísticos
Morada: 4, Rue des Vosges 88400 Gerardmer
Telefone: +33 3 29 63 17 50 Fax: +33 3 29 63 63 90
E-mail: contact@montagne-evasion.com Website:
www.montagne-evasion.com

Operadores Turísticos
Morada: Av. Moliere, 36 - 4º - Of. 5 29004 - Málaga
España
Telefone: +34 952 175 057 - +34 902 402 802 Fax: +34
952 240 436
E-mail: booking@olimar.es;miguel@olimar.es Website:
www.olimar.es

Odysseus Deluxe Travel Collection
Operadores Turísticos
Morada: Beech Avenue 131 1119 RB Schiphol-Rijk
Telefone: +31 (0)20 659 05 00
E-mail: info.netherlands@odysseus.com Website:
www.odysseus.com

Sport Away Voyages
Operadores Turísticos
Morada: B P 109 13321 Marseille Cedex 16
Telefone: +33 8 26 88 10 20 Fax: +33 4 91 46 79 66
E-mail: info@sport-away.com Website: www.sportaway.com

Tempo Holidays - Austrália
Operadores Turísticos
Morada: 40, Beach St Port Melborne VIC
Telefone: +61 3 9646 0277 Fax: +61 3 96466722
E-mail: naomi@tempoholidays.com Website:

Travel Blitz - Austrália
Operadores Turísticos
Morada: Suite 101, 91 O'Sullivan Rd Rose Bay NSW
Telefone: +61 2 9327 4742 Fax: +61 2 9327 4682
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www.tempoholidays.com

E-mail: sales@travelblitz.net Website:
www.travelblitz.net

Turismo de Portugal - Noruega
Embaixadas e Delegações

Voyages Coudert - França

Telefone: +46850652130 Fax: 46850652105

Operadores Turísticos

E-mail: info@visitportugal.com

Morada: 7, Place Renoux 63013 Clermont-Ferrand
Telefone: +33 4 73 92 00 40 Fax: +33 4 73 90 83 54
E-mail: coudert.voyages@club-internet.fr

X-travel
Operadores Turísticos
Morada: Bahialaan 2 3065 WC Rotterdam
Telefone: 0900-872 8359 Fax: 010-2802169
E-mail: info@x-travel.nl Website: http://www.x-travel.nl/
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Golfe
Alentejo
Benavente
Santo Estevão Golfe
Campos
Morada: Vila Nova de Santo Estêvão, CCI nº 19
2130-127 Santo Estêvão - Benavente
Telefone: +351 263 949 492 Fax: +351 263 949 497
E-mail: santoestevaogolf@iol.pt Website:
www.santoestevaogolfe.com
Inverno - 8:00 / 18:00 Verão - 8:00 / 19:00; Registo Nº :
51/2005; Lojas; Driving Range; Putting green; Aluguer de tacos;
Buggies; Trolleys; Lições individuais; Lições de grupo; Clínica de
golfe; Restaurante; Aceita cartões de crédito; Ano de
inauguração: 2004; Autor/Arquiteto: Donald Steel; Comprimento
para profissionais: 6382 m; Comprimento campeonato homens:
5028 m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 73;
Principais provas: Audi Quattro Cup, Internacional Pairs,
Campeonato Nacional de Clubes(FPG).; Chipping area;
Bem-Vindo ao Santo Estêvão Golfe. Aqui, num ambiente
particular de genuína natureza, encontra um campo de golfe
verdadeiramente excecional e, tão importante também, um
ambiente discreto de puro bom gosto.Apenas 30 minutos
separam esta discreta vila da cosmopolita Lisboa. Em pouco
tempo, sentir-se-á desligado do ruído da capital e encontrará,
merecidamente, o privilégio do silêncio de uma área totalmente
protegida. Respire fundo. Estávamos mesmo à sua espera. E por
isso, reservámos-lhe momentos únicos.

Algarve
Almancil
Pinheiros Altos
Campos
Morada: Quinta do Lago

8135-163 Almancil

Telefone: +351 289 359 910 Fax: +351 289 394 392
E-mail: golf@pinheirosaltos.pt Website:
www.pinheirosaltos.com
7.00 / 8.00; Lojas; Driving Range; Putting green; Aluguer de
tacos; Buggies; Trolleys; Lições individuais; Lições de grupo;
Restaurante; Aceita cartões de crédito; Ano de inauguração:
1992 / 2007; Autor/Arquiteto: Ronald Fream & Jorge Santana da
Silva; Comprimento para profissionais: 6028 m; Comprimento
campeonato homens: 4797 m; Número de buracos do campo:
27; Par do campo: 72; Principais provas: "Pinheiros Altos
Sunshine Classic" ; Chipping area; Caddies;
É um dos quatro campos situados na luxuosa e exclusiva área da
Quinta do Lago, caraterizado pelo evidente contraste entre os
seus buracos e pela área de treino. Confinando com o
deslumbrante Parque Natural da Ria Formosa, "habitat" natural
de numerosas aves migradoras, o campo de Pinheiros Altos é um
percurso invulgar e original, na medida em que compreende dois
troços de nove buracos de caraterísticas totalmente opostas: a
primeira metade é caraterizada por subsolo arenoso, pinheiros
mansos e terrenos ondulados; a segunda é menos comprida e
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estende-se por colinas suaves onde abundam os lagos.O buraco
17 tem um "green" em forma de ilha, tal como o famoso buraco
17 do percurso TPC em Sawgrass, nos Estados Unidos. Desde a
sua inauguração, o percurso assume-se como local de treino de
pré-temporada para muitos dos golfistas profissionais da
atualidade, fato a que não estará alheia uma extensa área ideal
para treino, a qual inclui três "putting-greens", áreas de "bunker"
e "chipping" e numerosos "greens". Existe, ainda, uma grande
variedade de programas de lições para golfistas de todos os
níveis.

Lagoa
Vale de Milho Golf
Campos
Morada: Apartado 1273 - Praia do Carvoeiro 8400-911
Carvoeiro (Lagoa)
Telefone: +351 282 358 502 Fax: +351 282 358 497
E-mail: reservas@valedemilhogolf.com Website:
http://www.valedemilhogolf.com
8:00 / 19:00; Lojas; Driving Range; Putting green; Trolleys; Lições
individuais; Lições de grupo; Restaurante; Ano de inauguração:
1990; Autor/Arquiteto: Dave Thomas; Comprimento para
profissionais: 926 m; Número de buracos do campo: 9X2; Par do
campo: 27+27= 54; Chipping area;
Um campo curto e atrativo de nove buracos que surpreende pela
sua dimensão competitiva. Ideal para o treino de ferros curtos. O
percurso de Vale de Milho é um pequeno campo de nove
buracos, todos de par 3. O golfista ficará espantado pelo fato de
um campo tão curto poder ser tão completo e competitivo, pois
para concluir o par (27), terá de enfrentar toda uma série de
obstáculos, desde o primeiro ao último buraco. A distância e a
dificuldade dos buracos varia, sendo o buraco 11 o mais
comprido, com 161 metros, e o 3 o mais curto, apenas com 70
metros.Vale de Milho, situado perto da vila piscatória do
Carvoeiro, é um percurso visualmente muito atrativo graças às
suas cascatas e perspectivas deslumbrantes sobre o mar. Quem
quiser treinar os seus ferros curtos, beneficiar de uma bela
paisagem relaxante e ao mesmo tempo divertir-se não ficará
dececionado.

Olhão
Colina Verde Golf Maragota
Campos
Morada: Sítio da Maragota

8700-078 Moncarapacho

Telefone: +351 289 790 110 Fax: +351 289 791 245
E-mail: reservations@golfcolinaverde.com Website:
http://www.golfcolinaverde.com
Aberto todos os dias - 8h00 ; Putting green; Aluguer de tacos;
Trolleys; Lições individuais; Lições de grupo; Clínica de golfe;
Restaurante; Aceita cartões de crédito; Ano de inauguração:
2002; Autor/Arquiteto: António Cavaco; Comprimento para
profissionais: 1145 m; Número de buracos do campo: 9; Par do
campo: 3; Chipping area; Trolleys elétricos;
O nosso Executivo Campo de Golfe de 9 buracos é adaptado
para jogadores de todos os níveis. Simples o suficiente para
iniciados, mas também desafiante para os mais experientes que
queiram praticar o jogo curto. Com um tempo médio de jogo de
hora e meia deixa-lhe tempo de sobra para ususfruir de todas as
nossas facilidades.
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Silves
Oceânico Faldo Course
Campos
Morada: Amendoeira Golf Resort Morgado da Lameira
8365-023 Alcantarilha
Telefone: +351 289 310 330 - 282 320 800 Fax: +351
289 310 393 - 282 313 760
E-mail: agr.reception@oceanicogroup.com Website:
www.oceanicogolf.com
Verão - 07h00 / 20h00 Inverno - 07h30 / 19h00 ; Lojas; Driving
Range; Putting green; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Lições
individuais; Lições de grupo; Clínica de golfe; Restaurante; Aceita
cartões de crédito; Ano de inauguração: 2008; Autor/Arquiteto:
Nick Faldo; Comprimento para profissionais: 6598 m;
Comprimento campeonato homens: 4703 m; Número de buracos
do campo: 18; Par do campo: 72; Chipping area; Caddies;
Trolleys elétricos;
O Oceânico Faldo Golf Course, em terreno acidentado, liga os
dois extremos mais elevados da imensa propriedade da
Amendoeira. A estratégia é um factor que deve sempre ser tido
em conta e os jogadores têm que se posicionar bem em cada
shot para conseguirem um bom resultado. Desde o primeiro
buraco, um desafiante par 4 em ascensão, até ao último, um
magnífico par 5, as colinas e o terreno ondulado potenciam um
jogo estimulante, tanto em concentração como em perícia.

Centro de Portugal
Óbidos
Bom Sucesso Design Resort, Leisure & Golf
Campos
Morada: Lugar do Bom Sucesso / Vau 2510-662 Óbidos
Telefone: +351 262 965 310 Fax: +351 262 969 690
E-mail: golf@bomsucesso.net Website:
www.bomsucesso.net
Verão - 07h30 / 20h00 Inverno - 07h30 / 18h00; Lojas; Driving
Range; Putting green; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Lições
individuais; Lições de grupo; Clínica de golfe; Restaurante; Aceita
cartões de crédito; Ano de inauguração: SET/2008;
Autor/Arquiteto: Donald Steel; Comprimento para profissionais:
6228 m; Comprimento campeonato homens: 4842 m; Número de
buracos do campo: 18; Par do campo: 72; Principais provas:
Provas da Federação Portuguesa de Golfe, Torneios
Patrocinados; Chipping area;
Um espetacular Campo de Golfe Championship de 18 buracos,
ocupando uma área superior a 60 hectares foi concebido por um
dos mais prestigiados arquitetos de golfe do mundo, Donald
Steel.Localizado sobre as margens da Lagoa de Óbidos, o campo
estende-se ao longo do empreendimento o que irá proporcionar
aos jogadores a possibilidade de jogarem sobre um declive e
vegetação natural próprio do terreno e, em simultâneo,
desfrutarem as vistas excecionais que rodeiam o local.Já está
terminada a construção deste campo e a abertura aconteceu no
dia 27 de Setembro de 2008.

Lisboa Região
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Costa de Caparica
Aroeira I
Campos
Morada: Herdade da Aroeira, Fonte da Telha 2820-567
Charneca da Caparica
Telefone: +351 212 979 110 Fax: +351 212 971 238
E-mail: golf.reservas@aroeira.com Website:
www.aroeira.com
08h00 / 18h00; Lojas; Driving Range; Putting green; Aluguer de
tacos; Buggies; Trolleys; Lições individuais; Lições de grupo;
Clínica de golfe; Restaurante; Aceita cartões de crédito; Ano de
inauguração: 1973; Autor/Arquiteto: Frank Pennink;
Comprimento para profissionais: 6044 m; Comprimento
campeonato homens: 5186 m; Número de buracos do campo:
18; Par do campo: 72; Principais provas: Open de Portugal;
diversos Ladies Open; Qualifying School Ladies European Tour;
A 20 minutos de Lisboa, a sul do Tejo, na Aroeira combinam-se
na perfeição um percurso de campeonato com a exuberância da
natureza que o envolve. Frank Pennink desenhou este percurso
num pinhal salpicado de flores selvagens, reserva natural de
muitas espécies de aves. Pela sua densa arborização, a imprensa
britânica chamou-lhe o "Wentworth de Lisboa", numa alusão à
semelhança com o famoso percurso londrino. O campo
possibilita grande variedade de situações de jogo e a utilização
de quase todos os tacos - sem a existência de qualquer "bunker"
de "fairway". O buraco 11, um par 4 desenhado por Robert Trent
Jones, exige um "blind shot" de saída, para depois se descobrir
um espetacular "green" protegido por muita água. Em 1996 e
1997 a Aroeira acolheu o Open de Portugal (European Tour).Não
parta deste lugar sem ir contemplar, mesmo ao lado, o espaço
imenso de areia, mar e céu que é a Costa de Caparica, aos pés
de uma arriba fóssil (Paisagem Protegida), formidável paredão
avermelhado que aqui se formou desde o Miocénico ao
Quarternário. Um pouco mais a sul, visite no cabo Espichel,
impressionante promontório sobre o mar, a pequena ermida da
Memória, do séc. XV.

Sesimbra
Quinta do Peru Golf & Country Club
Campos
Morada: Alameda da Serra, 2 2975-666 Quinta do
Conde
Telefone: +351 212 134 320 Fax: +351 212 134 321
E-mail: club@golfquintadoperu.com Website:
www.golfquintadoperu.com
07h30 - 19h30; Lojas; Driving Range; Putting green; Aluguer de
tacos; Buggies; Trolleys; Lições individuais; Lições de grupo;
Restaurante; Aceita cartões de crédito; Ano de inauguração:
1994; Autor/Arquiteto: Rocky Roquemore; Comprimento para
profissionais: 6036 m; Comprimento campeonato homens: 4703
m; Número de buracos do campo: 18; Par do campo: 72;
Principais provas: Final Challenge Tour UAP, Campeonato
Nacional Clubes; Chipping area;
Situado numa região conhecida pelos seus imponentes castelos
medievais, a Quinta do Peru oferece um percurso diversificado
com excelentes perspectivas da paisagem circundante.Tendo a
Serra da Arrábida como pano de fundo, a Quinta do Peru
apresenta um traçado muito agradável para amadores, mas é
igualmente um desafio para profissionais. Classificado entre os
10 melhores campos do país na eleição bienal da revista Golf
Europeu, este percurso, muito arborizado e coberto de flores
silvestres, tem um início bastante diversificado. O teste mais
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duro teste do campo será o buraco 8, um par 3 com um
comprimento de 200 metros, onde é preciso ultrapassar um lago
que protege o "green". A qualidade do percurso permitiu-lhe
acolher várias competições do European Challenge Tour.Não
deixe de fazer um passeio pela Serra da Arrábida, Parque
Natural com soberbas vistas sobre o mar, recortado por
pequenas enseadas de areia onde o mar ganha tonalidades
diversas. Um dos interesses históricos da serra é o sedutor
Convento da Arrábida, fundado no séc. XVI e harmoniosamente
integrado na paisagem. Castelos para visitar: Setúbal, Sesimbra
e Palmela. O queijo de Azeitão, o vinho moscatel de Setúbal e o
mel da Arrábida contam-se entre os tentadores sabores da
região.

Porto e Norte
Esposende
Golfe Quinta da Barca
Campos
Morada: Lugar da Barca do Lago - Gemeses 4740-479
Esposende
Telefone: +351 253 96 67 23 / 253 969 060 Fax: +351
253 969 068
E-mail: info@golfebarca.com Website:
www.golfebarca.com
Aberto todos os dias: 8:30 / 18:30; Lojas; Driving Range; Putting
green; Aluguer de tacos; Buggies; Trolleys; Lições individuais;
Lições de grupo; Clínica de golfe; Restaurante; Aceita cartões de
crédito; Ano de inauguração: 1997; Autor/Arquiteto: Jorge
Santana da Silva; Comprimento para profissionais: 3.914 m ;
Comprimento campeonato homens: 3.128 m; Número de
buracos do campo: 9; Par do campo: 31 (9buracos)/62
(18buracos); Principais provas: Taça Quinta da Barca, Pro-Am de
S.Martinho, Torneio Nocturno; Chipping area;
No Minho Litoral, a 3 km do centro de Esposende situa-se a
Quinta da Barca ladeada pela margem direita do rio Cávado e
rodeada pelo verde dos pinhais e extensas zonas de lazer, um
convite a esquecer o stress diário e a recuperar energias dos
dias atribulados. Este lugar privilegiado pela natureza situa-se a
apenas 20 minutos do aeroporto, a 40 km do Porto, a 21km de
Viana do Castelo e a 1 hora de Vigo. Com um enquadramento
de excelência que privilegia a panorâmica do rio Cávado, o
circuito norteia uma área habitacional e possui 9 buracos, sendo
cinco de Par 3 e quatro de Par 4, para um total de Par 62 sobre
mais de 2.012 metros. Apesar do seu leve traçado, este campo
de golfe exige estratégia de jogo e inclui greens ondulantes,
bunkers estrategicamente localizados e três lagos que garantem
ao jogo um maior desafio e aos olhos uma paisagem
memorável.O campo inicia-se numa área arborizada que se
estende até ao buraco 5, com os seus fairways por entre os
pinheiros; a partir deste ponto, os buracos estão localizados, em
paisagem de espaço aberto, ao longo do rio Cávado. O buraco
mais longo é o 3 que totaliza 339 metros e os outros buracos são
também dignos de referência como o buraco 6 (ao longo da
margem do rio), o buraco 8 (dog-leg à direita protegido por um
lago, onde qualquer pancada mais forte para o green acabará
nas águas do rio Cávado) e o buraco 9 que começa com uma
pancada sobre o rio. É ideal para quem aposta no pensamento
estratégico e perícia de jogo.
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Fafe
Campo de Golfe de Rilhadas
Campos
Morada: Quinta do Cancelo - Lugar Santo Novo - Arões
4824-952 Cepães Fafe
Telefone: +351 253 591 916 / 914 969 022
E-mail: clubegolf@rilhadas.com Website:
www.rilhadas.com
De Terça-feira a Domingo, das 8.30h ás 20.00h Encerra á
Segunda-feira. ; Lojas; Driving Range; Putting green; Lições
individuais; Lições de grupo; Restaurante; Ano de inauguração:
2008; Autor/Arquiteto: José Lencastre; Número de buracos do
campo: 9; Par do campo: 62; Chipping area;
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Localidades
Centro de Portugal
Abrantes
Abrantes
Localidades
Situada numa encosta junto ao rio Tejo, a cidade de Abrantes foi
desde sempre um local importante em termos de estratégia
militar, uma vez que do seu ponto mais alto é possível apreciar
um vastíssimo panorama que abrange grande parte do Rio Tejo,
e se estende pela Beira Baixa, Ribatejo e Alentejo.Foi
precisamente neste sítio que os mouros construíram um castelo,
que foi conquistado por D. Afonso Henriques, 1º rei de Portugal,
e doado à Ordem Religiosa e Militar de Santiago de Espada para
defesa e povoamento.No séc. XIX, esta região foi invadida pelas
tropas napoleónicas que a saquearam e aqui se aquartelaram,
permanecendo durante cerca de quatro anos, até serem
expulsos 4 anos mais tarde, numa luta que contou com a
participação heróica da população e a ajuda das tropas
britânicas.Hoje em dia, Abrantes é uma cidade tranquila, em que
se aconselha um passeio a pé pelas ruas de casas brancas que já
foram consideradas as mais floridas do país, sem perder a
oportunidade de provar os famosos doces regionais
confeccionados à base de ovos e açúcar - as Tigeladas e a Palha
de Abrantes.

Vila de Rei
Vila de Rei
Localidades
Se se imaginar uma linha que atravesse Portugal de Norte a Sul
de Portugal, e outra entre o Leste e Oeste, Vila de Rei encontrase situada rigorosamente no centro geodésico do país, facto que
está assinalado num Picoto colocado na Serra da Melriça, num
ponto que também é um excelente miradouro sobre a região.
Vila de Rei deve o seu nome ao Rei Dom Dinis que no séc. XIII
lhe deu carta de foral e lhe concedeu diversos privilégios. É em
honra da sua esposa D. Isabel que se realizam anualmente em
Maio as Festas da Rainha Santa. Numa região em que o pinheiro
é o elemento predominante da vegetação e os ares são puros,
encontram-se aldeias que parecem conservadas no tempo, como
Água Formosa com as suas casas implantadas na encosta, as
ruas ladrilhadas com xisto e a ponte medieval. Um dos principais
miradouros desta zona é o Penedo Furado, de onde se pode
admirar um belo panorama sobre as Praias fluviais do vale da
Ribeira de Codes, que antes de chegar a este local se precipita
pelas quedas de água da Bufareira entre piscinas naturais.

Porto e Norte
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Freixo de Espada à Cinta
Freixo de Espada à Cinta
Localidades
Há diversas explicações para o curioso nome desta vila. Uns
dizem que teve origem no nome de um fidalgo godo
"Espadacinta", outros no brasão de um fidalgo leonês que tinha
um freixo e uma espada ou, ainda, na lenda que diz que D. Dinis
rei de Portugal, quando fundou a localidade no séc. XIV, amarrou
a sua espada a um freixo, antes de se encostar à árvore a
descansar. Situada na região demarcada do Douro, esta zona
adquire uma beleza especial na Primavera quando as
amendoeiras estão em flor, podendo a paisagem ser admirada
em toda o seu esplendor do alto do Penedo Durão, o mais belo e
imponente miradouro do concelho, de onde se vislumbra uma
área que se estende para lá da fronteira espanhola.

Ribeira de Pena
Ribeira de Pena
Localidades
Numa zona de transição entre o Minho e Trás-os-Montes, Ribeira
de Pena situa-se na Região Demarcada dos Vinhos Verdes, sendo
o concelho atravessado por diversos rios, que o tornam fresco e
verdejante e oferecem excelentes condições para a pesca.
Remontam à Pré-História os vestígios da ocupação ancestral da
região, como o Santuário Rupestre de Lamelas e os castros no
cimo dos montes do concelho. É ainda de referir a Ponte de
Cavês que atravessa o Rio Tâmega e a Igreja de São Salvador,
mandada edificar no séc. XVIII por um natural da localidade que
regressou rico após um período de emigração no Brasil.
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Marinas e Portos
Porto e Norte
Gondomar
Marina Angra do Douro
Marinas e Portos
Morada: Apartado 130, Angra do Douro, Covelo
4424-909 Gondomar
Telefone: +351 22 476 72 20 Fax: +351 22 476 72 29
E-mail: marinaangradodouro@gmail.com Website:
www.marinaangradodouro.pt
Posto de abastecimento de combustível; Tem fornecimento de
água; Tem fornecimento de energia; Reparação de motor;
Reparação de casco; Reparação de velas; Travel lift;
Restaurante; Lojas; Número de amarrações permanentes: 272;
Calado máximo nas amarrações para as embarcações: 1,80 m;
Comprimento máximo nas amarrações para as embarcações: 22
m; Tipo de marina: Fluvial;
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Museus, Monumentos e Sítios
Alentejo
Évora
Cromeleque e menir dos Almendres
Arqueologia
Morada: Herdade dos Almendres
O cromeleque dos Almendres é um espectacular conjunto de
menires, constituído por 95 monólitos dispostos em dois círculos
concêntricos. Alguns menires apresentam insculturas
esquemáticas e geométricas. Um pouco mais longe podemos ver
o Menir com cerca de 4 m de altura. Estudos recentes
comprovaram que muitos dos monólitos se encontram na sua
posição original, datando o conjunto do período entre o Neolítico
e o Calcolítico.

Odemira
Pardieiro
Arqueologia
Morada: São Martinho das Amoreiras

7630 Odemira

O Pardieiro é uma necrópole da Idade do Ferro que se localiza
junto da estrada que liga São Martinho das Amoreiras a Corte
Malhão.O achado de onze monumentos funerários de planta subrectangular, todos justapostos, ocorreu em 1971. Estes
monumentos funerários, em pedra seca, cobriam as sepulturas
constituídas por fossas escavadas nos xistos da base, cobertas
com grandes lajes, por vezes aparelhadas e decoradas.A
identificação deste sítio arqueológico foi realizada na sequência
do achado de uma estela epigrafada com a escrita da primeira
Idade do Ferro do Sudoeste Peninsular, que se encontra em
depósito no Museu Regional de Beja.

Algarve
Vila do Bispo
Igreja Matriz ou de Nossa Senhora da Conceição
Monumentos
Morada: 8650-001 Vila do Bispo
A Igreja de Nossa Senhora da Conceição de Vila do Bispo
apresenta uma fachada típica da arte do séc. XVIII, com porta
encimada por óculo e um frontão de linhas curvas. No interior,
de notar a nave central revestida com azulejos azuis com o tema
de jarros e golfinhos, de 1726, e o tecto de masseira com
caixotões pintados. No retábulo de talha dourada do altar-mor
(séc. XVIII), pode-se ver a imagem de Nossa Senhora da
Conceição, de início do séc. XVI, padroeira da igreja. Na sacristia
encontram-se diversas imagens do séc. XVIII e painéis
representando São Pedro e São Paulo, datados do séc. XVI.Anexo
à Igreja, pode-se visitar o Museu de arte sacra, com
interessantes peças onde se destacam duas Nossas Senhoras do
séc. XVI.
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Centro de Portugal
Anadia
Museu José Luciano de Castro
Museus e Palácios
Morada: Rua Dr. Alexandre Seabra, 29 3780-230 Anadia
Telefone: +351 231 512 245 Fax: +351 231 511 338
E-mail: scm.anadia@sapo.pt
9h00 – 12h30 / 14h00 – 17h30 (2.ª a 6.ª feira) Encerra: Sábado,
Domingo e feriados ; Lojas; Visitas Guiadas;
O Museu José Luciano de Castro integra uma Biblioteca com
espécimes pertencentes a José Luciano de Castro e Família. Do
espólio do Museu fazem parte colecções de Pintura, Imaginária,
Mobiliário, Cerâmica e Vidro, objectos de Ourivesaria, Torêutica,
Condecorações, Numismática, Traje, Livros e Documentos em
papel. Possui também, a mais completa colecção de Malacologia
(conchas) exposta ao Público, em Portugal.

Pombal
Castelo de Pombal
Monumentos
Morada: Monte do Castelo - Pombal
No Castelo de Pombal merece nota a Torre de Menagem onde se
pode ver uma janela geminada que iluminava uma das salas dos
paços dos alcaides.Subsistem ainda restos das edificações
militares da praça de armas e vestígios da reconstrução no
reinado de D. Manuel, tais como a esfera armilar, a janela
geminada e as armas reais.

Sabugal
Castelo de Vilar Maior
Monumentos
Morada: Vilar Maior (Sabugal)
O Castelo de Vilar Maior teve provável edificação em 1232, e em
1297 passou a integrar o território português. À data da sua
renovação (1510) o castelo possuía dupla cintura muralhada. É
fácil perceber que esta é, tipicamente, uma fortaleza de
montanha românico-gótica, com traçado oval irregular e Torre
de Menagem de planta quadrada. Do planalto onde se situa o
castelo, poderá facilmente admirar uma outra fortaleza, que
protegeu outrora aquela que é a mais alta cidade do país: a
Guarda.

Lisboa Região
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Lisboa
Museu Nacional de Etnologia
Museus e Palácios
Morada: Av. Ilha da Madeira 1400-203 Lisboa
Telefone: +351 21 304 11 60 Fax: +351 21 301 39 94
E-mail: mnetnologia@ipmuseus.pt Website:
www.mnetnologia-ipmuseus.pt
14h00 - 18h00 (3ª Feira) / 10h00 - 18h00 (4ª Feira a Domingo)
Encerrado: 2ª feira e feriados (1 Janeiro, Domingo de Páscoa, 1
Maio, 25 Dezembro); Acesso para deficientes; Lojas; Visitas
Guiadas; Cafetaria;
O ponto de partida para a constituição do Museu Nacional de
Etnologia foi um conjunto de peças recolhidas por Jorge Dias, em
1959, para a exposição Vida e Arte do Povo Maconde, no âmbito
das Missões de Estudo das Minorias Étnicas do Ultramar
Português.Em 1965, o Museu foi formalmente criado com o
nome de Museu de Etnologia do Ultramar. Em 1974, passa a
designar-se Museu de Etnologia e, no ano seguinte, transfere-se
para o actual local, para um edifício construído de raíz.Entre o
seu acervo, num total de aproximadamente 30.000 objectos,
destaca-se a colecção sistemática de alfaia agrícola. Uma vez
que este museu não possui uma mostra permanente, a sua
actividade caracteriza-se pela apresentação de exposições de
duração variável, de temáticas múltiplas, contemplando
domínios tradicionalmente tratados pelas ciências antropológicas
("povos e culturas"; etc), mas também temas de uma maior
"actualidade" ou de contextos mais particulares como por
exemplo o fado.

Porto e Norte
Porto
Igreja de São Bento da Vitória - Porto
Monumentos
Morada: Rua de S. Bento da Vitória
Telefone: +351 22 200 72 83
Em 1596 foi fundado o mosteiro de monges beneditinos na
cidade do Porto de que a Igreja de São Bento da Vitória fazia
parte, tendo esta sido reconstruída nos finais do séc. XVII e
solenemente inaugurada em 1707.É um edifício imponente e
amplo, de nave única e planta cruciforme com um programa
decorativo harmonioso.No interior, destaca-se o conjunto de
órgãos, um deles mudo, construído apenas para manter o
equilíbrio, e outro considerado emblemático da organaria em
Portugal. Foi concebido pelo irmão beneditino Frei Manuel de São
Bento entre 1719 e 1722.De notar o trabalho de talha dourada,
nomeadamente o retábulo-mor em estilo barroco nacional,
atribuído ao mestre entalhador Gabriel Rodrigues que o
executou em 1716-19, e os retábulos dos topos do transepto de
expressão rococó da escola portuense, dedicados ao Santíssimo
Sacramento e a Nossa Senhora do Desterro. Foram realizados
em 1755 pelos entalhadores José da Fonseca Lima e José Martins
Tinoco.De referir ainda os púlpitos com grades de pau preto do
séc. XVII e o cadeiral do coro-alto do séc. XVIII, da autoria do
artista bracarense Marceliano de Araújo, um dos mais
representativos do país, com painéis narrativos nos espaldares
alusivos à vida de São Bento.
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Vila do Conde
Museu de Arte Sacra de Vila do Conde
Museus e Palácios
Morada: Rua da Misericórdia, 60 4480-758 Vila do
Conde
Telefone: +351 252 640 810 Fax: +351 252 000 126
Verão 3ª a Domingo: 10h00 - 12h00 / 14h00 - 17h00 Inverno
3ª a Domingo: 14h00 - 16h00;
Expõe imagens de madeira esculpida, paramamentos bordados a
ouro (séculos XVI-XVIII) e objectos de prata dos séculos XVI-XX,
com destaque para uma custódia do século XIX em prata
dourada e pedras preciosas e uma colecção de lanternins de
prata, também do século XIX.
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Outros motivos de interesse
A Ordem de Cister a sul do Douro
Outros
A Ordem de Cister a sul do Douro;
Nascido em Espanha, o rio Douro atravessa Portugal de Oriente
para Poente, desaguando no Atlântico, junto da cidade do Porto.
Até à instalação do caminho-de-ferro , no séc. XIX, era a grande
estrada da região, sulcado pelos barcos rabelos que
transportavam os produtos do interior até à foz, entre os quais, o
mais famoso de todos, o Vinho do Porto. Todo este
impressionante vale, de beleza ímpar, foi incluído na lista de
Património Mundial da UNESCO por tratar-se de um exemplo
único de cultura humana milenar.A sua margem esquerda foi o
local de escolha privilegiada para o estabelecimento de um
conjunto importante de abadias de Cister, vastos domínios
fundiários e urbanos, Casas ricas que geriam uma grande
diversificação de recursos, aproveitando o sal e o pescado do
mar, controlando pesqueiras e direitos fluviais, possuindo
terrenos cerealíferos e de vinhas, explorando minas de ferro e
oficinas metalúrgicas.Seguindo um percurso do litoral para o
interior, comece por visitar o mosteiro de São Pedro e São Paulo
de Arouca. Seguindo na direção de Lamego, cidade rica em
monumentos históricos, e em redor da qual se concentra o maior
número de mosteiros de Cister, comece por visitar São João de
Tarouca, o primeiro fundado em território português. Santa Maria
de Salzedas, a poucos quilómetros, é a paragem seguinte nesta
peregrinação de Cister. Pelo caminho, visite a Ponte da Ucanha,
construção medieva que marcava uma das entradas no território
coutado deste mosteiro.Mais a Norte, não longe da vila de
Tabuaço e beneficiando da proximidade do rio Távora, tributário
do Douro, vamos encontrar São Pedro das Águias. Para Sul,
tendo como referência Moimenta da Beira e Sernancelhe, os
mosteiros de Nossa Senhora da Purificação de Moimenta da
Beira e Nossa Senhora da Assunção de Tabosa, são exemplos de
comunidades femininas cistercienses.A última etapa deste
itinerário evocativo de Cister leva-nos à região fronteiriça do
Leste de Portugal, a Figueira de Castelo Rodrigo, para ver o
Mosteiro de Santa Maria de Aguiar, junto da Aldeia Histórica de
Castelo Rodrigo.E porque fica em caminho, faça uma paragem
em Penedono, onde fica um dos castelos mais originais de
Portugal e em Marialva, outra Aldeia Histórica coroada por um
imponente castelo, importante praça militar na Idade Média.

Alentejo
Aljustrel
Albufeira do Roxo
Barragens
Pesca; Barcos a remos; Barcos à vela; Windsurf; Parque de
estacionamento;
Esta albufeira é uma fonte de abastecimento aos concelhos de
Beja e Aljustrel, a que pertence administrativamente, destinandose sobretudo para fins de rega. A prática de atividades
secundárias está sujeita a restrições, não sendo permitidos
desportos náuticos motorizados.
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Almodôvar
Albufeira de Monte Clérigo

Barragem da Boavista

Barragens

Barragens

Permitido nadar; Pesca; Barcos a remos; Barcos à vela; Windsurf;
Parque de estacionamento; Bar;

Pesca;

Esta albufeira no curso da Ribeira de Barranco do Adão, na bacia
hidrográfica do Guadiana, pertence a uma área protegida do
concelho de Almodôvar. É uma zona de transição entre as
províncias do Alentejo e do Algarve. No local existem
infraestruturas de apoio à prática de canoagem assegurada por
um clube local e um pequeno café/bar.

Barragem de terra inserida na Ribeira do Monte dos Monchões
(Bacia Hidrográfica do Guadiana).

Cuba
Albufeira do Alvito
Barragens
Permitido nadar; Pesca; Barcos a remos; Barcos à vela; Windsurf;
A Albufeira do Alvito fica situada na bacia hidrográfica do Rio
Sado, no curso da Ribeira de Odivelas. Rodeada de belas
paisagens de montado, praticamente inexplorada, é um
agradável espaço de lazer.

Ferreira do Alentejo
Albufeira de Odivelas
Barragens
Zona de Lazer Ribeirinho; Parque de merendas; Barcos a motor;
Permitido nadar; Pesca; Barcos a remos; Barcos à vela; Windsurf;
Bar;
Situada na Ribeira de Odivelas, no curso do Rio Sado, a Albufeira
de Odivelas é um espaço de lazer. Nas margens, territorialmente
no concelho de Alvito, encontra-se o Parque de Campismo
Markádia onde se pode ter acesso a restaurante, aluguer de
canoas, gaivotas e pranchas de windsurf, cavalos e bicicletas. Já
no lado do concelho de Ferreira do Alentejo, perto da aldeia de
Odivelas, está instalada uma praia fluvial. A prática de atividades
está sujeita a restrições, não sendo permitidos desportos
náuticos motorizados.

Mértola
Albufeira da Tapada Grande
Barragens
Distinguida como "Praia acessível", parque infantil; anfiteatro;
aluguer de gaivotas e canoas; Bandeira Azul em 2005.; Permitido
nadar; Pesca; Barcos a remos; Barcos à vela; Windsurf; Parque
de estacionamento; Bar; Acesso para deficientes;
Na área priviligiada do Parque Natural do Vale do Guadiana,
encontramos a Albufeira da Tapada Grande. Fica no curso da
Ribeira do Geraldo, perto das Minas de São Domingos e da
localidade de Corte do Pinto (no concelho de Mértola). A
barragem que servia de abastecimento ao complexo mineiro é
atualmente um espaço recreativo de grande dinamização local e
uma agradável praia fluvial.
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Moura
Açude de Pedrogão

Barragem do Alqueva

Barragens

Barragens

Pesca; Barcos a remos; Barcos à vela; Windsurf;

Passeios de barco e barcos para alugar, painéis explicativos
sobre a barragem e posto de turismo; Barcos a motor; Esqui
aquático;

Uma das maiores barragens do Baixo Alentejo, faz parte do
empreendimento de Alqueva.

É o maior lago artificial da Europa, com mais de 1.000 km de
margens e dezenas de ilhas.

Odemira
Albufeira de Santa Clara
Barragens
A Albufeira de Santa Clara fica próxima da localidade de Santa
Clara-a-Velha, no curso do Rio Mira, ocupando um espaço
partilhado pelos concelhos de Odemira e de Ourique.

Ourique
Albufeira do Monte da Rocha
Barragens
A Albufeira do Monte da Rocha fica situada no curso do Rio Sado,
perto da localidade de Panóias, no concelho de Ourique, numa
zona de montado.

Açores
Ilha Terceira
Furna Dágua

Gruta do Natal

Grutas

Grutas

Morada: Cabrito - Posto Santo Ilha Terceira

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

Visitas apenas com marcação prévia.; Comprimento: 560m;
Roteiros sinalizados; Visitas Guiadas;
A Gruta Dágua, na Ilha Terceira, é uma gruta de origem
vulcânica. No interior, onde se podem ver abundantes fontes de
água, podem-se observar estalactites lávicas.

Monumento Natural Regional do Algar do Carvão
Grutas
Morada: Ilha Terceira
24 abril -31 maio : 15h00 - 17h00 1junho - 30 setembro :
14h45 - 17h45 1 outubro - 17 outubro : 15h00 - 17h30;
Altitude: 640m; Comprimento: 120x20m; Roteiros sinalizados;
Visitas Guiadas; Parque de estacionamento; Bar;

1 de junho - 30 de setembro : 15h00 - 17h30; Comprimento:
697m; Roteiros sinalizados; Visitas Guiadas; Parque de
estacionamento; Bar;
A Gruta do Natal na Ilha Terceira é considerada ideal para um
primeiro contacto com as características lávicas que se
encontram nos Açores, permitindo usufruir da beleza e novidade
que este tipo de fenómeno natural pode oferecer.Durante a
época natalícia ganha importância social para a comunidade
pois, sempre que possível, realiza-se aqui a Missa do Natal, facto
que explica o seu nome.

O Algar do Carvão está situado na zona central da ilha Terceira,
próximo da cota dos 550 metros.Anteriormente integrada numa
Reserva Geológica Natural, a área do Algar do Carvão (com 40,5
hectares) foi recentemente reclassificada como ?Monumento
Natural Regional?, graças às suas peculiaridades vulcanológicas
e à sua importância em termos ambientais.A boca do algar (com
17m x 27m) dá passagem a uma conduta vertical com cerca de
45m de desnível. Depois de uma rampa, constituída por um
depósito de gravidade, tem um novo desnível na vertical que
termina numa lagoa de águas límpidas, a cerca de 80 metros de
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profundidade. A lagoa, alimentada pelas águas pluviais, tem
cerca de 15m de profundidade máxima e seca quase
completamente no verão, em anos de pouca precipitação.Os
complexos fenómenos geológicos e bioquímicos ocorridos no
sistema hidrogeológico que caracteriza o Algar do Carvão
levaram, ao longo dos anos, à formação de estalactites e
estalagmites exuberantes e raras, das mais belas neste algar e
nas cavidades vulcânicas dos Açores.

Ilha de São Miguel
Monumento Natural Regional da Gruta do Carvão
Grutas
Morada: Rua de Lisboa
Miguel

Ponta Delgada - Ilha de São

Visitas com marcação prévia.; Comprimento: 700m; Visitas
Guiadas;
A riqueza natural da Gruta do Carvão reside na grande variedade
de aspetos geológicos, estruturas e fenómenos típicos do
vulcanismo que aí se podem observar. É o caso de estruturas
conhecidas como ?bolhas de gás? que correspondem a setores
da parede da gruta que ?rebentaram? sob ação de gases
acumulados, ou a presença de fendas nas paredes e teto ,
resultantes do arrefecimento da lava.No teto da gruta podem-se
observar inúmeras estalactites, umas de forma cónica e
superfície lisa, que resultam da solidificação de pingos de lava, e
outras irregulares, de tonalidade esbranquiçada e muito frágeis,
resultantes de fenómenos de alteração e deposição das águas
que se infiltraram na gruta. Estas águas são também
responsáveis pela oxidação das rochas basálticas que formam a
Gruta do Carvão, dando-lhes tonalidades avermelhadas e
alaranjadas. Tal como noutras grutas dos Açores e da Ilha de S.
Miguel, vemos aqui testemunhos de antigos níveis de lava que
percorreram o interior.A presença de inúmeras microestruturas
vulcânicas comprovam a importância da Gruta do Carvão no
conhecimento e interpretação do vulcanismo basáltico da Ilha de
São Miguel.

Ilha do Pico
Monumento Natural Regional da Gruta das Torres
Grutas
Morada: Criação Velha

Madalena - Ilha do Pico

Maio e outubro - fins de semana : 14h30 - 17h30 junho e
setembro : 14h30 - 17h30; julho e agosto : 10h00 - 12h00 /
14h30 - 17h30; Acesso para deficientes no Centro de Visitantes.;
Altitude: 295m; Comprimento: 5140m; Roteiros sinalizados;
Visitas Guiadas; Parque de estacionamento; Temperatura: 15ºC;
A Gruta das Torres, localizada na Ilha do Pico a uma altitude de
285m, é o maior túnel lávico conhecido na Região Autónoma dos
Açores, com cerca de 5150m de comprimento total e uma altura
máxima de 15m.É constituída por um túnel principal de grandes
dimensões e por vários túneis secundários laterais e superiores,
os quais possuem estruturas geológicas muito variadas, apesar
de apresentarem dimensões mais reduzidas.O interior é rico em
formações geológicas, onde se destaca a presença de diversos
tipos de estalactites e estalagmites lávicas, bancadas laterais,
lava balls, paredes estriadas e lavas encordoadas. Um dos
aspetos mais interessantes é o chão da gruta que apresenta
formas variadas como uma crosta fina e lisa debaixo da qual a
lava continuou a fluir tomando a forma de uma corda ou uma
superfície áspera, espinhosa e irregular, com saliências
pontiagudas.De referir o projeto arquitetónico do Centro de
Apoio ao Visitante, selecionado para o "European Union Prize for
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Contemporary Architecture Mies van der Rohe Award 2007",
promovido pela União Europeia em parceria com a Fundação
Mies van der Rohe de Barcelona.O projeto inovador do centro
reproduz a imagem dos sistemas construtivos locais utilizados
nos currais que se veem na paisagem da Ilha do Pico
classificada Património Mundial. De notar ainda a semelhança da
textura do acabamento, de cor preta, com a lava vitrificada
existente no interior da Gruta. Para que o impacto no solo fosse
minimizado, a estrutura foi construída sobre um carril.

Centro de Portugal
Fátima
Grutas da Moeda
Grutas
Morada: Largo das Grutas da Moeda 2495-028 SÃO
MAMEDE (Fátima)
Outubro/março - 09h00/17h00
abril /junho 09h00/18h00
julho /setembro - 09h00/19h00; Efectuamos
transfer gratuito em autocarro turistico entre
Fátima/Grutas/Fátimalinha verde 800 20 56 18.; Desnível: 45 m;
Comprimento: 350 m; Lojas; Roteiros sinalizados; Visitas
Guiadas; Parque de estacionamento; Bar; Temperatura: 19º-21º;
Acesso para deficientes;
As Grutas da Moeda em São Mamede, Fátima, foram descobertas
em 1971 por dois caçadores que andavam na perseguição duma
raposa. Entrados, no algar que se lhes deparava, a curiosidade
levou-os a explorá-lo em toda a sua extensão, logo encontrando,
maravilhados, uma sala, " Sala do Pastor", repleta das mais
fantásticas formações calcárias. Durante perto de dois meses, os
dois homens continuaram a escavar as estreitas fendas que se
seguiam à primeira caverna, desvendando pouco a pouco as
outras salas e galerias que hoje se incluem na Gruta da
Moeda.Entretanto foram contratados geólogos e outros técnicos
e procedeu-se ao aproveitamento da gruta como atração
turística preservando-se rigorosamente as suas características e
inclusive, a paisagem serrana da superfície. Os nomes das salas
sugerem bem a imagem que cada uma proporciona ao visitante:
Presépio, Pastor, Cascata, Virgem, Cúpula Vermelha, Marítima,
Capela Imperfeita, Bolo de Noiva, Abóbada Vermelha e Fonte das
Lágrimas.

Leiria
Passeio pelo Centro Histórico de Leiria
Outros
Passeio pelo Centro Histórico de Leiria;
A chegada à cidade leva-o naturalmente ao Jardim Luís de
Camões, o início deste percurso, onde pode encontrar um Posto
de Turismo. Atravessando o Largo 5 de Outubro entre na Praça
Rodrigues Lobo. É o coração da cidade e o sítio ideal para relaxar
sob as arcadas quinhentistas animadas por agradáveis
esplanadas. A um dos cantos, a estátua do poeta Rodrigues Lobo
(1579-1621) aponta a direção a tomar.Siga pela rua Miguel
Bombarda passando pela Igreja da Misericórdia, construída sobre
uma antiga sinagoga. Muito próximo, a Rua Barão de Viamonte,
antiga Rua Direita marca o eixo deste antigo bairro onde se
estabeleceu uma próspera comunidade judaica até ao séc. XV.
Foi muito próximo, na Travessa da Tipografia, que o escritor Eça
de Queirós viveu durante algum tempo. Uma lápide assinala o
facto.Dirija-se depois ao Largo da Sé, onde este templo o
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receberá para descansar antes de iniciar a etapa seguinte. No
Largo, repare na fachada da antiga Farmácia Paiva, um
interessante exemplo de revestimento azulejar do séc. XIX. À
esquerda suba até à Torre Sineira da Sé e daí até à Igreja de São
Pedro. Muito próximo, uma rua íngreme leva-o ao Castelo, cuja
varanda é o melhor miradouro da cidade e o prémio justo da
subida.

Porto de Mós
Grutas de Alvados

Grutas de Mira de Aire

Grutas

Grutas

Morada: Alvados - 2480 PORTO DE MÓS

Morada: 2485-050 MIRA DE AIRE

Outubro/março - 9.30h - 17.30h abril /maio - 9.30h - 18.00h
junho e setembro - 9.30h - 19.00h julho e agosto - 9.30h 20.30h;

Outubro/março - 9h30-17h30h abril /maio - 9h30-18h00h
junho /setembro - 9h30-19h00h julho /agosto - 9h30-20h30h;

Em 1964 um grupo de trabalhadores das pedreiras da Serra dos
Candeeiros ouviu um barulho estranho, como se uma pedra
tivesse caído num abismo muito fundo. Foi assim que as grutas
de Alvados foram descobertas, mais de 150 milhões de anos
após a sua formação no Jurássico médio, quando os dinossauros
povoavam esta região.A entrada faz-se à altitude de 440m e no
interior o desnível total atinge os 100m, numa sucessão de salas
ornamentadas com estalagmites e estalactites formando figuras
de contos de fadas como as que encontramos nas salas das
Estátuas, da Bela Adormecida, dos Ciprestes ou no Planeta
Maravilhoso e no Lago das Maravilhas.Uma iluminação
apropriada, escadas, passadeiras, música ambiente e a
agradável temperatura de 17º C, convidam-no a entrar no reino
maravilhoso de uma das mais belas obras da Natureza.

Descobertas em 1947, a entrada destas grutas encontra-se a
300m de altitude, mas no seu interior a profundidade desce até
aos 180m. A sua formação remonta a 150 milhões de anos atrás,
ao Jurássico médio, quando os dinossauros povoavam esta
região, deixando as suas pegadas no solo, que agora poderá
ver.As grutas estão iluminadas com efeitos de luzes coloridas
que realçam a beleza das formas moldadas em estalagmites e
estalactites. Ao longo do percurso, o guia chamará a atenção
para as estranhas formas calcárias moldadas em milhões de
anos, como a "Alforreca", o "Marciano" ou o magnífico "Órgão".
O "Rio Negro" desce em cascata até ao "Grande Lago" onde
acontece o feérico espetáculo de Som e Luz.Iluminação, escadas,
passadeiras, um elevador e música ambiente fazem da descida a
este mundo escondido uma experiência inesquecível.

Grutas de Santo António - Alvados
Grutas
Morada: 2480 Alvados
Outubro a março - 09h30m - 17h30m abril e maio - 09h30m 18h00m junho e setembro - 09h30m - 19h00m julho e agosto
- 09h30m - 20h30m; Altitude: 530; Desnível: 40; Comprimento:
400; Restaurante; Lojas; Visitas Guiadas; Parque de
estacionamento; Bar; Temperatura: 17;
Em 1955 dois homens que trabalhavam num sítio chamado
Pedra do Altar, ao procurarem apanhar um pássaro, entraram
por uma grande fenda. Estavam descobertas as grutas de Santo
António, 150 milhões de anos após a sua formação no Jurássico
médio, quando os dinossauros povoavam esta região, onde
poderá ver agora as pegadas que deixaram no solo.A entrada fazse à altitude de 530m e no interior o desnível atinge os 40m. As
grutas ocupam uma vasta área de 6.000m distribuída por várias
salas ornamentadas com grande profusão de estalagmites e
estalactites. Na sala dos Morcegos poderá observar este
simpáticos ocupantes das trevas, que dormem enquanto lá fora
o sol brilha e à noite saem à procura de alimento. Na sala
Fátima, o seu guia mostrar-lhe-á uma estalagmite que faz
lembrar a imagem de Nossa Senhora de Fátima com o menino
ao colo.Uma iluminação apropriada, escadas, passadeiras,
música ambiente e uma agradável temperatura de 17º C,
convidam-no a entrar nesta maravilha que a Natureza levou
milhões de anos a moldar.
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Tomar
Barragem do Castelo de Bode
Barragens
Barcos a motor; Esqui aquático; Permitido nadar; Pesca; Barcos a
remos; Barcos à vela; Windsurf; Parque de estacionamento; Bar;
Jet ski;
Situada no Rio Zêzere numa zona de grande beleza, a albufeira
da Barragem do Castelo de Bode é uma das maiores em Portugal
e estende-se ao longo de 60 kms entre os concelhos de Tomar,
Abrantes, Sardoal e Ferreira do Zêzere. Rodeada por vegetação
frondosa em que o pinhal é predominante, a albufeira oferece
excelentes condições para a prática de desportos náuticos ou
simplesmente para o lazer em contacto com a natureza. Quem
quiser conhecer este grande lago em pormenor tem à sua
disposição um cruzeiro de barco, que o levará por entre as
paisagens deslumbrantes dos recantos desta albufeira, como a
Ilha do Lombo, um pedaço de terra onde existe uma estalagem,
ideal para passar uns dias em absoluta tranquilidade.

Porto e Norte
Guimarães
Largo do Toural
Outros
Largo do Toural;
Se no Largo de São Tiago a atmosfera que se respira relembra
um passado medievo, na arquitetura do Largo do Toural nota-se
a preocupação de planeamento largo e arejado própria do
iluminismo do séc. XVIII, revelando diferentes fases de história
urbana que Guimarães preservou.Prosseguindo pela rua Paio
Galvão, vai encontrar o Museu Martins Sarmento, dedicado a
coleções de arqueologia, que ocupa parte dos belíssimos
claustros medievais do convento de São Domingos.
Acompanhando a arquitetura do convento, chega-se à rua D.
João I, ladeada de casas antigas e varandas. No fim da rua, sobre
a esquerda, ergue-se a capelinha da Senhora da Ajuda, com o
ano de 1600 gravado na pedra.Entre os largos do Toural, de João
Franco e da Condessa de Juncal não faltam motivos de interesse:
Castelo dos Almadas (Rua Dr. Avelino Franco), Capela do Anjo da
Guarda, o Palácio dos Lobo Machado, típica moradia nobre do
séc. XVIII, a Casa dos Coutos, mesmo em frente (na rua D. Maria
II).

Vila Nova de Gaia
Barragem de Crestuma / Lever
Barragens
A Barragem de Crestuma / Lever fica situada a jusante do rio
Douro, no extremo leste do Concelho de Vila Nova de Gaia.
Tendo entrado em funcionamento em 1986, a barragem do tipo
móvel é constituída por nove pilares de 25,5 metros de altura,
nos quais se apoiam oito comportas descarregadoras e uma
eclusa de navegação junto à margem esquerda do Douro. A
albufeira estende-se por cerca de 44km.
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Sobre Portugal
De Comboio

De autocarro

Sobre Portugal

Sobre Portugal

A CP - Comboios de Portugal (www.cp.pt), disponibiliza uma
vasta rede de comboios que cobre todo o território continental
português, assegurando também ligações internacionais para
Vigo, Madrid e Paris.Existem várias opções, para corresponder as
necessidades de cada um:- os comboios de topo de gama "Alfa
Pendular", são a ligação mais rápida e mais confortável entre
Lisboa e o Algarve, e para o Norte do país, com o Porto ou Braga
parando em Coimbra.- o serviço "Intercidades" oferece ligações
nos eixos Lisboa-Porto-Guimarães, Lisboa-Guarda, LisboaCovilhã, Lisboa-Évora-Beja e Lisboa-Faro.- o Sud-Express e o
comboio-hotel Lusitânia asseguram a ligação internacional com
partida de Lisboa.- uma vasta rede de comboios regionais, interregionais e suburbanos que asseguram uma vasta cobertura de
todo o território nacional.

É também possível chegar a Portugal de autocarro. Os percursos
internacionais em território português são disponibilizados pelas
empresas Eurolines (www.eurolines.fr) e Intercentro
(www.internorte.pt)Serviços regulares de autocarros ligam todas
as cidades, vilas e principais localidades de Portugal. Para
informações detalhadas sobre percursos, horários e preços,
consultar a Rede Nacional de Expressos em www.redeexpressos.pt.

De avião
Sobre Portugal
A situação geográfica privilegiada de Portugal faz com que seja
ponto de escala de muitas companhias aéreas estrangeiras nos
Aeroportos espalhados por todo o território nacional e
localizados em:Lisboa, Aeroporto da Portela – Tel. 218 413
500Porto, Aeroporto Dr. Francisco Sá Carneiro – Tel. 229 432
400Aeroporto de Faro - Tel. 289 800 800Aeroporto de Beja – Tel.
284 001 200Madeira - Aeroporto do Funchal - Tel: 291 520
700Açores - Ponta Delgada, Aeroporto João Paulo II - Tel: 296
205 400A ANA - Aeroportos de Portugal, SA regula o
funcionamento dos aeroportos em Portugal, e disponibiliza
informações sobre partidas e chegadas em http://www.ana.pt,
assim como sobre os transportes disponíveis para chegar ao
centro das cidades mais próximas.As diversas companhias
aéreas portuguesas efetuam ligações regulares de âmbito
nacional e internacional.TAP Portugal (www.flytap.com) - a
companhia de "bandeira" voa regularmente para mais de 75
destinos internacionais e assegura voos domésticos entre Lisboa,
Porto, Faro e as Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores,
assim como entre as Ilhas da Madeira e do Porto SantoSATA
(www.sata.pt) - voos regulares entre todas as ilhas dos Açores, e
dos Açores para a Madeira e Portugal continental. A SATA efetua
ainda voos regulares para alguns aeroportos internacionais.

Reembolso do IVA (Tax-free)
Sobre Portugal
Os visitantes residentes em países que não pertençam à União
Europeia, podem obter o reembolso do IVA (Imposto sobre o
Valor Acrescentado) sobre as compras efetuadas e transportadas
na sua bagagem pessoal. Apenas os particulares podem ter
acesso a este reembolso.Para obter o reembolso, o valor mínimo
da compra deverá ser de 49,88 (valor líquido sem IVA), e em
função da taxa de IVA aplicada o valor mínimo final da fatura
deverá ser o seguinte:- € 61,35 – Taxa IVA 23% (bens em geral)€ 57,86 – Taxa IVA 16% (Madeira e Açores)- € 56,36 – Taxa IVA
13% (Vinhos)- € 52,87 – Taxa IVA 6% (livros, lentes…) Quando
efetua as suas compras deve pedir uma declaração na loja, na
qual é descriminado o valor pago, os bens adquiridos e o
montante que poderá ser reembolsado. O reembolso pode ser
obtido em dinheiro nos principais Aeroportos europeus ou
centros das principais cidades europeias, ou via cartão de
crédito ou cheque internacional, desde que as mercadorias
sejam mostradas previamente na alfândega.Poderá obter mais

Franquias Aduaneiras
Sobre Portugal
PAÍSES DA UNIÃO EUROPEIAOs viajantes provenientes de países
pertencentes à União Europeia, poderão transportar consigo na
sua bagagem, mercadorias para uso pessoal que não devem
exceder os seguintes limites:Produtos de tabaco:- 800 cigarros400 cigarrilhas (charutos com um peso máximo de 3 g/unidade)200 charutos- 1 kg de tabaco de fumarBebidas alcoólicas:- 10
litros de bebidas destiladas e bebidas espirituosas com teor
alcoólico superior a 22% vol.- 20 litros de bebidas destiladas e
bebidas espirituosas, aperitivos que tenham por base vinho ou
álcool, tafia, saké ou bebidas similares com um teor alcoólico
igual ou inferior a 22% vol.- 90 litros de vinhos (dos quais, no
máximo, 60 litros de espumante)- 110 litros de
cervejaTransporte e circulação de dinheiroOs viajantes que
entrem no território da União Europeia ou dele saiam
transportando consigo uma quantia igual ou superior a 10.000
euros, devem declará-la junto das Autoridades aduaneiras,
cumprindo assim o que está estipulado no Regulamento (CE) nº
1889/2005, em vigor desde 15 de junho de 2007. Esta imposição
tem como objetivo apoiar os esforços da UE para travar a
criminalidade e reforçar a segurança, combatendo o
branqueamento de dinheiro, o terrorismo e outras práticas
criminosas.PAÍSES TERCEIROSOs viajantes provenientes de
países não pertencentes à União Europeia só poderão beneficiar
de isenção do IVA e dos impostos especiais que recaiam sobre as
mercadorias transportadas nas suas bagagens, desde que estas
se destinem a uso pessoal e não excedam os seguintes
limites:Produtos de tabaco (1):Cigarros - 200
unidadesouCigarrilhas (charutos com o peso máximo de 3
gr/unidade) - 100 unidadesouCharutos - 50 unidadesouTabacos
de fumar - 250 gramasBebidas alcoólicas (2):bebidas destiladas
e bebidas espirituosas com teor alcoólico superior a 22% vol. no total 1 litrooubebidas destiladas e bebidas espirituosas,
aperitivos que tenham por base vinho ou álcool, tafia, saké ou
bebidas similares com um teor alcoólico igual ou inferior a 22%
vol.; vinhos espumantes e espumosos, vinhos licorosos - no total
2 litrosevinhos tranquilos - no total 2 litros.Perfumes:50 gramas
de perfumee250 ml de águas de colónia.Café (1):500
gramasouExtractos e essências de café - 200 gramasChá:100
gramasouExtractos e essências de chá - 40 gramasOutras
mercadorias:Os viajantes beneficiam de isenção desde que o
valor das mercadorias não exceda 175 euros, montante esse que
será reduzido para 90 euros para os menores de 15 anos.(1) Os
viajantes de idade inferior a 15 anos não beneficiam de qualquer
franquia relativamente a estes produtos.(2) Os viajantes de
idade inferior a 17 anos não beneficiam de qualquer franquia
relativamente a estes produtos.Transporte e circulação de
dinheiroOs viajantes que entrem no território da União Europeia
ou dele saiam transportando consigo uma quantia igual ou
superior a 10.000 euros, devem declará-la junto das Autoridades
aduaneiras, cumprindo assim o que está estipulado no
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informações em:- Premier Tax Free - www.premiertaxfree.com info@pt.premiertaxfree.com- Global Refund www.globalrefund.com - taxfree@globalrefund.com- Innova
Taxfree Portugal - www.innovataxfree.com/portugal info@innovataxfree.com

Regulamento (CE) nº 1889/2005, em vigor desde 15 de junho de
2007. Esta imposição tem como objetivo apoiar os esforços da
UE para travar a criminalidade e reforçar a segurança,
combatendo o branqueamento de dinheiro, o terrorismo e outras
práticas criminosas.
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Terminais de Transporte
Lisboa Região
Lisboa
CP - Comboios de Portugal (Estação de Santa
Apolónia)
Estações Ferroviárias
Morada: Av. Infante D. Henrique - Caminhos de Ferro
1100-278 Lisboa
Telefone: 808 208 208 (Call Center)
E-mail: webmaster@cp.pt Website: www.cp.pt
Câmbios; Depósito de bagagem fechado; Cafetaria; Restaurante;
Parque de estacionamento; Rent a car; Lojas; Autocarro; Praça
de táxis;
A estação de Santa Apolónia foi inaugurada a 1 de maio de
1865, (então com um único andar), onde outrora existira um
mosteiro com o mesmo nome. Só a partir de 1873 a estação
deixa de estar fora de mão, com o início das carreiras dos
“americanos” entre Santa Apolónia e Santos.Serviços: ATM
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