Localidades
Alentejo
Alcácer do Sal
Alcácer do Sal
Localidades
Graciosamente alinhada sobre a margem direita do rio Sado e
estendendo-se sobre um suave morro, Alcácer do Sal foi
povoado desde tempos muito antigos. A comprová-lo, os
vestígios arqueológicos encontrados que, remontando ao
Neolítico, revelaram

Almeirim
Almeirim
Localidades
De origem muito antiga, esta região já era povoada na préhistória, mas foi no séc. XVI que Almeirim conheceu grande
desenvolvimento, época em que a corte portuguesa a elegeu
como um dos locais preferidos para veraneio, sendo a viagem a
partir

Alpiarça
Alpiarça
Localidades
Situada na vasta planície da lezíria do Ribatejo, a região
portuguesa onde as tradições ligadas à criação de cavalos e à
festa taurina estão mais arreigadas, Alpiarça é uma cidade
tranquila, conservando-se nas suas redondezas testemunhos

Alter do Chão
Alter do Chão
Localidades
Vila calma e serena, o passado de Alter do Chão remonta à
época romana.Chamava-se então Abelterium e as Termas do
Ferragial d´El Rei ou a Ponte da Vila Formosa são exemplos dos
vestígios romanos existentes na região. A partir do séc. XIV a

Alvito
Alvito
Localidades
Situada em plena planície alentejana, num terreno elevado
donde se abarcam vastos horizontes, a graciosa vila de Alvito
desenvolve-se em redor do seu castelo paladino, onde
actualmente se encontra a Pousada de Alvito.As casas pintadas
de branco
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Arraiolos
Arraiolos
Localidades
Arraiolos é uma simpática vila alentejana, cuja fundação
remonta ao séc. II a.C. O castelo medieval foi mandado construir
por D. Dinis (1279-1325), tendo a povoação evoluído fora das
muralhas. Do património artístico destaca-se ainda a

Avis
Avis
Localidades
Esta pitoresca vila do Alentejo, feita de ruas estreitas e casas
caiadas, guarda a memória da antiga e poderosa Ordem Militar
de Avis. Após ter sido conquistada aos Mouros em 1211, D.
Afonso II doou a terra a Fernando Anes, Mestre dos Freires de

Azambuja
Azambuja
Localidades
Fundada pelos romanos com o nome de Oliastrum, a Azambuja
foi ocupada pelos mouros que lhe deram o nome de "Azzabuja",
que veio a dar origem à denominação actual. No Séc. XII, o rei D.
Sancho I com a ajuda de Cavaleiros da Flandres, expulsou os

Beja
Beja
Localidades
No local onde se situa Beja existem indícios de ocupação desde
tempos remotos, mas foi o domínio romano que mais contribuiu
para o seu desenvolvimento. Foi aqui que, no séc. I a. C., o
Imperador Júlio César assinou um tratado de paz com as

Benavente
Benavente
Localidades
A povoação de Benavente teve a sua origem num grupo de
colonos estrangeiros que se fixaram na margem sul do Tejo no
séc. XIII, de acordo com um plano delineado pelo rei D. Sancho I
para povoamento destas terras que, após a expulsão dos
mouros,

Borba
Borba
Localidades
A fundação de Borba data de tempos recuados, quando a
Península Ibérica era ocupada pelas tribos galo celtas, mas a sua
importância e desenvolvimento estão intimamente ligados à
Reconquista Cristã e à defesa do território.Borba foi
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Campo Maior
Campo Maior
Localidades
Como tantas outras, Campo Maior é uma serena e tranquila vila
do Sul de Portugal, muito perto da fronteira com Espanha. A
tradição conta que teve origem na vontade de três famílias
camponesas que se resolveram juntar para formar uma
povoação

Cartaxo
Cartaxo
Localidades
Situada a cerca de 10 kms de Santarém, o Cartaxo é uma
povoação de origem muito antiga, que no tempo da ocupação
romana era um ponto de passagem importante da via que ligava
Lisboa a Santarém. A região que se mantém essencialmente

Castelo de Vide
Castelo de Vide
Localidades
O castelo rodeado pelo casario branco destaca-se na paisagem e
é sem dúvida a primeira surpresa para o visitante. Do alto, a
paisagem alentejana adquire todo o seu esplendor. Pequenas
aldeias no meio dos campos perdem-se de vista. Ali bem perto, a

Chamusca
Chamusca
Localidades
Vila branca situada à beira do Rio Tejo, a Chamusca insere-se na
Lezíria ribatejana, região extremamente fértil em que a
actividade agrícola e a criação de gado continuam a ser a
actividade predominante. Este aspecto é ressaltado nas suas

Coruche
Coruche
Localidades
Situada na lezíria, numa zona que é já de transição do Ribatejo
para o Alentejo, a vila de Coruche é um povoado típico e
tranquilo, cujas casas baixas e brancas de boa arquitectura
popular se estendem pela planície junto ao rio Sorraia.

Elvas
Elvas
Localidades
Quem chega pela estrada de Estremoz a Elvas é de imediato
recebido pelo Aqueduto da Amoreira, um ex-libris da cidade.
Esta calma cidade é conhecida pelo papel defensivo que teve ao
longo da história.Numa posição geográfica estratégica,
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Estremoz
Estremoz
Localidades
Cidade branca e nobre, Estremoz pode dividir-se em dois núcleos
que marcam a sua evolução: o casario medieval junto ao castelo
e, fora das muralhas, a vila moderna.Estremoz possui um rico
património cultural, no qual se destaca o castelo com as

Fronteira
Fronteira
Localidades
Bonita vila tipicamente alentejana, Fronteira encontra-se situada
na margem esquerda da ribeira de Avis, a norte da cidade de
Estremoz e a sudoeste da cidade de Portalegre. Os vestígios de
ocupação humana nesta localidade remontam a mais de 10

Golegã
Golegã
Localidades
A localidade da Golegã fica situada numa região de solo fértil,
irrigada pelos dois rios que a limitam, o Rio Tejo e o afluente Rio
Almonda. O facto determinou a escolha para o estabelecimento
da povoação e beneficiou desde o início o seu

Grândola
Grândola
Localidades
A região de Grândola combina a influência do litoral com as do
interior sul do país. A actividade agrícola continua a ser muito
importante para a região sendo a cultura do arroz a mais
significativa.Do património cultural, os vestígios

Marvão
Marvão
Localidades
Entre Castelo de Vide e Portalegre, a poucos quilómetros de
Espanha, encontramos a tranquila vila de Marvão, no ponto mais
alto da Serra de São Mamede.O Monte de Ammaia, como era
conhecido, deve o seu atual topónimo ao facto de ter servido de

Monsaraz
Monsaraz
Localidades
Vila medieval, conseguiu manter as suas características ao longo
dos séculos. Um passeio a Monsaraz é também uma viagem no
tempo, pois é um local único onde ainda se consegue encontrar
a paz e a tranquilidade esquecidas pelos tempos
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Moura
Moura
Localidades
Existem&nbsp;muitos motivos de interesse para visitar esta
clara e alegre vila alentejana, situada próximo da margem
esquerda do rio Guadiana, numa região de colinas onduladas
onde crescem extensos olivais e produtora de excelentes vinhos.
A sua

Mértola
Mértola
Localidades
Onde as cegonhas vêm fazer ninho e o gracioso casario branco
se debruça sobre o Guadiana, há ainda o encanto de um museu
vivo à sua espera.Ter sido cidade romana, capital de um reino
árabe, primeira sede da Ordem de Santiago são credenciais da

Odemira
Odemira
Localidades
Diz-se que este bonito nome tem origem nas palavras árabes
wad (rio) e Emir, que em português teriam derivado para
Odemira.Conquistada aos Mouros pelo primeiro rei português D.
Afonso Henriques, só a partir do reinado de D. Afonso III, que lhe

Portalegre
Portalegre
Localidades
Situada na Serra de São Mamede e perto da fronteira com
Espanha, Portalegre teve uma posição estratégica na defesa do
território durante a Idade Média. O rei D. Afonso III (1248-79)
doou-a&nbsp;ao&nbsp;filho bastardo D. Afonso Sanches. Esta

Porto Covo
Porto Côvo
Localidades
Porto Covo continua a ser a simpática povoação de pescadores,
de pequenas casas brancas, que foi recuperada pelo Marquês de
Pombal depois do terramoto de 1755.A visita vale bem a pena
pelas belas praias escarpadas e escondidas que se encontram

Redondo
Redondo
Localidades
A vila alentejana do Redondo tornou-se importante para o
património português através de dois produtos regionais: o barro
e o vinho.A produção artesanal de peças de barro é conhecida
no país inteiro. Aqui pode-se encontrar loiça utilitária
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Reguengos de Monsaraz
Reguengos de Monsaraz
Localidades
A história de Reguengos confunde-se ao longo dos séculos com a
de Monsaraz, uma vez que os limites do concelho foram os
mesmos até 1838, ano em que a sede concelhia passou para
Reguengos, facto que contribuiu para o seu desenvolvimento.A
Igreja

Rio Maior
Rio Maior
Localidades
Junto à Serra dos Candeeiros, Rio Maior foi durante séculos um
importante centro mineiro, pois a principal actividade a que a
população local se dedicava era a extracção de sal-gema de uma
extensa mina existente na Serra. Na região predomina

Salvaterra de Magos
Salvaterra de Magos
Localidades
Tranquila vila do Ribatejo, Salvaterra de Magos foi em séculos
passados um dos locais preferidos da corte, tendo aqui sido
edificadas estruturas, que hoje em dia estão em ruínas, e que
lhe permitiam usufruir de todas as comodidades a que estavam

Santarém
Santarém
Localidades
O rio Tejo e a planície fértil da Lezíria, que envolvem o planalto
de Santarém, determinaram o povoamento do local desde
épocas remotas. Os romanos chamaram-lhe Scalabis, marcaram
o traçado urbano e tornaram-na uma das mais importantes
cidades

Santiago do Cacém
Santiago do Cacém
Localidades
Santiago do Cacém é uma pacata cidade do sul de Portugal. Com
origens remotas, durante o período romano era local de
passagem na via que ligava Lisboa ao Algarve, o que contribuiu
para o seu desenvolvimento.A conquista definitiva cristã deu-se

Serpa
Serpa
Localidades
Sobre uma elevação a poucos quilómetros da margem esquerda
do Guadiana, o grande rio do sul de Portugal, ergue-se a vila de
Serpa, topónimo que remonta ao domínio romano, há cerca de
2.000 anos.Com a chegada à Península de povos muçulmanos
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Sines
Sines
Localidades
Antiga vila de pescadores, foi sendo alterada pelo turismo e pela
indústria. Actualmente é um porto industrial petrolífero muito
importante na economia do país.Sobre a baía, podem-se ver as
ruínas de um castelo medieval, restaurado no séc.

Tróia
Tróia
Localidades
Situada numa península na margem sul do rio Sado, fronteira à
cidade de Setúbal, à qual tem uma ligação regular ferry-boat,
Tróia conserva importantes vestígios romanos, nomeadamente
uma instalação de salga de peixe (um conjunto industrial

Viana do Alentejo
Viana do Alentejo
Localidades
O castelo de Viana do Alentejo, construído ao tempo de D. Dinis,
foi reconstruído por D. João II, que aqui reuniu as cortes de 1482.
A construção é demarcada por muros e rematada nos ângulos
por torres cilíndricas.Encostada às muralhas, a

Vidigueira
Vidigueira
Localidades
A existência desta povoação está documentada somente a partir
do séc. XIII. No entanto, encontram-se registos de ocupação
humana da região desde a pré-história. Para além do património
megalítico, merecem referência as próximas villas

Vila Nova de Milfontes
Vila Nova de Milfontes
Localidades
Na Foz do Rio Mira, esta simpática povoação deve muito do seu
desenvolvimento ao turismo crescente dos últimos anos. As
calmas e bonitas praias da Costa Vicentina são muito procuradas
por ainda manterem as características naturais e por terem

Vila Viçosa
Vila Viçosa
Localidades
Situada numa das regiões mais férteis do Sul de Portugal, Vila
Viçosa conta no seu passado com alguns momentos importantes
para a história do país.Aqui foi estabelecida a Casa dos Duques
de Bragança, a família nobre mais poderosa a seguir à
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Zambujeira do Mar
Zambujeira do Mar
Localidades
Excelente miradouro sobre a praia, a Zambujeira do Mar é uma
pequena povoação de pescadores onde ainda se consegue sentir
a calma e a tranquilidade.As bonitas praias são um dos principais
motivos de atracção aos muitos visitantes que aqui

Évora
Évora
Localidades
Coroada pela sua imponente catedral, Évora recorta-se sobre
uma suave colina no vasto horizonte da planície alentejana, e
guarda o seu centro histórico, rodeado de uma vasta cintura de
muralhas, uma valiosa herança cultural que a UNESCO

Algarve
Albufeira
Albufeira
Localidades
As ruas do centro histórico, antigo Cerro da Vila, ainda
conservam o pitoresco das casas brancas, das ruas apertadas e
íngremes e o encanto de um arco mourisco na Travessa da Igreja
Velha, onde existiu uma antiga mesquita e a primeira igreja da

Alcoutim
Alcoutim
Localidades
A fundação e estabelecimento da vila de Alcoutim estão
principalmente associados ao facto de se situar no local até onde
se fazem sentir as marés do rio Guadiana, o que obrigava os
barcos, que faziam o tráfego dos metais e de outros produtos

Aljezur
Aljezur
Localidades
Limitado pelo mar e pela serra, o concelho de Aljezur reflecte
nas suas paisagens esta dupla influência. A orla marítima é
marcada por altas falésias onde se aninham areias e dunas,
enquanto o interior é uma sucessão de horizontes cobertos de

Almancil
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Almancil
Localidades
Pequena aldeia algarvia que vale a visita sobretudo pela Capela
de São Lourenço de Matos, cujo interior é um dos melhores
exemplos de cobertura azulejar do séc. XVIII.No espaço
envolvente que mantém muito do carácter e encanto do antigo

Alte
Alte
Localidades
Aldeia mais típica do Algarve no dizer de muitos, Alte tem a sua
origem na ocupação romana.As ruas do centro histórico mantêm
muito do seu carácter nas casas caiadas, nas janelas e
platibandas debruadas a cor, nas chaminés rendilhadas e na

Armação de Pêra
Armação de Pêra
Localidades
Armação de Pêra foi, durante séculos, um povoado de
pescadores atraídos pela abundância de peixe, sobretudo atum e
sardinha, que depois de salgado era vendido no sul e centro do
país.No séc. XVII, para sua defesa contra os ataques dos

Castro Marim
Castro Marim
Localidades
No alto de um morro o castelo, noutro o forte em forma de
estrela. Entre os dois espraiam-se as casas brancas de Castro
Marim, de platibandas coloridas, açoteias e chaminés
rendilhadas. Unindo a igreja, o castelo e o forte, as ruas de
Castro Marim

Faro
Faro
Localidades
Foi no período romano que esta região se desenvolveu e ganhou
notoriedade. Era conhecida então por Civitas Ossobonensis e os
seus limites iam até à actual localidade de Tavira,
compreendendo várias villae com actividades específicas

Lagoa
Lagoa
Localidades
A data da fundação de Lagoa é desconhecida. No entanto, sabese que a povoação nasceu à beira de uma lagoa, de onde deriva
o seu nome. Encontramos alguns elementos manuelinos na vila,
o que prova o seu desenvolvimento durante o séc. XVI, mas
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Lagos
Lagos
Localidades
Lagos tem uma longa história ligada ao mar. O primitivo nome,
Lacobriga, denuncia os primeiros habitantes de origem celta
deste porto, cerca de 2000 anos a. C. Foram sucedidos por
fenícios, gregos e cartagineses, mas foram os romanos que a
fizeram

Loulé
Loulé
Localidades
A fundação da cidade é incerta e longínqua no tempo, mas
existem vestígios concretos de ocupação romana, de que o
centro de pesca e salga de peixe do Cerro da Vila em Vilamoura
são o melhor exemplo, e sabe-se que quando os mouros aqui

Monchique
Monchique
Localidades
As casas têm a arquitectura algarvia tradicional nas paredes
brancas, nas cantarias, nas manchas de cor das portas e janelas,
embora exibam as típicas chaminés de saia, tão diferentes do
litoral.As ruas íngremes e estreitas deixam ver a cada

Monte Gordo
Monte Gordo
Localidades
Cabanas de pescadores foram, durante séculos, o único sinal da
presença humana no amplo areal rodeado de pinhais.A beleza
da sua praia, as águas seguras e cálidas atraíram os primeiros
turistas estrangeiros na década de 60, dando-lhe um lugar

Olhão
Olhão
Localidades
Para descobrir o encanto oculto de Olhão é necessário subir à
torre da igreja matriz, o ponto mais alto. Então o segredo
desvenda-se nas centenas de casas com o telhado substituído
por um terraço: a típica açoteia algarvia. Criando um

Portimão
Portimão
Localidades
O perfil branco de uma igreja no alto da colina e as ruas estreitas
do antigo bairro de pescadores e comerciantes são aspectos de
Portimão que definem o seu carácter de cidade secular, a que se
junta a presença do mar e do areal extenso da Praia
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Quarteira
Quarteira
Localidades
Antiga aldeia de pescadores, Quarteira transformou-se nas
últimas décadas num centro turístico cosmopolita, razão pela
qual acolhe muitos turistas todos os anos.Do seu passado guarda
uma igreja do séc. XVII e um núcleo histórico com algumas

Sagres
Sagres
Localidades
Com origem anterior à conquista romana, foi no séc. XV que
Sagres ganhou grande importância.A presença frequente do
Infante D. Henrique, durante o início da navegação atlântica e da
descoberta da costa africana até ao Golfo da Guiné,

Silves
Silves
Localidades
Situada numa colina da Serra de Monchique, Silves deve a sua
fundação e desenvolvimento ao Rio Arade, importante via de
comunicação que atraiu o estabelecimento de povos desde a
Idade do Ferro, 3.000 anos antes de Cristo.O Arade foi também

São Brás de Alportel
São Brás de Alportel
Localidades
É uma vila pacata e tranquila, com uma população acolhedora.
As ruas de casas brancas, em que se recorta a silhueta da torre
sineira da igreja e a concha de colinas envolvendo a vila são
atractivos singelos de São Brás de Alportel, típica

Tavira
Tavira
Localidades
Foi neste local que surgiu a cidade romana de Balsa no séc. I a.
C., no caminho entre Ossonoba (Faro) e Baesuris (Castro Marim),
desenvolvendo-se aí a pesca e a salga de peixe. Com uma
localização geográfica privilegiada, entre a serra algarvia

Vila Real de Santo António
Vila Real de Santo António
Localidades
No séc. XVI existia, provavelmente mais perto do mar, uma Vila
de Santo António de Arenilha que, no séc. XVIII, tinha
desaparecido engolida pelo mar e pelas areias. Importava,
porém, controlar a entrada de mercadorias pelo Guadiana,
colocar sob
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Vila do Bispo
Vila do Bispo
Localidades
Os moinhos que recordavam o facto de Vila do Bispo ser,
durante séculos, o celeiro do Algarve desapareceram. Porém,
continua o encanto do casario branco descendo em cascata do
alto de uma colina encimada pelo vulto altaneiro da Torre da
Igreja.As

Vilamoura
Vilamoura
Localidades
Vilamoura é actualmente uma das maiores estâncias de lazer da
Europa.Campos de golfe, ténis, equitação, equipamentos para a
prática de tiro e pesca, um casino e um aeródromo, são
complementos de um complexo turístico onde a grande estrela

Açores
Angra do Heroísmo
Angra do Heroísmo
Localidades
Associada aos Descobrimentos durante os séculos XV e XVI,
Angra do Heroísmo é o exemplo da criação de uma cidade
intimamente ligada à sua função marítima, tendo sido porto de
escala obrigatória das frotas de África e das índias. Em 1983,

Horta
Horta
Localidades
A cidade da Horta tem muito para ver, cenicamente construída
entre duas baías, divididas pelo istmo que dá acesso ao Monte
da Guia.As suas ruas contam a história de uma cidade fundada
há cinco séculos, que viu chegar as caravelas trazendo os

Ponta Delgada
Ponta Delgada
Localidades
Ponta Delgada começou por ser um simples povoado de
pescadores atraídos pelas suas enseadas seguras, mas depressa
começou a desempenhar o papel de principal porto da Ilha de
São Miguel.A cidade cresceu e viu surgir durante os séculos XVII
e

Centro de Portugal
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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

Alcanena
Alcanena
Localidades
Situada no sopé das Serras de Aire e Candeeiros, área
classificada como Parque Natural, a povoação de Alcanena
desenvolveu-se muito no séc. XIX, altura em que se instalaram
na região diversas fábricas ligadas à indústria de curtumes. Foi

Alcobaça
Alcobaça
Localidades
Alcobaça está situada nos vales dos rios Alcoa e Baça, que
segundo alguns escritores lhe deram o nome. Segundo outras
interpretações foi a denominação desta localidade de origem
árabe que se dividiu para baptizar os dois rios.Alcobaça deve

Alenquer
Alenquer
Localidades
De origem árabe, a povoação de Alenquer foi reconquistada para
os Cristãos por D. Afonso Henriques, 1º Rei de Portugal no séc.
XII, na sua investida em direcção a Lisboa, de que Alenquer dista
apenas 35 kms. Alenquer é popularmente

Almeida
Almeida
Localidades
Classificada como Aldeia histórica, Almeida é uma vila fortificada
que vista do ar parece uma estrela de 12 pontas, tantas quantos
os baluartes e revelins que rodeiam um espaço com um
perímetro de 2500 metros. Esta notável praça-forte foi

Arruda dos Vinhos
Arruda dos Vinhos
Localidades
Fundada no séc. XII por D. Afonso Henriques, 1º Rei de Portugal,
a localidade de Arruda dos Vinhos foi doada por este rei à Ordem
Religiosa e Militar de Santiago de Espada para defesa e
povoamento.Tradicionalmente uma região agrícola, Arruda
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Aveiro
Aveiro
Localidades
Junto à&nbsp;Ria, vasta bacia lagunar onde as águas doces do
rio Vouga se misturam com as águas do mar, Aveiro, cortada por
ruas aquáticas onde deslizam os coloridos barcos moliceiros, é
uma das cidades mais interessantes do litoral

Batalha
Batalha
Localidades
A localidade da Batalha cresceu a par do Mosteiro de Santa
Maria da Vitória, cuja construção teve início em 1386, e que foi
erigido em cumprimento de um voto de D. João I, rei de Portugal,
que prometeu a Nossa Senhora a sua construção caso

Belmonte
Belmonte
Localidades
As ruas desta antiga povoação -o primeiro foral foi-lhe concedido
por D. Sancho I em 1199- conduzem ao alto de um monte onde
se ergue a massa granítica do antigo castelo. Um documento
datado de 1258 descreve as linhas desta construção: uma alta

Bombarral
Bombarral
Localidades
Numa região em que a actividade agrícola é dominante, com
uma tradição que remonta ao séc. XIV, em que esta área estava
inserida na Granja do Mosteiro de Alcobaça e era cuidada pelos
frades, o Bombarral é conhecido como centro produtor de

Buçaco
Buçaco
Localidades
Ampla e majestosa floresta, a Serra do Buçaco é um verdadeiro
jardim botânico onde se poderão encontrar cerca de 700
espécies nativas e exóticas, protegidas por um Decreto papal do
séc. XVII que ameaçava de excomunhão quem lhes causasse

Cadaval
Cadaval
Localidades
Pitoresca vila cercada de vinhas e pomares, o Cadaval é uma
região em que a agricultura continua a ser a actividade
preponderante, destacando-se as extensas vinhas e os
pomares.Nas redondezas, na Serra de Montejunto (a principal
elevação desta
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Caldas da Rainha
Caldas da Rainha
Localidades
Deve o seu nome à nascente termal muito apreciada pela Rainha
D. Leonor esposa de D. Manuel I, rei de Portugal no séc. XV, que
teve ocasião de comprovar as propriedades curativas destas
águas quando estas lhe sararam uma ferida que há muito

Castelo Branco
Castelo Branco
Localidades
Foi no monte da Cardosa, ocupado por colonos romanos, que
Castelo Branco teve a sua origem, com o nome de Albi Castrum.
Em 1214, D. Afonso II doou esta parte do território à Ordem dos
Cavaleiros do Templo, encarregando-os do seu povoamento e

Castelo Mendo
Castelo Mendo
Localidades
Edificado no alto de um monte num ponto de defesa estratégica,
sobre vestígios datados da Idade do Bronze e da época Romana,
Castelo Mendo é uma aldeia histórica rodeada de muralhas
reconstruídas no séc. XII por ordem de D. Sancho I rei de

Castelo Novo
Castelo Novo
Localidades
Enquadrada no soberbo anfiteatro que forma a Serra da
Gardunha, Castelo Novo surpreende pelos belos exemplares de
casas senhoriais que foram propriedade de famílias nobres da
região.Ao seu castelo, edificado no s. XII e que sofreu grandes
estragos

Castelo Rodrigo
Castelo Rodrigo
Localidades
Do topo de uma colina, a pequena aldeia de Castelo Rodrigo
domina o planalto que se estende para Espanha, a leste, até ao
vale profundo do Douro, a norte. Segundo a tradição, fundou-a
Afonso IX de Leão, para doá-la ao conde Rodrigo Gonzalez de

Celorico da Beira
Celorico da Beira
Localidades
Celorico da Beira situa-se a 550 m de altitude, no sopé da Serra
da Estrela e é atravessado pelo Rio Mondego. Uma visita por
esta zona constitui uma contínua descoberta de séculos de
história, num ambiente de montanha recortada por ribeiros e
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Coimbra
Coimbra
Localidades
Em tempos longínquos o local foi ocupado pelos Celtas mas foi a
romanização que transformou esta região culturalmente. A sua
presença permanece nos vários vestígios arqueológicos
guardados no Museu Nacional Machado de Castro, construído

Constância
Constância
Localidades
Situada na confluência de dois rios - o Tejo e o Zêzere Constância tem uma fisionomia característica que lhe é
conferida pelo casario branco implantado harmoniosamente
numa encosta.Foi a sua localização geográfica que moldou as

Covilhã
Covilhã
Localidades
Entre rios e serras, a cidade da Covilhã é uma das portas de
entrada na Serra da Estrela.Terra de pastores lusitanos na
origem, foi reconquistada aos mouros pelo rei D. Sancho I que a
protegeu com muralhas e afirmou-se como ponto estratégico

Entroncamento
Entroncamento
Localidades
O Entroncamento desenvolveu-se a partir dos finais do séc. XIX,
em redor da mais importante estação de comboio do país, no
ponto de encontro das linhas de Caminho de Ferro do Norte e do
Leste. O nó ferroviário atraíu e fixou nesta localidade

Ferreira do Zêzere
Ferreira do Zêzere
Localidades
Situada entre uma grande mancha florestal e o rio Zêzere, que
aqui se transforma no enorme lago azul da albufeira da
Barragem do Castelo de Bode, Ferreira do Zêzere é uma vila
tranquila, em que se destacam algumas casas apalaçadas e a
Igreja

Figueira da Foz
Figueira da Foz
Localidades
A Figueira da Foz, assim chamada por se situar na foz do Rio
Mondego, é uma das principais estâncias de veraneio da região
centro. Cosmopolita e cheia de vida, ganhou importância desde
finais do séc. XIX em que "ir a banhos à Figueira" era um
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Fundão
Alpedrinha
Localidades
Situada na encosta sul da Serra da Gardunha e protegida dos
ventos do Inverno, em Alpedrinha o ar é duma total limpidez. Os
romanos chamavam-lhe Petratinia e talvez tenha desaparecido
com eles o mistério de um túnel que começa numa das ruas de

Fátima
Fátima
Localidades
De origens remotas, foi o domínio árabe que marcou o
desenvolvimento do lugar e lhe deu o nome. Segundo a lenda,
durante a Reconquista Cristã o cavaleiro templário Gonçalo
Hermingues, conhecido por Traga-Mouros, apaixonou-se por
Fátima, uma

Guarda
Guarda
Localidades
Situada numa das encostas da Serra da Estrela, é a cidade do
país a um nível de altitude mais elevado, a 1056 metros. Este
facto contribuiu para que fosse uma praça de guerra por
natureza desde a pré-história, ideal para o estabelecimento das

Idanha-a-Velha
Idanha-a-Velha
Localidades
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

Leiria
Leiria
Localidades
Leiria tem um rio que corre para cima, uma torre que não tem
Sé, uma Sé que não tem torre e uma Rua Direita que o não é.
(Rima Popular).Para D. Afonso Henriques, primeiro conquistador
cristão de Leiria em 1135 e o fundador do seu castelo, o

Linhares da Beira
Linhares da Beira
Localidades
Situada na vertente ocidental da Serra da Estrela, Linhares da
Beira terá tido origem num castro lusitano. De facto, os Montes
Hermínios (era este o nome lusitano da Serra da Estrela), com as
suas pastagens, abundância de águas e o enquadramento
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Lourinhã
Lourinhã
Localidades
Habitada desde tempos imemoriais, foi na região da Lourinhã
que se descobriram os testemunhos mais importantes da
presença dos dinossauros no nosso país - os ovos fossilizados
com os respectivos embriões - que estão expostos no Museu

Lousã
Lousã
Localidades
Situada no centro de Portugal, a Lousã é uma vila com muitos
motivos de interesse, sendo bem conhecida dos praticantes de
desportos de aventura, cujo palco privilegiado é a Serra da
Lousã, verdadeiro ex-libris da região.No extremo sudoeste da

Marialva
Marialva
Localidades
Pela sua esplêndida situação sobre um monte de penhascos de
difícil acesso, na margem esquerda do rio Alva, a pequena aldeia
de Marialva foi praça militar importante na Idade Média.A
mesma situação foi a causa do seu declínio. Quando as

Marinha Grande
Marinha Grande
Localidades
A história da Marinha Grande está ligada à existência dos 11.500
hectares do Pinhal de Leiria, também conhecido por Pinhal do
Rei, floresta de pinheiro bravo plantada no séc. XIII por D. Afonso
III e aumentada por seu filho D.

Mação
Mação
Localidades
Situada no interior do país, na zona do Pinhal, assim designada
por pertencer à maior mancha florestal da Europa, Mação é uma
vila tranquila onde se misturam características da Beira Baixa
(especialmente na paisagem de montes e vales) e do

Meda
Meda
Localidades
Na época medieval foi cenário de grandes lutas entre cristãos e
muçulmanos, era então uma localidade de fronteira, sendo a sua
Torre de Vigia (actualmente a Torre do Relógio), um dos pontos
estratégicos de defesa da região complementado
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Monsanto
Monsanto
Localidades
Nas planuras da Beira interior, entre o sopé da Serra da
Gardunha e o rio Ponsul, que formam na sua geografia, clima e
fauna a transição entre o Norte e o Sul de Portugal ergue-se
sobre uma alta penedia a aldeia histórica de Monsanto.Conta-se

Monte Real
Monte Real
Localidades
Anteriormente denominada de Póvoa de Monte Real, esta vila
desenvolveu-se muito durante o séc. XX devido à procura
crescente das suas águas de reconhecidas qualidades
terapêuticas.As Termas, inseridas no Pinhal de Leiria, numa
região de

Montemor-o-Velho
Montemor-o-velho
Localidades
Sobranceiras ao fértil vale do Mondego, as ruas de Montemor-oVelho revelam a sua longa história em recantos e pormenores
arquitectónicos que vale a pena descobrir.Região povoada desde
a época romana, Montemor-o-Velho assumiu grande

Nazaré
Nazaré
Localidades
Típica vila de pescadores, a Nazaré é hoje em dia um concorrido
centro de veraneio que soube manter as suas tradições ligadas
ao mar. O Sítio, no ponto mais alto da vila (a que se pode aceder
por um elevador) é sem dúvida o seu melhor

Oleiros
Oleiros
Localidades
A vila de Oleiros, situada numa região habitualmente designada
por zona do Pinhal e próximo da Barragem do Cabril, oferece
excelentes condições para uns dias de repouso em contacto com
a natureza. Do seu passado distante, conservam-se os

Ourém
Ourém
Localidades
Situada num local privilegiado para povoamento, Ourém foi
fundada com o nome de Abdegas. O actual nome remonta ao
período de domínio árabe, a partir do séc. IX, e à lenda da Moura
Oureana, convertida ao cristianismo.Em 1136, a vila foi
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Peniche
Berlengas

Peniche

Localidades

Localidades

Localizado em frente a Peniche, o Arquipélago das Berlengas é
constituído por 3 grupos de ilhéus: Berlenga Grande (a única
habitada e visitável por barco a partir de Peniche) e os recifes
adjacentes, Estelas e Farilhões-Forcadas, de natureza

Em Peniche, a fortaleza mandada construir por D. João IV no séc.
XVII formava, juntamente com o forte da praia da Consolação e
de São João Baptista, nas Berlengas, um importante complexo
militar para protecção contra invasões vindas do mar.

Piódão
Piodão
Localidades
Incrustada na Serra do Açor (área de paisagem protegida), onde
abundam panoramas deslumbrantes, nascentes e campos de
pasto, a aldeia histórica de Piodão lembra um presépio pela
forma harmoniosa como as suas casas estão dispostas em
anfiteatro

Pombal
Pombal
Localidades
Foi o mestre dos Templários D. Gualdim Pais que no séc. XII
mandou construir o Castelo de Pombal, à volta do qual se veio a
desenvolver a localidade, numa região que na época era a linha
divisória entre o território já reconquistado pelos

Porto de Mós
Porto de Mós
Localidades
Segundo se pensa o nome de Porto de Mós terá tido origem na
época da ocupação romana, em que o rio Lena, que então era
navegável, tinha aqui um porto, no qual se carregavam e
descarregavam as pedras das Mós (moinhos) talhadas numa
pedreira

Proença-a-Nova
Proença-a-Nova
Localidades
Rodeada por extensas áreas florestais e campos cultivados, em
que destacam os olivais e as cerejeiras que florescem na
Primavera cobrindo vastas áreas de um enorme manto branco,
num espectáculo deslumbrante, Proença-a-Nova é uma vila a

Sardoal
Sardoal
Localidades
Povoada deste tempos pré-históricos como o testemunham
diversos achados arqueológicos, o documento mais antigo que
comprova a existência do Sardoal data de 1313, e é uma carta
da Rainha Santa Isabel, esposa do rei D. Dinis, que está
depositada
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Sertã
Sertã
Localidades
Segundo a lenda, a Sertã deve o seu nome à mulher de um
nobre lusitano que, após a morte do marido numa luta contra os
romanos, atirou das ameias do castelo uma sertã (frigideira)
cheia de azeite a ferver por cima dos romanos, forçando-os
assim

Sobral de Monte Agraço
Sobral de Monte Agraço
Localidades
Situada numa região onde predomina a agricultura de pequenas
propriedades, em que as hortas e as vinhas compõem
harmoniosamente a paisagem, a vila de Sobral de Monte Agraço,
tranquila e pitoresca, possui alguns edifícios interessantes,
decorados

Sortelha
Sortelha
Localidades
Coroada por um castelo assente num formidável conjunto
rochoso a 760 m de altitude, Sortelha mantém intacta a sua
feição medieval na arquitectura das suas casas rurais em
granito.Fazia parte da importante linha defensiva de castelos

São Martinho do Porto
São Martinho do Porto
Localidades
Ano após ano, a baía de São Martinho do Porto, em forma de
concha abrigada, é frequentada pelas mesmas famílias que há
muito tempo a seleccionaram como o local predilecto para férias
e fins-de-semana.Muito concorrida durante o verão, em que

Tomar
Tomar
Localidades
O desenvolvimento de Tomar está intimamente ligado à Ordem
dos Templários que em 1159 recebeu estas terras como
recompensa pela ajuda prestada a D. Afonso Henriques (1º rei
de Portugal) na reconquista cristã do território.Foi D. Gualdim
Pais,

Tondela
Caramulo
Localidades
Para lavar os pulmões em bons ares, limpos e frescos, e
esquecer a palavra "stress" , o melhor é mesmo passar uns dias
na Serra do Caramulo. Tão saudáveis são os seus ares que a
Serra era procurada para a prevenção ou cura de doenças
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Torres Novas
Torres Novas
Localidades
Região já habitada no tempo dos romanos, como o testemunham
as ruínas da vila Cardílio, com preciosos mosaicos polícromos,
Torres Novas tem no seu castelo de onze torres, antiga
residência dos alcaides, o monumento de maior prestígio. A

Torres Vedras
Torres Vedras
Localidades
Povoada na pré-história e no tempo dos romanos, Torres Vedras
recebeu foral em meados do séc. XIII. No séc. XV, um dos mais
importantes monumentos religiosos da região fazia parte do seu
património, o Convento do Varatojo. Fundado em 1470, foi

Trancoso
Trancoso
Localidades
Com um passado a par da História de Portugal, Trancoso é uma
vila protegida por muralhas onde se preserva o ambiente
medieval nas ruas estreitas e nas casas de pedra. O planalto
onde está situada, a 870 metros de altitude, deu-lhe a posição

Vila Nova da Barquinha
Vila Nova da Barquinha
Localidades
Situada mesmo à beira do Rio Tejo, numa zona extremamente
verde e fértil, Vila Nova da Barquinha é uma localidade muito
pitoresca. À sua frente, numa ilhota no meio do rio, ergue-se um
dos mais bonitos castelos portugueses - o castelo de

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

Viseu
Viseu
Localidades
Bem no centro de Portugal, erguendo-se sobre um saudável
planalto rodeado por serranias e pelos rios Vouga e Dão (em
cujas encostas nasce o excelente vinho do Dão), Viseu recebeu
em 1993 o prémio Quercus pela preservação ímpar dos seus
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Ílhavo
Ílhavo
Localidades
A cerca de 3 km de Aveiro, tomando a E.N. 109 na direcção do
sul, encontra-se Ílhavo, antiga Illabum que porventura terá sido
fundada pelos Gregos. Tal como Aveiro, localiza-se nas terras
baixas banhadas pelos braços da ria que o rio Vouga

Óbidos
Óbidos
Localidades
A lindíssima vila de Óbidos, de casas brancas enfeitadas com
buganvílias e madressilvas foi conquistada aos mouros pelo
primeiro rei de Portugal, D. Afonso Henriques, em 1148. Mais
tarde, D. Dinis doou-a a sua mulher, a rainha Santa Isabel. Desde

Lisboa Região
Alcochete
Alcochete
Localidades
Fundada pelos árabes com o nome de "Alcaxete" que significa
fornos e cuja origem se pensa dever-se a grandes fornos para
cozer barro que aqui existiram, Alcochete foi conquistada por D.
Afonso Henriques, 1º Rei de Portugal, no séc. XII. No séc.

Almada
Almada
Localidades
Situada na margem sul do rio Tejo, Almada é sem dúvida o
melhor miradouro sobre a cidade de Lisboa, destacando-se como
pontos de observação o castelo, o elevador panorâmico da Boca
do Vento, e principalmente a estátua do Cristo-Rei erguida em

Amadora
Amadora
Localidades
Nos arredores de Lisboa, a cidade da Amadora desenvolveu-se
extraordinariamente no séc. XX, tendo sido o local de residência
escolhido por milhares de pessoas que trabalhando na capital, se
deslocam facilmente por comboio ou automóvel.Da

Barreiro
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Barreiro
Localidades
Elevada à categoria de vila no séc. XVI, o núcleo incial da
povoação do Barreiro foi formado por diversos pescadores
oriundos do Algarve, que aqui se fixaram e trabalhavam na barra
do Porto de Lisboa, sendo por isso conhecidos por

Cascais
Cascais

Guincho

Localidades

Localidades

Situada junto ao mar e tradicionalmente uma aldeia piscatória,
Cascais teve um importante desenvolvimento no séc. XIV,
quando era porto de escala de grande movimento para os navios
que se dirigiam a Lisboa.Foi no entanto a partir da 2ª metade do

Nas redondezas de Cascais, o extenso areal da Praia do Guincho
é muito procurado por banhistas durante a época de verão e
durante todo o ano pelos praticantes de surf e windsurf,
desportos para os quais esta Praia oferece excelentes

Costa de Caparica
Costa de Caparica
Localidades
Tradicional vila piscatória, a Costa da Caparica transformou-se
durante o séc. XX na mais concorrida praia da região de Lisboa,
cuja localização e facilidade de acessos atrai multidões nos fins
de semana de verão. O areal que se estende por

Ericeira
Ericeira
Localidades
Tradicional vila piscatória, a Ericeira desenvolveu-se muitíssimo
durante o séc. XX pela crescente procura como zona de
veraneio, mantendo todavia as suas características originais e
uma atmosfera muito própria.Situada a cerca de 50 kms de

Estoril
Estoril
Localidades
Estância de renome mundial, o Estoril é um verdadeiro centro
cosmopolita de grande animação nocturna e que possui todas as
infraestruturas necessárias a um grande centro de veraneio praias, excelentes hotéis, campos de golfe, um Casino e

Lisboa
Lisboa
Localidades
Sobre a margem direita do amplo estuário do rio Tejo, a capital
de Portugal assente sobre encantadoras colinas, desfruta de
uma situação geográfica ímpar, a que deve o seu destino de
cidade cosmopolita. A sua luz excepcional, encantamento de
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Loures
Loures
Localidades
Nos arredores de Lisboa, a região de Loures é tradicionalmente
conhecida como a zona saloia, por aqui se situarem as hortas
que antigamente abasteciam a cidade de Lisboa de vegetais e
produtos frescos. De tempos passados em que era procurada
como

Mafra
Mafra
Localidades
Esta localidade nos arredores de Lisboa, na chamada Região
"saloia", que abastecia a capital de produtos hortícolas, é
conhecida pelo imponente Palácio-convento, o maior edifício
português, construído no séc. XVIII por ordem de D. João V.O

Moita
Moita
Localidades
Originariamente uma aldeia piscatória, a localidade da Moita,
situada nas margens do Rio Tejo próximo de Lisboa e de Setúbal,
começou no séc. XIV a ser procurada pela nobreza como local de
lazer e mais tarde no séc. XVI, como refúgio, em

Montijo
Montijo
Localidades
Situada junto ao Rio Tejo, esta localidade foi doada no séc. XII
pelo Rei de Portugal à Ordem de Santiago de Espada, que
dominava um vasto território encabeçado pelo Castelo de
Palmela. Durante séculos manteve o nome de Aldeia Galega,

Oeiras
Oeiras
Localidades
Situada à beira-mar e a cerca de 10 kms de Lisboa, a vila de
Oeiras foi ao longo dos séculos, o local escolhido por muitas
famílias nobres ou endinheiradas para estabelecer as suas
residências de verão. Destes edifícios, salientam-se o

Palmela
Palmela
Localidades
Esta povoação localizada num dos contrafortes da Serra da
Arrábida, atraiu ao longo dos séculos os vários povos que
passaram pela Península Ibérica.Segundo se crê deve o seu
nome aos Romanos, mais concretamente a um pretor de apelido
Palma,
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Seixal
Seixal
Localidades
Nas margens do Rio Tejo, a extremamente fértil região do Seixal
foi aproveitada durante a ocupação árabe para a introdução de
diversas culturas mediterrânicas, como as vinhas, olivais e
figueiras. Devido às características da sua baía

Sesimbra
Sesimbra
Localidades
Pitoresca vila piscatória situada junto a uma baía abrigada,
Sesimbra foi fundada no topo da colina, em redor do castelo dos
Mouros que o 1º rei de Portugal, D. Afonso Henriques conquistou
em 1165. Este castelo caíu de novo na posse dos mouros

Setúbal
Azeitão

Setúbal

Localidades

Localidades

Situada no Parque Natural da Serra da Arrábida, a zona de
Azeitão, compreende diversas povoações características, de que
se salientam as de Vila Fresca e de Vila Nogueira, que
adoptaram os nomes das quintas à volta das quais se

Habitada desde tempos longínquos pelos Fenícios e pelos
romanos, que se fixaram na margem sul do Rio Sado (em Troia frente à atual cidade) e denominaram a povoação de Cetóbriga
que veio mais tarde a derivar para Setúbal.Foram os romanos
que

Sintra
Colares

Queluz

Localidades

Localidades

Situada no sopé da Serra de Sintra e muito próximo do mar, a
vila de Colares é extremamente aprazível e desde há muito
procurada como local de veraneio.Colares é também uma região
vinícola demarcada, onde se produz o muito apreciado e hoje

Cidade populosa inserida no concelho de Sintra e situada a cerca
de 12 kms de Lisboa, era no início do séc. XVIII o cenário idílico
campestre, onde se situava a Quinta e o Pavilhão de Caça família
real, que o Infante D. Pedro, filho do Rei D.

Sintra
Localidades
Lindíssima vila no sopé da Serra do mesmo nome, as suas
características únicas fizeram com que a UNESCO ao classificá-la
como património mundial fosse obrigada a criar uma categoria
específica para o efeito - a de "paisagem cultural" - que

Vila Franca de Xira
Vila Franca de Xira
Localidades
Situada à beira do Rio Tejo, Vila Franca de Xira está cercada de
planícies férteis - as lezírias - onde são criados os cavalos e
touros sempre vigiados pelos campinos. Vila Franca de Xira, é
conhecida pelo rigor dos aficcionados da Tourada, o

Madeira
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Funchal
Funchal
Localidades
Capital da Região Autónoma da Madeira e situada na costa sul
da ilha, numa bela baía com o mesmo nome, o Funchal teve o
seu primeiro foral em meados do século XV, tendo o seu nome
origem no funcho, erva aromática muito comum nesta

Ilha de Porto Santo
Ilha de Porto Santo
Localidades
Conhecer o Porto Santo é também conhecer a primeira porta de
acesso à epopeia marítima dos portugueses.Foi a primeira de
todas as ilhas descobertas pelos navegadores portugueses e
encerra em si, um importante legado histórico. Aqui aportaram,

Porto e Norte
Alfândega da Fé
Alfândega da Fé
Localidades
Povoada desde tempos pré-históricos como o testemunham os
numerosos achados arqueológicos, foram os árabes que lhe
deram o nome de "alfândega" (estalagem), ao qual após a
Reconquista Cristã foi acrescentado "da fé".Situada na chamada
"terra

Alijó
Alijó
Localidades
Situada em plena Região Demarcada do Douro, a sua
importância está intimamente relacionada com a vitivinicultura,
estando localizadas neste concelho muitas das quintas
produtoras do famoso Vinho do Porto. O seu primeiro foral data
de 1226, mas

Amarante
Amarante
Localidades
A presença da grande Serra do Marão que a partir de Amarante
começa a elevar-se em paisagens majestosas e o rio Tâmega, o
mais extenso afluente do Douro nascido na Galiza, que corre no
coração da cidade realçando o pitoresco casario que se

Amares
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Amares
Localidades
Situada entre o Vale do Rio Cávado e a Serra do Gerês, a região
de Amares é muito fértil, sendo conhecida pela produção de
laranjas e de Vinho Verde. O seu desenvolvimento foi marcado
desde a fundação da nacionalidade pelas Ordens

Arcos de Valdevez
Arcos de Valdevez
Localidades
Habitada desde a pré-história, como o testemunham os diversos
achados arqueológicos de que se destaca o Núcleo Megalítico do
Mezio, a vila situada num vale atravessado pelo Rio Vez
conserva todo o encanto que caracteriza o Alto Minho -

Armamar
Armamar
Localidades
Junto ao Rio Douro que marca a paisagem da região, a vila de
Armamar mantém uma vivência tranquila. Numa zona em que a
actividade agrícola é dominante, produzem-se aqui vinhos de
muito boa qualidade e excelentes maçãs. Merece&nbsp;especial

Baião
Baião
Localidades
Baião é uma terra muito antiga que deve o seu nome ao
guerreiro cristão D. Arnaldo de Bayan ou Bayão que conquistou
esta região aos mouros no séc. X. A paisagem influenciada pelo
Rio Douro e pontuada por pequenas capelas, solares e quintas

Barcelos
Barcelos
Localidades
Atravessando a antiga ponte sobre o Rio Cávado, entramos
numa das localidades mais emblemáticas da arte popular
minhota, Barcelos.É uma cidade antiga, situada num local com
vestígios arqueológicos desde a Pré-História, mas foi no séc. XII

Boticas
Boticas
Localidades
Boticas está situada no Barroso, uma região de terras
montanhosas e agrestes, onde se criam os bovinos cuja raça é
precisamente chamada de barrosã. Conhecida por possuir uma
carne muito apreciada desde há séculos como manjar de reis, foi
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Braga
Braga
Localidades
A construção da "Bracara Augusta", sede jurídica romana, iniciouse em 27 a. C. no Império de Augusto. Integrou então as vias do
Império que atravessavam a Península Ibérica, comunicando
com Roma, o que comprova a importância da cidade no

Bragança
Bragança
Localidades
Um passeio pelo centro histórico conduz inevitavelmente à
tranquila cidadela medieval do Ducado de Bragança.A localidade
nasceu no séc. XII, quando se estabeleceu aqui Fernão Mendes,
da família dos Braganções, cunhado do primeiro rei de

Cabeceiras de Basto
Cabeceiras de Basto
Localidades
Situada numa região conhecida por terras de "Basto", nome
associado ao Guerreiro Lusitano, o "Basto", figura lendária que
ficou célebre nas lutas de resistência às invasões dos Mouros.
Este guerreiro está representado em estátuas de granito

Caminha
Caminha
Localidades
Povoação fronteiriça fortificada na foz do Rio Minho, foi palco de
diversas lutas entre Portugal e Espanha, mas hoje em dia em
que as relações entre os dois países são mais amistosas, um
ferry-boat diário une as duas margens do rio.No meio

Carrazeda de Ansiães
Carrazeda de Ansiães
Localidades
Numa região que o granito domina a paisagem, merecem
especial visita o castelo medieval, as igrejas românicas e os
vestígios da ocupação pré-histórica da região, de que são
exemplos algumas pinturas rupestres e antas bem conservadas.
Uma

Celorico de Basto
Celorico de Basto
Localidades
Junto ao Rio Tâmega, esta localidade teve importância na época
medieval por aqui se situarem pontos estratégicos de defesa da
região - os castelos de Celorico de Basto e de Arnóias. Em
épocas mais recentes (sécs. XVII-XIX), Celorico de Basto
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Chaves
Chaves
Localidades
Na época da ocupação romana Chaves era conhecida por "Aquae
Flaviae", nome que lhe foi dado pelo Imperador Flávio
Vespasiano, que reconheceu a qualidade das nascentes termais
aqui situadas. As propriedades curativas destas águas, as mais

Cinfães
Cinfães
Localidades
Situada entre as margens do Rio Douro e a Serra de Montemuro,
foi aqui que foi criado o primeiro Rei de Portugal D. Afonso
Henriques (1139-85), pelo seu aio D. Egas Moniz, senhor destas
terras. É uma região muito fresca e verdejante, com praias

Espinho
Espinho
Localidades
Inicialmente uma aldeia de pescadores que aqui viviam em
casas de madeira ("palheiros"), transformou-se no séc. XIX numa
estância balnear, muito procurada numa época em que os
banhos de mar eram aconselhados pelas suas virtudes
terapêuticas.Hoje

Esposende
Esposende
Localidades
Na época dos Descobrimentos, Esposende foi um importante
porto de pesca e marítimo, actividades que hoje em dia ainda se
conservam, apesar de ser também muito procurada como
estância de veraneio. Além da pesca, uma actividade
característica na

Fafe
Fafe
Localidades
Centro administrativo recente (séc. XIX), em Fafe notam-se as
influências da emigração de muitos dos seus habitantes para o
Brasil nos sécs. XVIII e XIX. No regresso à terra natal, mandaram
construir casas apalaçadas de uma arquitectura

Felgueiras
Felgueiras
Localidades
Numa zona de verdura luxuriante, merecem especial destaque
as pequenas igrejas em estilo românico nas povoações em redor
de Felgueiras. Esta localidade é ainda conhecida pelos bordados
e rendas, pela produção de vinho verde e pelo famoso pão
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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

Gondomar
Gondomar
Localidades
Situada em vales amenos e férteis, Gondomar é famosa pelos
trabalhos em ourivesaria, actividade com séculos de existência e
que segundo se crê remonta ao tempo dos vigodos e celtas. A
origem desta actividade está directamente relacionada com

Guimarães
Guimarães
Localidades
No dia 13 de Dezembro de 2001 a UNESCO inscreveu o centro
histórico da cidade de Guimarães na lista de Património Mundial.
Distinção merecida para uma cidade, plena de reminiscências
históricas, que soube preservar o seu património e

Lamego
Lamego
Localidades
Situada a cerca de 12 km das margens do Douro, Lamego
conheceu, no séc. XVIII, um tempo de grande prosperidade
quando aqui se produzia um "vinho fino", que esteve na origem
do afamado vinho do Porto. Cidade muito antiga, já os Visigodos
no séc.

Lousada
Lousada
Localidades
Numa zona economicamente muito desenvolvida mas que
conserva uma forte tradição agrícola, Lousada
conserva&nbsp;um património monumental digno de visita. Mais
recentemente, Lousada tem vindo a ser conhecida pela
realização de provas

Macedo de Cavaleiros
Macedo de Cavaleiros
Localidades
No nordeste transmontano, Macedo de Cavaleiros é terra de
solares situada num vale fértil, junto à Serra de Bornes, muito
procurada para a prática de desportos radicais, como por
exemplo o parapente. No séc. XVIII, uma das principais
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Maia
Maia
Localidades
O concelho da Maia, fortemente desenvolvido economicamente,
é hoje em dia um importante centro industrial, mas mantém
todavia tradições e costumes muito antigos. Perto, no Convento
de Moreira da Maia está guardada uma relíquia do Santo Lenho,

Marco de Canaveses
Marco de Canaveses
Localidades
Situada num dos pontos mais férteis da região do Douro,
adquiriu importância como centro de produção agrícola,
nomeadamente de vinho e castanhas. Tem vestígios de uma
ocupação milenar nas serras que a circundam. Merece um
destaque especial

Matosinhos
Matosinhos
Localidades
Tradição e progresso caracterizam esta cidade virada para o
Atlântico... Situada na foz do rio Leça e privilegiada pela
proximidade do mar, as primeiras referências a Matosinhos
remontam ao séc. XI, sendo então conhecida pelo nome de

Melgaço
Melgaço
Localidades
Junto à Galiza, a povoação de Melgaço desenvolveu-se à volta do
castelo mandado construir pelo primeiro rei de Portugal D.
Afonso Henriques no séc. XII. Situada numa região
extremamente fresca e verdejante, onde se produzem os
famosos Vinhos

Mesão Frio
Mesão Frio
Localidades
Vila tranquila situada na região demarcada do Douro, esteve
desde sempre ligada à produção vinícola. Nas margens do rio, as
vinhas cultivadas em socalcos oferecem uma belíssima
paisagem, avistando-se aqui e ali quintas e casas solarengas, de

Miranda do Douro
Miranda do Douro
Localidades
De origem muito antiga foi ocupada pelos romanos e mais tarde
no séc. VIII pelos árabes que lhe deram o nome de "Mir Andul",
que posteriormente derivou para Miranda.A sua localização junto
à fronteira conferiu-lhe o estatuto de importante ponto
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Mirandela
Mirandela
Localidades
Bela cidade nas margens do rio Tua, conhecida como cidade
jardim, dela costumam dizer "Quem Mirandela mirou, em
Mirandela ficou". Das Festas em honra de Nossa Senhora do
Amparo, que se realizam em final de Julho, são característicos a
majestosa

Mogadouro
Mogadouro
Localidades
Mogadouro foi conquistada aos mouros para o Reino de Portugal
no séc. XIII, tendo o seu território sido doado à Ordem dos
Templários, que aqui fundou um castelo, hoje em ruínas. A
ocasião ideal para visitar esta região é Fevereiro/Março,

Moimenta da Beira
Moimenta da Beira
Localidades
O nome de "Moimenta" significa edificação funerária, pensandose que deriva do facto de aqui ter existido uma necrópole na PréHistória. Aquilino Ribeiro, escritor português (séc. XIX-XX)
apelidou esta região de "Terras do Demo", mas no

Mondim de Basto
Mondim de Basto
Localidades
Próximo do Rio Tâmega, Mondim de Basto foi fundada no reinado
de D. Sancho I (séc. XII) mas conserva vestígios da ocupação dos
muitos povos que por aqui passaram. Junto à vila, o monte
Farinha, que na sua forma piramidal faz lembrar um

Montalegre
Montalegre
Localidades
Em pleno Parque Nacional da Peneda-Gerês, esta região oferece
deslumbrantes paisagens, em que a Natureza ainda conserva
todo o seu encanto. A vila de Montalegre é dominada pelo
castelo construído no séc. XIII sobre restos de uma fortificação

Monção
Monção
Localidades
Cidade fortificada na margem do Rio Minho, o seu nome suevo
Orosion foi traduzido para latim como Mons Sanctus que evoluiu
para o português Monção. Em 1291, o rei português D. Afonso III
deu-lhe carta de foral e, em 1306, D. Dinis mandou
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Murça
Murça
Localidades
O símbolo desta vila é a conhecida "Porca de Murça", grande
estátua em pedra em forma de berrão, originária da Idade do
Ferro e à qual se pensa estarem associados cultos de fertilidade
dos povos celtas. Também se diz que esta figura

Paredes
Paredes
Localidades
Devido às características geográficas desta região, encontram-se
aqui as condições ideiais para a prática de desportos como a
canoagem e a escalada e alpinismo. Destaque especial merecem
os monumentos em estilo românico das redondezas, sendo

Paredes de Coura
Paredes de Coura
Localidades
Numa região rica em valores arqueológicos, Paredes de Coura
teve muita importância durante as Guerras da Restauração entre
Portugal e Espanha (séc. XVII). A vila atrai multidões de jovens
em Agosto, pela realização do Festival de Música

Paços de Ferreira
Paços de Ferreira
Localidades
Região ocupada desde a antiguidade, conserva vestígios muito
antigos de que são exemplos o Dólmen de Lamoso e a Citânia de
Sanfins, uma das estações arqueológicas mais importantes do
norte da Península Ibérica. Do séc. XII, destaque para

Penafiel
Penafiel
Localidades
De origem muito antiga, diz-se que na região existiam dois
castelos, um de nome Aguiar de Sousa e outro conhecido como
Castelo da Pena. Os Mouros quando ocuparam a região tentaram
invadir este último, mas não conseguiram porque o castelo foi

Penedono
Penedono
Localidades
O seu castelo de origem medieval assente num grande rochedo
é um exemplar único de arquitectura militar e domina a
paisagem da região. São abundantes aqui os vestígios da
ocupação pré-histórica, destacando-se nas redondezas, na aldeia
de
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Peso da Régua
Peso da Régua
Localidades
Pensa-se que Peso da Régua teve origem numa casa romana
que aqui existiu, a "Villa Reguela", mas o seu grande
desenvolvimento registou-se após 1756 com a criação da Real
Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, que
instituiu a

Pinhão
Pinhão
Localidades
Pinhão é considerado o centro geográfico da Região Demarcada
do Douro e é aqui que se situam muitas das quintas produtoras
do vinho do Porto, algumas oferecendo alojamento na
modalidade de turismo no espaço rural. Digno de nota é o
edifício

Ponte da Barca
Ponte da Barca
Localidades
Situada numa região verdejante à beira do Rio Lima, pensa-se
que Ponte da Barca foi buscar o seu nome à barca que fazia a
ligação entre as duas margens, antes da ponte ser construída no
séc. XV. Esta região era anteriormente conhecida por

Ponte de Lima
Ponte de Lima
Localidades
A ponte romana que atravessa o Rio Lima neste local deu origem
ao nome desta antiga vila. O primeiro foral foi-lhe concedido em
1125 por D. Teresa, a mãe do primeiro Rei de Portugal, antes
ainda da fundação do reino.No centro de uma região

Porto
Porto
Localidades
Capital e porta de entrada da região norte, o Porto é uma cidade
antiga que deu nome a Portugal e a um vinho conhecido nos
quatro cantos do mundo: o Vinho do Porto.Com uma situação
magnífica junto da foz do Douro e um conjunto arquitectónico

Póvoa de Lanhoso
Póvoa de Lanhoso
Localidades
O castelo da vila erguido no cimo do Monte do Pilar é o principal
monumento da região. Segundo a tradição nele esteve presa D.
Teresa a mãe do 1º rei de Portugal (séc. XII), após a Batalha de
São Mamede em que mãe e filho se defrontaram.

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

35/40

Póvoa de Varzim
Póvoa de Varzim
Localidades
Povoação antiga cuja carta de foral data do séc XIV, começou a
partir do séc. XVIII a ser conhecida como vila piscatória
importante, com a fixação neste local de um grande número de
pescadores que formaram uma comunidade. A excelente praia,

Resende
Resende
Localidades
Pensa-se que a localidade deve o seu nome ao cavaleiro cristão
"Rausendo", que a conquistou e povoou no séc. XI. Nesta região
foi criado D. Afonso Henriques, o 1º Rei de Portugal pelo seu aio
D. Egas Moniz. O infante que tinha nascido com uma

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

Sabrosa
Sabrosa
Localidades
Na região demarcada do Vinho do Porto, Sabrosa conserva
vestígios de uma ocupação no período Neolítico (antas e
dólmenes) e da Idade do Ferro, dos quais se destaca o Castro da
Sancha, alterado no período da romanização. Da Idade Média, de

Santa Maria da Feira
Santa Maria da Feira
Localidades
No centro de uma região que nos sécs. XI-XII era conhecida
como "Terras de Santa Maria" e elo de ligação entre o Norte e
Coimbra, esta localidade deve o seu nome a uma feira que na
época se realizava nestes terrenos. A cidade tem como ex-libris

Santa Marta de Penaguião
Santa Marta de Penaguião
Localidades
Na região demarcada do Douro, Santa Marta de Penaguião é
famosa pela sua Adega Cooperativa onde se produzem vinhos de
mesa e generosos muito apreciados. A paisagem desta região é
marcada pelos vinhedos a perder de vista que ocupam grande
parte
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Santo Tirso
Santo Tirso
Localidades
Esta localidade junto ao Rio Ave desenvolveu-se à volta do
Mosteiro de São Bento fundado no séc. X, que era também era
conhecido como Santo Tirso de Riba de Ave. É em honra de São
Bento que se realiza a maior Romaria do concelho em Julho.

Sernancelhe
Sernancelhe
Localidades
Reconquistada para os cristãos no séc. XI, esta vila tinha sido
anteriormente ocupada pelos romanos e pelos árabes, que por
aqui deixaram vestígios da sua presença. A Igreja Matriz em
estilo românico é considerada por muitos, uma das mais

São João da Pesqueira
São João da Pesqueira
Localidades
Situado nas margens do rio Douro, São João da Pesqueira deve o
seu nome a uma albufeira natural onde abundavam várias
espécies de peixes, fazendo do local um paraíso para os
pescadores que por isso lhe chamavam "pesqueira". Esta
albufeira era

Tabuaço
Tabuaço
Localidades
Situado junto ao Rio Távora, um dos afluentes do Douro, o mais
importante rio da região, encontram-se nas redondezas de
Tabuaço importantes monumentos em estilo românico como a
Igreja Matriz de Barcos (séc. XIII), a Ermida de Sabroso ou o

Tarouca
Tarouca
Localidades
Na origem da vila está patente a influência dos Mosteiros da
região, destacando-se o de São João de Tarouca, o primeiro
mosteiro fundado pela Ordem de Cister na Península Ibérica
(séc. XII) e cujo domínio abrangia grande parte do Norte de

Terras de Bouro
Terras de Bouro
Localidades
Situado junto ao Rio Homem, grande parte no concelho de
Terras do Bouro está inserido no Parque Nacional da PenedaGerês. Nas proximidades as albufeiras das Barragens da
Caniçada e de Vilarinho das Furnas, são locais de grande beleza,
tendo esta
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Torre de Moncorvo
Torre de Moncorvo
Localidades
O nome desta localidade está associado a um nobre leonês,
Mendo Curvus, senhor destas terras, que tendo participado na
Reconquista Cristã da Península Ibérica aqui mandou construir
um castelo para sua residência e defesa do território. D.

Valença
Valença
Localidades
Cidade de fronteira, localizada junto ao Rio Minho, Valença está
rodeada de muralhas e conserva as características de cidade
fortificada nos sécs. XVII-XVIII ao estilo do arquitecto militar
francês Vauban. O seu primeiro nome foi "Contrasta",

Valongo
Valongo
Localidades
Situada quase nos limites da cidade do Porto, de que é hoje
como que uma extensão, crê-se que Valongo foi fundada pelos
romanos, que aqui desenvolveram a exploração mineira de ouro.
Hoje em dia Valongo é uma localidade movimentada que
conserva

Valpaços
Valpaços
Localidades
O concelho de Valpaços foi fundado no séc. XIX, mas pensa-se
que esta região já teria sido habitada na Pré-História e na época
dos romanos, como o provam aliás os muitos vestígios aqui
encontrados. Numa região de terrenos férteis, a

Viana do Castelo
Viana do Castelo
Localidades
Situada junto da foz do Rio Lima, a 65 km a norte do Porto e a 50
da fronteira de Valença, Viana do Castelo foi fundada no séc. XIII
por Afonso III, rei de Portugal, com o nome de Viana da Foz do
Lima.O mar foi sempre a sua razão de ser: chegou a

Vieira do Minho
Vieira do Minho
Localidades
Localizado numa região muito montanhosa e densamente
florestada, o concelho de Vieira do Minho tem nas albufeiras das
Barragens da Caniçada e do Ermal, locais de extraordinária
beleza, ideais para o tempo de lazer. Um pouco por todo o lado
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Vila Flor
Vila Flor
Localidades
Anteriormente denominada Póvoa de Além-Sabor, foi D. Dinis
que lhe deu o nome de Vila Flor, encantado com a sua beleza.
Foi o mesmo rei que a mandou rodear de muralhas de que hoje
apenas resta a Porta Sul.A Igreja Matriz, reconstruída no séc.

Vila Nova de Cerveira
Vila Nova de Cerveira
Localidades
Fundada no séc. XIV por D. Dinis, sob a condição de se juntarem
cem moradores para a constituir, a vila tomou o nome de
Cerveira devido à colónia de cervos que existiam na região.
Situada junto à fronteira com Espanha e à beira do rio Minho,

Vila Nova de Famalicão
Vila Nova de Famalicão
Localidades
Fundada no séc. XIII pelo rei D. Afonso III, pensa-se que
Famalicão já seria antes da nacionalidade a sede das Terras de
Vermoim. O grande desenvolvimento da localidade deu-se no
séc. XIX, com a criação de diversas oficinas e indústrias no

Vila Nova de Foz Côa
Vila Nova de Foz Côa
Localidades
Esta vila do interior do país está situada num planalto na região
da "terra quente", assim denominada devido ao calor abrasador
que aqui se vive nos meses de verão. Ganhou maior importância
devido à descoberta de um conjunto de gravuras

Vila Nova de Gaia
Vila Nova de Gaia
Localidades
Situada junto ao rio Douro e povoada desde tempos muito
remotos, foi no séc. XVIII que Gaia conheceu um grande
desenvolvimento, quando aqui foram instalados os Armazéns do
Vinho do Porto. O vinho chegava transportado em barcos rabelos
para

Vila Pouca de Aguiar
Vila Pouca de Aguiar
Localidades
Situada perto do Parque Natural do Alvão, a zona de Vila Pouca
de Aguiar possui vestígios de uma ocupação muito antiga como
o Castro de Cidadelhe (da Idade do Ferro) e diversos marcos da
ocupação romana como as pontes e as calçadas. Na vila,
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Vila Real
Vila Real
Localidades
Cidade capital da província de Trás-os-Montes, Vila Real ergue-se
a 427 m sobre um promontório que forma como que uma
península entre os rios Corgo e Cabril, sobre o qual sobressai o
seu gracioso casario.O primeiro foral de Vila Real foi

Vila Verde
Vila Verde
Localidades
Localizada numa região extremamente fértil, na confluência dos
Rios Homem e Cávado, em Vila Verde poderão encontrar-se das
mais belas paisagens bucólicas do país e os locais ideais para a
caça e pesca. No verão, as festas e romarias um

Vila do Conde
Vila do Conde
Localidades
Cidade tranquila, Vila do Conde ganhou importância e
prosperidade como estaleiro de construção naval na época dos
Descobrimentos. O mar sempre influenciou a vida da população
desta localidade e inspirou os motivos das famosas rendas de
bilros,

Vimioso
Vimioso
Localidades
A vila de Vimioso recebeu o seu primeiro foral do séc. XVI, mas
esta região já era ocupada desde a época pré-histórica como o
comprovam os vestígios encontrados no cabeço da Atalaia,
sobranceiro à vila. Esta região fronteiriça teve sempre

Vinhais
Vinhais
Localidades
A via militar construída pelos romanos e que ligava BragaChaves-Astorga, passava próximo do local onde hoje se situa
Vinhais, sendo também dessa época a Ponte da Rauca. A vila foi
fundada no séc. XIII pelo Rei D. Sancho, num ponto alto já
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