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A TRADIÇÃO NACIONAL DO CAVALO

Usado como meio de transporte e de guerra, o cavalo revelou-se um instrumento decisivo 
para a consolidação da independência nacional e na definição do país com as fronteiras 
mais antigas da Europa. A qualidade dos cavalos e a destreza dos cavaleiros portugueses 
foram decisivas na conquista do território e na resistência aos invasores muçulmanos, 
castelhanos e franceses

O exemplo mais significativo do papel essencial do cavalo na história e na cultura 
portuguesas é o Livro da Ensinança de Bem Cavalgar, escrito pelo rei D. Duarte, em 1430, 
o primeiro tratado de equitação do mundo. 

Outro relevante testemunho desta relação ancestral surgiu cerca de 300 anos depois. 
Trata-se do tratado ilustrado de equitação Luz da Liberal e Nobre Arte da Cavalaria, de 
Manuel Carlos de Andrade, discípulo do Marquês de Marialva, um documento técnico, 
largamente ilustrado, de inestimável valor histórico.

Ao longo dos tempos, a relação entre o cavalo e a cultura portuguesa manifestou-se, 
entre outras, na Arte do Toureio Equestre, praticada em muitos países e apreciada em 
tantos outros. 

Atualmente, é considerada Equitação Tradicional Portuguesa a Arte dos ensinamentos do 
Marquês de Marialva, da adaptação do cavalo autóctone, utilizado na caça e na guerra, 
ao espetáculo das Corridas de Touros à Portuguesa.

O prestígio da equitação e do cavalo portugueses reflete-se também nas inúmeras vitórias 
de cavaleiros portugueses nas diversas modalidades do hipismo, expressas em medalhas 
de ouro, de prata e de bronze em diversas olimpíadas, campeonatos europeus e mundiais.

O PAÍS  
EQUESTRE
Berço do cavalo de sela mais antigo da Humanidade, o Puro Sangue Lusitano, 
Portugal tem uma longa história, cultura e tradição equestres. Detentor 
de quatro raças autóctones (P.S. Lusitano, Garrano, Sorraia e Pónei da 
Terceira), um clima mediterrânico ameno e uma vasta variedade paisagística, 
apresenta-se como um destino de eleição para o Turismo Equestre.

Conheça Portugal a Cavalo! 
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A CULTURA EQUESTRE PORTUGUESA

Ao longo do ano, a tradição portuguesa em torno do Cavalo ganha expressão em inú-
meras festas e feiras, com especial incidência no Alentejo e Ribatejo, mas um pouco por  
todo o território nacional. Nas diversas Feiras Equestres que culminam na Feira Nacional 
do Cavalo, na Golegã – Capital do Cavalo, vive-se a magia do nosso cavalo. Dedicada em 
especial a homenagear o Cavalo Lusitano, a Feira Nacional da Golegã acolhe, centenas de 
produtores, cavaleiros e amazonas, profissionais e amadores, além de milhares de aman-
tes da tradição equestre nacional.

Um pouco por todo o país, em particular no Verão, as Corridas de Touros à Portuguesa, 
assumem uma popularidade extraordinária.

AS QUATRO RAÇAS AUTÓCTONES NACIONAIS

Todas diferentes, todas nacionais. Desde o cavalo de sela mais antigo do mundo ao 
pónei com fisionomia de um mini cavalo, Portugal é berço de quatro raças autóctones 
reconhecidas pela sua destreza, carácter e bravura. A saber:

• Cavalo Puro Sangue Lusitano

• Cavalo Sorraia

• Garrano do Minho

• Pónei da Terceira

O CAVALO 
LUSITANO

É a principal raça equina portuguesa e o cavalo de sela mais antigo do mundo, resultado 
da seleção feita em Portugal de uma raça autóctone da Península Ibérica. Rústica e resis-
tente, corajosa e, ao mesmo tempo, dócil, esta raça rapidamente começou a ser aprecia-
do por todos os que a conheciam, utilizavam ou com ela contactavam.
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Os antepassados do Cavalo Lusitano habitavam as planícies secas e quentes do sudoeste 
da Europa. Cerca de 225 anos antes do nascimento de Cristo, de acordo com alguns 
registos históricos, Aníbal, um lendário guerreiro cartaginês, terá reunido na Península 
Ibérica cerca de 12 mil cavalos, para a sua Campanha de Itália. Por seu lado, Sertório, 
líder do exército luso, terá feito o mesmo com cerca de 9 mil espécimes. Estas campanhas 
ajudaram a aumentar o já elevado número da população equina do sudoeste europeu.

Mais tarde, a política expansionista dos países ibéricos, iniciada aquando dos Descobri-
mentos, levava o Cavalo Lusitano aos quatro cantos do mundo. 

Apesar de ter uma origem comum com o cavalo Andaluz, o Cavalo Lusitano diferenciou-
-se pelos critérios de seleção funcional utilizados em Portugal e atingiu um patamar 
de prestígio internacional que a coloca entre as mais apreciadas raças do mundo.

De talha média, entre 1,50 e 1,60m, apresenta como pelagem mais comuns o ruço e o 
castanho, tendo como características principais os seus andamentos elevados e a sua 
aptidão natural para cavalo de sela. Por tudo isto, esta raça acaba por ser utilizado de 
inúmeras formas e em diferentes modalidades, particularmente em Alta Escola, pelo seu 
temperamento e generosidade, mas também para atrelagens, na sua opção desportiva.

O Cavalo Lusitano é um cavalo belo, compacto, de crinas e cauda exuberantes e de ex-
pressão viva. Como animal inteligente, ágil e de grande coragem, foi sendo procurado 
para uso militar e, posteriormente, selecionado para enfrentar os touros bravos no espe-
táculo nacional das Corridas de Touros.

A LINHAGEM DE 
ALTER-REAL (P.S.L.)

Em muitas circunstâncias e publicações referenciada como uma raça, o Cavalo de Alter-
Real partilha, hoje em dia, o livro Genealógico do Cavalo Lusitano. A sua origem é 
efetivamente a mesma, pois a Coudelaria Real, que inicialmente se instalou em Portel 
no século XVIII e posteriormente em Alter do Chão, resultou da aquisição de éguas 
provenientes da Andaluzia.

A mais antiga das Coudelarias portuguesas manteve intacta a consanguinidade até às 
invasões francesas, quando foi saqueada. Posteriormente, a Casa Real voltou a orga-
nizá-la, mas com a introdução de sangue de outras proveniências, nomeadamente de 
raça Árabe e Hanoveriana. No início do século XX, a introdução de sangue andaluz 
voltou a ser sistematizada, sendo hoje em dia considerado uma estirpe da raça Lusitana.
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O CAVALO 
do sorraia

O GARRANO 
DO MINHO

Até meados do século XIX, esta raça permanecia em estado semisselvagem no seu habitat 
natural: a planície do Rio Sorraia, um afluente do Tejo, composta por várzeas de terrenos 
férteis, mas inconstantes na sua produtividade pela incerteza na pluviosidade. Nascido 
e criado nestas planícies, pobres em calcário e sujeitas a regimes de secas, o Cavalo do 
Sorraia desenvolveu-se pouco em termos de dimensões, exibindo uma talha média de 
1,40 m, apresenta uma extraordinária rusticidade e resistência. A sua pelagem varia entre 
o baio claro e o rato, sempre zebrado, principalmente nos membros.

A diminuição do seu efetivo levou o Serviço Nacional Coudélico a manter um núcleo em 
reprodução ativo, atualmente situado em Alter. Recentemente, outras iniciativas, quer da 
Escola Superior Agrária de Santarém, quer da Câmara Municipal de Alpiarça, permitem 
vislumbrar uma nova dinâmica na preservação do Cavalo do Sorraia. 

Dócil, ágil e de pequena estatura, o Cavalo do Sorraia reúne todas as condições para ser 
utilizado por jovens cavaleiros iniciados na equitação.

Apesar de se encontrar bastante disseminado por todo o território português, tudo leva 
a crer que o maior contingente de Garranos em estado semisselvagem se encontre no 
extremo Norte de Portugal, no Parque Natural da Peneda-Gerês, acima do Rio Douro.

As suas raízes parecem remontar ao período glaciar médio e o seu nome tem raiz celta, 
de “gearron”, gaulês, ou “garron”, escocês.

Com uma altura média de 1,30m e de pelagem castanha, o Garrano tem uma 
configuração atarracada, mas uma cabeça fina e uns olhos expressivos. Muito rústico e 
resistente, com andamentos curtos e enérgicos, esta raça é igualmente reconhecida pelo 
seu carácter rebelde.
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Originário dos Açores e recentemente reconhecido como quarta raça autóctone portu-
guesa, o Pónei da Terceira distingue-se por ter as dimensões de um pónei e as caracterís-
ticas morfológicas de um cavalo. 

Atualmente, existem 118 póneis da Terceira, sendo que só na Universidade dos Açores 
estão 54 e seis foram enviados para o continente numa tentativa de difundir a divulgação 
da raça.

A origem do Pónei da Terceira remonta há cerca de seiscentos anos. Esta raça começou a 
definir-se quando os Açores foram povoados e os cavalos da Península Ibérica eram “mais 
pequenos”. Nessa altura, os equídeos maiores raramente embarcavam numa caravela, 
por questões de espaço e de alimento. 

Apesar das suas pequenas dimensões, o Pónei da Terceira é robusto, resistente e é por-
tador de uns bons andamentos, por isso, transformou-se em uma autêntica “máquinas 
agrícolas” na ilha de onde é originário do arquipélago açoriano. 

Esta raça é igualmente reconhecido pelo seu potencial junto dos aprendizes de cavaleiro, 
nas escolas de equitação.

No Norte de Portugal, estes animais são utilizados em populares corridas de andadura 
a passo e, graças à sua aptidão natural para os saltos, é frequentemente utilizado por 
jovens iniciados cavaleiros.

O PÓNEI DA TERCEIRA 

06
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OUTRAS RAÇAS PRODUZIDAS EM PORTUGAL 
A produção de cavalos portuguesa tem maior incidência no centro e sul do país. A maior 
parte das Coudelarias, especialmente as que se dedicam ao Cavalo Lusitano, encontra-se 
nas regiões do Ribatejo e do Alentejo.

A divulgação em Portugal de atividades e modalidades hípicas desde o primeiro quartel do 
século XX levou à entrada em produção de outras raças, para responder ao aumento da 
procura, por serem consideradas mais aptas ou para serem cruzadas com o Cavalo Lusitano.

Em Portugal existem Livros Genealógicos reconhecidos nacional e internacionalmente 
para as raças Puro-Sangue Árabe, Puro-Sangue Inglês, Anglo-Árabe, Anglo-Lusitano, 
Cruzado Português e Português de Desporto.

Enquanto o Cavalo Cruzado Português representa a possibilidade de referenciação de um 
cruzamento entre uma raça portuguesa e de outra qualquer proveniência, o Português de 
Desporto é filho de pais com currículo desportivo e com essa aptidão.

O cavalo de raça Árabe é, de uma maneira geral, apreciado em Portugal e em todo o 
mundo pela sua beleza e funcionalidade, resultante em especial dos cruzamentos articu-
lares com o Lusitano ou com o Anglo-Lusitano.

Por seu lado, o Cavalo Anglo-Lusitano apresenta excelentes qualidades para muitas 
modalidades desportivas, mesmo considerando a exigência da atual Alta Competição.

AS PRINCPAIS INSTITUIÇÕES EQUESTRES NACIONAIS 

Portugal dispõe de um vasto leque de estruturas oficiais de apoio à produção cavalar 
e ao desenvolvimento da prática da equitação e do hipismo, a Companhia das Lezírias 
(detentora da Coudelaria de Alter e da Coudelaria Nacional), a Associação de Criadores 
do Puro Sangue Lusitano, a Associação de Raças Seletas, a Associação Nacional de 
Turismo Equestre, a Escola Portuguesa de Arte Equestre, a Guarda Nacional Republicana 
e a Coudelaria Militar.

A Federação Equestre Portuguesa através da sua Rede Nacional de Centros Federados 
gere a atividade e a formação equestre e desportiva. Existem cerca de duas centenas de 
Centros e Clubes Hípicos espalhados por todo o território nacional e homologados pela 
Federação. Muitas Coudelarias portuguesas têm os seus próprios Centros de Desbaste 
e Ensino, encontrando-se abertas ao público.
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A COUDELARIA DE ALTER  
E A ESCOLA PORTUGUESA DE ARTE EQUESTRE 

Fundada por D. João V, em 1748, a Coudelaria de Alter acabou poucos anos depois por 
ser erigida e estruturada por D. José I. A exemplo das grandes Casas Reais dos primeiros 
anos do século XVIII, que se passaram a preocupar com o apuramento das raças cavalares, 
também D. José, a partir de 1751, seguiu essa tendência e deu as primeiras ordens nesse 
sentido. Adquirindo algumas dezenas de éguas em outras coudelarias nacionais e em 
Andaluzia, o então Rei de Portugal procedeu desde logo à cativação da Coutada Real, 
junto a Alter do Chão, para aí se instalar a Coudelaria Real.

Atualmente, as instalações da Coudelaria de Alter são um excelente cartão de visitas da 
cultura equestre portuguesa, que beneficia a produção cavalar nacional. A sua festa anual 
e o seu leilão são demonstrações inequívocas da potencialidade equestre da Coudelaria 
e do valor do Cavalo Alter Real.

Por sua vez, a Escola Portuguesa de Arte Equestre desempenha um papel essencial na 
promoção do Cavalo Lusitano e do Cavalo Alter Real, em particular, realizando apresen-
tações em diversos locais do país e do estrangeiro. Instalada em Belém (Lisboa) num local 
recentemente inaugurado para o efeito e bem junto do antigo Picadeiro Real e do Museu 
Nacional dos Coches é um meio privilegiado para a divulgação do Cavalo Lusitano e da 
Arte Equestre Portuguesa

CONHEÇA PORTUGAL A CAVALO 

Com uma cultura ancestral, um clima mediterrânico temperado e uma extensa variedade 
de paisagens, além de muito mais, Portugal tem condições únicas para o desenvolvimento 
do Turismo Equestre. 

Escolha o seu percurso de eleição e viva a tradição equestre portuguesa. Descubra um 
país apaixonante e apaixonado pelo cavalo!
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Destino turístico por excelência, o Algarve é procu-
rado pelo seu clima, praias, gastronomia e história. 
Foi desta região que Portugal deu início aos Descobri-
mentos, no século XV, o período mais expansionista 
da sua história.

Com paisagens muito heterogéneas, a região mais 
a sul de Portugal Continental marca o encontro do 
mar com as montanhas, como a Serra do Caldeirão, 
a maior cordilheira algarvia.

Entre as serras e o mar, encontra-se o chamado 
Jardim do Algarve, conhecido por Barrocal. Nestas 
verdejantes áreas é possível encontrar alguns dos 
ex-libris da flora regional, como as Amendoeiras, 
Laranjeiras e Alfarrobeiras.

No litoral, o Algarve dispõe de uma oferta turística 
única no país, bastante atrativa e com característi-
cas muito distintas. Desde as praias, todas diferentes 
entre si, passando pela Ria Formosa, até aos infindá-
veis trilhos para caminhadas pedestres ou percursos 
equestres, descobrir o Algarve é uma experiência 
inesquecível.

REGIÃO  
DE TURISMO  
DO ALGARVE
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ALBUFEIRA

Muralhas do Antigo Castelo Medieval 
Com origem num castro lusitano da transição do 
neolítico para a Idade do Cobre, foi reedificado 
depois da conquista do Algarve aos mouros em 
1250, no reinado de D. Afonso III e, mais tarde, 
durante a guerra da Restauração em 1640.

Igreja Matriz
Construção dos finais do séc. XVIII, exibe no 
altar-mor uma valiosa de Nossa Senhora da 
Conceição do sec. XVIII e possivelmente do séc. XV. 
Nesta igreja, encontra-se também a imagem de 
Nossa Senhora da Orada que integra a procis-
são anual dos pescadores.

Ermida de São Sebastião
Inicialmente erguida no séc. XV, como comprova 
o portal lateral em estilo manuelino, esta ermida 
foi reconstruída na primeira metade do séc. XVII.

Castelo de Paderne
Construída sobre o esporão, rochosos, con-
tornado pela ribeira de Quarteira, tem origem 
árabe e foi habitado até ao séc. XIV.

ALCOUTIM

Ermida de Nossa Senhora da Conceição 
Portal em estilo manuelino do séc. XVI, foi doa-
da ao culto de Nossa Senhora da Conceição, 
padroeira de Portugal desde o séc. XVII a quem 
se atribui a vitória contra Espanha na guerra da 
Restauração.

Castelo
Apesar de se desconhecer a data da sua constru-
ção, há historiadores que defendem ser anterior  
ao período árabe. Foi em 1250 quer o Rei  
D. Sancho II o conquistou aos mouros.

ALJEZUR

Castelo
Típico castelo medieval, é um monumento árabe 
que no período cristão, no século XII passou a 
pertencer à Ordem de Santiago. 

  MONUMENTOS

CASTRO MARIM

Castelo
Está erguido no local da fortificação árabe con-
quistada em 1242 e já foi restaurado no séc. XII, 
XVI e XVIII.

Fonte de S. Sebastião
Situada perto do Castelo, foi mandada construir 
por D. João IV a fim de construir uma estrutura 
definitiva para a vila.

FARO

Arco da Vila de Faro
Mandado construir por D. Francisco Gomes de 
Avelar no século XVIII, sobre as ordens do ar-
quiteto italiano Fabri.

Fortaleza de Faro
Construída no tempo dos mouros, quando Faro 
se tornou num principado árabe, foi reedifica-
da por D. Afonso III após a conquista da capital 
algarvia em 1249.

Sé Catedral
Da construção original do séc. XIII-XIV, apenas 
resta o portal principal, a torre que se ergue 
da fachada principal e duas capelas cruzeiro. A 
talha da Sé Catedral constitui um dos mais va-
liosos conjuntos de arte sacra do séculos XVI e 
XVII no Algarve.

Igreja do Carmo
Edifício de grandes dimensões, apresenta a sua 
imponente fachada e as duas torres sineiras 
numa construção que abrangeu quase todo o 
séc. XVIII e o início do séc. XIX. Num pequeno 
pátio anexo desta igreja, encontra-se uma pi-
toresca e lúgubre Capela dos Ossos, de 1815.

Paço Episcopa
Construído no início do séc. XVII, constitui um 
dos edifícios mais representativos da Arquitetura 
Chã no Algarve. Após o terramoto de 1755, a 
sua reconstrução foi levada à cabo com traços 
ao estilo rococó.
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ESTOI

Igreja Matriz de Estoi
Construída originalmente em meados do séc. XVI, 
a sua fachada foi integralmente refeita ao estilo 
neoclássico.

Palácio de Estoi
Edifício de grandes dimensões com parte da 
fachada revestida de azulejos. Trata-se de um 
palacete rodeado de jardins, reflexo do gosto 
romântico do seu proprietário, recorrendo ao 
formulário neobarroco e neorococó.

Ruinas Romanas de Milreu
Importante casa agrícola do séc. I, foi transfor-
mada numa luxuosa villa de grandes dimensões 
no séc. II.

FERRAGUDO

Castelo de S. João do Arado
Castelo de origem mourisca, foi mandado re-
cuperar por D. João II para proteger a zona dos 
ataques dos corsários.

LAGOS

Forte e Capela de Nossa Senhora da Rocha
Data do séc. XVI e exibe um portal renascentista, 
no seu interior é possível admirar imagens ao 
estilo rococó.

Muralha da Cidade
Edificado nos reinados de D. Manuel I e de 
D. João III, no séc. XVI. Consta que D. Sebastião 
terá assistido aqui a uma missa campal antes de 
partir para a batalha de Alcácer Quibir.

LOULÉ

Igreja Matriz de S. Clemente
Construída provavelmente no local de uma anti-
ga mesquita, é um edifício do terceiro quartel do 
séc. XIII e integra-se no estilo gótico meridional.

Ermida de Nossa Senhora da Piedade
Localizada sobre um outeiro, é um magnifico 
miradouro sobre a cidade, o campo e o mar. 

Castelo de Loulé
Resistiu às ocupações muçulmanas até aos dias 
de hoje.

VILAMOURA

Cerro da Vila
É uma Estação Arqueológica junto à costa 
marítima, no centro geográfico do conjunto 
turístico de Vilamoura. Neste local, ocupado 
por sucessivas civilizações, nomeadamente 
Romanos, Visigodos e Árabes, encontram-se 
testemunhos vivos de povos e gentes que aqui 
edificaram construções.

  MUSEUS

ALBUFEIRA

Museu Municipal de Arqueologia 
Dispondo de várias áreas de estudo, conserva-
ção e restauro as peças presentes remontam 
à pré-história e percorrem os tempos, até aos 
séc. XVI e XVII para contar a história Albufeira.

ALCOUTIM

Núcleo de Arte Sacra
Percurso da arte sacra das várias igrejas do con-
celho, apresentando no museu vários painéis 
e fotografias. O retábulo principal é barroco e 
ainda se pode admirar a entrada manuelina.

ALJEZUR

Casa Museu José Cercas
Expõe quadros e desenhos de José Cercas, 
bem como mobiliário, arte sacra e faianças. O 
pequeno jardim não dispensa uma visita, pois 
para além de belo é um excelente miradouro.

Museu Antoniano
Museu dedicado a Santo António de Lisboa, está 
instalado num edifício recentemente restaurado, 
do séc. XVII.

CASTRO MARIM

Museu Arqueológico e Etnográfico
Museu que reflecte as temáticas da etnografia, 
geologia, arqueologia referentes a Castro Marim.
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CENTROS
HÍPICOS

Consulte os Centros Hípico desta região e 
homologados na Rede Nacional de Centros 
Federados da Federação Equestre Portuguesa 
em: www.fep.pt/Centros-Federados

FARO

Museu Arqueológico e Lapidar Infante  
D. Henrique
Colecções de pintura, lápides, escultura, ar-
queologia, cerâmica, numismática e azulejaria.

Centro de Ciência Viva do Algarve
Contendo sempre várias exposições não per-
manentes, conta ainda com um observatório 
de astronomia e uma mediateca.

ESTOI

Vila Romana de Milreu
Ocupação continuada desde o século I e até ao 
século XI, sendo habitada por famílias de eleva-
do estatuto social e político.

LOULÉ

Museu Municipal e Arqueológico
Etnografia e arqueologia do concelho de Loulé.

MESSINES

Casa Museu João de Deus
Visita às várias divisões da casa, sala de estar, 
cozinha, quarto de dormir, biblioteca e sala de 
leitura, mediateca, hemeroteca e a recente-
mente criada, ludoteca.

SILVES

Museu da Cortiça
Exposição do património industrial corticeiro local.

VILAMOURA

Museu cerro da Vila
Mosaicos romanos, rumas de uma casa nobre, 
cerâmica, balneários romanos, tanques de salga 
de peixe, fundações de uma torre funerária e 
de uma zona portuária do período romano.

TURISMO
DE NATUREZA

Parque Natural da Ria Formosa
Estendendo-se ao Longo de 60 km da costa 
sotavento do Algarve, este parque distribui-se 
pelos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e 
Vila Real de Sto. António.

Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
da Costa Vicentina 
O mar, falésias, dunas sobre o planalto costeiro 
fornecem as condições de existência da, muito 
ameaçada águia pesqueira.
As falésias assumem um papel importante pois 
permitem a nidificação de aves como a cego-
nha branca e a águia de Bonelli.

  GASTRONOMIA

• Cataplana de ameijoas 
• Gaspacho

• Mariscos vários – Conquilhas, Ameijoas, 
Ostras, Camarão da costa, Percebes

• Arroz de Lingueirão
• Feijoada de búzios
• Conserva de Cenouras à Algarvia
• Carapaus Alimados
• Bife de atum à Algarvia
• Sardinha assada com batata doce
• Xarém  
• Polvo de Santa Luzia
• Flor de sal
• Medronho
• Dom Rodrigos
• Morgado de figo
• Bolos de Maçapão do Algarve
• Bolo de mel 
• Bolo de gila
• Doces de alfarroba
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Sitio das Fontes de Estômbar
Integradas no Parque Municipal de lazer e 
educação Ambiental de lagoa, estão presen-
tes várias fontes e nascentes de água doce, 
visíveis durante todo o ano.

Fonte Benémola
Freixos, salgueiros, folhados, loendros, tamarei-
ras, choupos e canas marcam a particularidade 
deste local. Em certas épocas do ano, poderá 
ainda ver-se duas colónias de morcegos.

Rocha da Pena
Destaca-se a presença de grandes aves de rapi-
na, como o Bufo-real, para além de pequenos 
mamíferos como o coelho e a raposa. Neste 
espaço natural ainda é dada a possibilidade ao 
visitante de realizar percursos pedestres.

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim 
e Vila Real de Sto. António
Ocupa cerca de 2 089 hectares, onde se podem 
contemplar zonas húmidas de sapal, salinas, 
zonas rurais de xistos e grés vermelho.

Bioparque
Centenas de quilómetros de passeios pedestres 
criados com a finalidade dos visitantes contem-
plarem as florestas naturais, jardins botânicos, 
projetos de energias renováveis e locais de in-
teresse histórico.

Fonte Férrea | Alportel
Espaço natural do barrocal algarvio, é com-
posto pela área de lazer adjacente á Ribeira 
de Alportel. A flora é composta por espécies 
como o medronheiro, a giesta, a urze, a esteva, 
o rosmaninho, o eucalipto, pinheiro. Da fauna 
podem destacar-se a presença do coelho bravo, 
da perdiz, do tordo ou do melro.

SÓCIOS  
DA ANTE

Centro Hípico Pinetrees | Almancil
 Casa dos Pinheiros, Estrada de Anção

8135-000 Almancil
 pinetrees.riding@world.net.pt

Centro Hípico Tiffany’s | Lagos
 Vale Grifo 1677 - E, Almádena

8600-102 Luz – Lagos
 info@valegrifo.com

Centro Hípico Vale do Ferro  
(Sociedade Agro-Pecuária Vale do Ferro Lda.) 
| Mexilhoeira Grande

 Apartado 36, 8500-000 Mexilhoeira Grande
 valeferro@mail.telepac.pt

Centro Hípico Belmonte | Portimão
 Poço Seco, 8500-338 Portimão
 geral@centrohipicobelmonte.com

António Manuel Munique da Silva Nobre
| Portimão

 Rua João Annes, nº 26, 8500-697 Portimão
 ahnobre@gmail.com
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REGIÃO  
DE TURISMO  
DO ALENTEJO
É a maior de Portugal e uma das mais ricas em ter-
mos de paisagens, gastronomia e herança cultural.

A região do Alentejo estende-se de Beja, Évora e 
Portalegre, a este, até a algumas áreas dos municí-
pios de Santarém e Setúbal, a oeste, é muito fértil 
em paisagens, apresentando realidades tão distintas 
como as típicas planícies, montados, zonas monta-
nhosas e uma faixa litoral replete de praias idílicas.

Desde os longínquos tempos pré-históricos, passan-
do pelo Império Romano e pela presença árabe na 
Península Ibérica, esta região histórica conta com 
um elevado número de vestígios arqueológicos.

Percorrer o Alentejo é viajar pela História de Por-
tugal, incluindo pela cultura e tradição equestres 
nacionais. É nesta região que se encontram algu-
mas das maiores referências equestres portuguesas, 
como é o caso da Coudelaria de Alter do Chão e da 
Feira da Golegã.
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PERCURSO
COM LIGAÇÃO

A RIO MAIOR

PERCURSO
COM LIGAÇÃO

A VILA FRANCA
DE XIRA

A Região do Alentejo compreende ainda a 
zona originária do Cavalo do Sorraia e está 
fortemente associada à produção do Puro- 
-Sangue Lusitano.

SINES

VILA NOVA
DE MILFONTES

PERCURSO
COM LIGAÇÃO
A ALCOCHETE

Turismo  
de Natureza

LEGENDAS:

Percursos
Equestres

Percursos Equestres 
com Acompanhamento

Sócios
da ANTE
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SINES

AVIS

GOLEGÃ

MONFORTE

VILA NOVA
DE MILFONTES

CASTRO VERDE

REGUENGOS
DE MONSARAZ

ALVITO

GRÂNDOLA

REDONDO

MORA
ELVAS

MARVÃO
TORRES 
NOVAS

TOMAR

ODECEIXE

ALJUSTREL

MÉRTOLA

BEJA

SERPA

BARRANCOS

SANTIAGO
DO CACÉM

ALCÁCER
DO SAL

ESTREMOZ

MONTEMOR-
-O-NOVO

CORUCHE

SANTARÉM
PONTE DE SÔR

GAVIÃO

FRONTEIRA

PORTALEGRE

PERCURSO
COM LIGAÇÃO

À NAZARÉ

PERCURSO
COM LIGAÇÃO
A ALCOCHETE

ABRANTES

CARTAXO

ÉVORA

PARQUE NATURAL 
 DO SUDOESTE ALENTEJANO  
E DA COSTA VICENTINA 

BARRAGEM
DO ALQUEVA
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 ALANDROAL

Castelo
Castelo Medieval erguido sob o reinado de 
D. Dinis (1279-1325).

 ALJUSTREL

Igreja de Nossa Senhora do Castelo
Situada no topo da colina, ergue-se esta constru-
ção setecentista, a que se acede por uma ampla 
escadaria que começa – a meio da encosta.

 ALMODÔVAR

Povoado de Mesas do Castelinho
Datado da Idade do Ferro, período islâmico.

Convento de São Francisco
Construído no séc. XVII, é composto pelo edifí-
cio conventual, claustro e uma pequena igreja, 
de traça maneirista.

 ALTER DO CHÃO 

Castelo
No centro histórico da vila, este castelo é repre-
sentativo da arquitectura medieval trecentista, 
quando cooperava com o vizinho Castelo de 
Alter Pedroso na defesa desta região.

Chafariz renascentista 
Em estilo renascentista, é constituído por uma 
alpendrada em forma de cúpula dupla, susten-
tada por três colunas, tudo em mármore de 
Estremoz. 

 ALVITO

Castelo
Entre o gótico e o manuelino, este templo man-
dado construir em 1481, não esconde as in-
fluências mudéjar. Actualmente é uma pousada.

Igreja de Nossa Senhora da Assunção 
Matriz de Alvito, este templo foi mandado 
construir no final do séc.XIII. Nele se mesclam 

os estilos gótico, barroco, manuelino, renasci-
mento e maneirismo, fruto das constantes re-
modelações e ampliações que sofreu ao longo 
dos séculos.

 ARRAIOLOS

Castelo
Castelo românico-gótico, construído no início 
do séc. XIV.

Convento dos Lóios
Edifício caracterizado pela sobreposição de 
estilos arquitectónicos, com o predomínio do 
manuelino-mudéjar na igreja e do barroco 
seiscentista no convento.

Ruínas Romanas de São João do Campo
Constituídas por grandes blocos de silharfa 
de granito. 

 AZAMBUJA

Palácio de Pina Manique
(Manique do Intendente)

Castro e vestígios pré-históricos
Em Vila Nova de S. Pedro.

 BEJA

Castelo
Hoje um autêntico miradouro para a planície 
alentejana, num castelo mandado construir por 
D. Dinis. Destaca-se as suas janelas góticas e a 
sua torre com cerca de 40 metros de altura que 
alberga uma escada em caracol perfeito que 
conta com 183 degraus.

Bairro Mouraria 
Bairro construído provavelmente nos sécs. XV 
e XVII.

 BORBA

Fonte das Bicas
Chafariz setecentista de estrutura neoclássica 
e decoração rococó.

  MONUMENTOS
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Castelo
Fundado em 1302.

Convento de Nossa Senhora da Consolação
No meio do bosque, Duque de Bragança man-
dou erguer em 1505, o convento posteriormente 
extinto no séc. XIX. Hoje em dia é um hotel.

 CAMPO MAIOR

Castelo
Erguido no alto do outeiro de Santa Vitória 
para defesa da raia alentejana, do alto de suas 
torres se divisam as vizinhas Badajoz e Elvas. 
Atualmente o monumento integra a Praça-forte 
de Campo Maior, depois da de Elvas, a mais 
importante fortificação do Distrito.

 CASTELO DE VIDE

Castelo
O castelo situa-se no canto S das fortificações 
medievais, que integram o primitivo burgo, 
constituindo as suas muralhas o prolongamento 
das da cerca urbana.

Cerca Urbana Medieval
Portas da Vila e de S. Pedro (sécs. XIV).

Forte de S. Roque 
É um exemplo de arquitetura militar abaluartada 
(séc. XVIII).

 CHAMUSCA

Capela de Nossa Senhora do Pranto
Talha dourada e azulejos do séc. XVII.

Mãe d’Água
Nascente de água, sistema de irrigação árabe, 
açude e bebedouro para animais.

Castelo de Almourol 
Situado numa pequena ilha do Tejo perto de 
Constância, teve uma importância estratégica 
para lusitanos, romanos, árabes  e cristãos, tendo 
pertencido à Ordem dos Templários.

 CORUCHE

Igreja da Misericórdia 
Datada do séc. XVI, tem no seu interior um ór-
gão de tubos de 1803.

Aqueduto do Monte da Barca 
Aqueduto medieval com cerca de 1000 metros 
de comprimento. Os arcos chegam a medir qua-
tro metros de altura.

 CRATO 

Castelo e Cidadela Abaluartada
O castelo medieval apresenta planta no formato 
trapezoidal, tendo as suas muralhas reforçadas 
por cinco torres nos ângulos, sendo que a torre 
Norte era a de menagem (sécs. XIII-XVII).

Varanda do Grão Prior 
Único elemento que se conserva do antigo pa-
lácio do Grão-Prior do Crato, trata-se de uma 
imponente varanda sobre uma loggia abo-
badada, aberta por arcos de volta perfeita e 
decorada com rosáceas e meias-rosáceas. Um 
original e robusto símbolo do poder do Priorado 
(séc. XVI).

 ELVAS

Muralhas 
As muralhas de Elvas são as maiores fortificações 
abaluartadas do mundo. Integram o conjunto 
histórico-cultural inscrito na lista do Património 
Mundial da UNESCO como “Cidade Fronteiriça 
e de Guarnição de Elvas e as suas Fortificações”.

Castelo
Erguido na zona lindeira, no alto de um monte 
em posição dominante sobre a povoação e o 
rio Guadiana, integra um impressionante con-
junto defensivo erguido ao longo dos séculos.

 ESTREMOZ

Castelo
Construção do início do séc. XIII por D. Sancho 
II, foi continuada por D. Dinis, com a edificação 
do Paço Real, local onde viria a morrer a Rainha 
Santa. Também as cortes de D. João I foram 
aqui realizadas, em 1416. Em 1659, inicia-se a 
construção da igreja no locai onde teria faleci-
do a rainha D. João V reconstruiu o Paço, onde 
fundou a Sala de Armas, famoso Museu de 
Artilhada da época.

Castelo de Évora-Monte
Chegando-se a avistar o castelo de Estremoz a 
partir do castelo de Évora-Monte, a construção 
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deste foi inspirada em protótipos italianos, evo-
cando Da Vinci, ou Francisco de Holanda.

 ÉVORA

Centro Histórica de Évora
Património da Humanidade.

Sé Catedral de Évora
Fundada no séc. XIII pertenceria ao estilo gõtico, 
se também não fosse caracterizada pela sobre-
posição dos estilos arquitectónicos que marca-
ram a sua passagem ao longo dos séculos.

Templo de Diana
Ex-libris da cidade de Évora que conta com cer-
ca de dois mil anos de história. É uma das mais 
bem conservadas ruínas romanas da península.

Igreja de São Francisco
De estilo gótico-manuelino, com linhas mudé-
jar dos s&. XV e XVI, a igreja abarca no seu 
interior uma Capela dos Ossos.

Convento e Igreja dos Lóios
Data de finais de quatrocentos, pode dizer-se 
que é um monumento gótico-manuelino de 
influência árabe.

Palácio de D. Manuel
Faz parte de uma arquitectura cortesã manue-
lina, onde se cruzam influências mudéjar, com 
elementos renascentistas.

Universidade de Évora
Criada em 1551 como colégio do Espírito Santo 
da Companhia de Jesus, é um edifício maneirista 
desenvolvido da época do Cardeal D. Henrique. 
Na igreja podem admirar-se alguns dos melho-
res exemplares da talha barroca joanina e nas 
salas de aula, azulejos barrocos lisboetas.

Palácio dos Antigos Condes de Basto
Palácio quinhentista, com traços arquitectónicos 
a fazer lembrar um castelo. Desenvolve ainda 
traços manuelinos, renascentistas e revivalistas. 
As pinturas murais de temática profana, inspi-
radas nas Metamorfoses de Ovídio, constituem 
um dos mais representativos conjuntos do país.

Muralhas de Évora
Constituída pela chamada Cerca Velha, frag-
mentos de muralhas romanas e árabes do séc. II 
ao XIV e Cerca Nova, quatrocentista.

Arco Romano de Dona Isabel
Datado do início do séc. iii é um elemento da 
cerca romana, uma das entradas da cidade.

Chafariz da Praça do Giraldo
Construído em 1571 a mando do Cardeal D. Hen-
rique integrando a rede de distribuição de água do 
Aqueduto da Prata.

Chafariz da Porta da Moura
Edificado em 1556 a mando do Cardeal D. Hen-
rique integrando a rede de distribuição de água 
do Aqueduto da Prata.

Teatro de Garda de Resende
Data do primeiro quarto do séc. XVI e pode ser 
classificado dentro do estilo manuelino-mudéjar.

Convento da Cartuxa
De origem quinhentista é caracterizado pela 
sobreposição dos estilos renascentista, manei-
rista e barroco, O claustro é o maior da Europa.

Igreja da Nossa Senhora do Espinheiro
Tornou-se no panteão colectivo da mais alta 
nobreza quinhentista do reino.

Cromeleque dos Almendres | Guadalupe

 GOLEGÃ

Igreja Matriz
Datada do século XVI, constitui um dos mais 
emblemáticos e mais bem conservados exem-
plares do estilo manuelino, merecendo especial 
destaque o seu magnífico portal. A igreja é 
Monumento Nacional desde 1910.

 MARVÃO

Cerca urbana e Portas da Vila e de Ródão 
Marvão encontra-se rodeado de muralhas do 
século XIII e do século XVII, que a protegem e 
envolvem o casario no seu centro.

Castelo (séc. XIII-XVIII)
O Castelo inscreve-se no Parque Natural da Ser-
ra de São Mamede, na vertente norte da serra, 
em posição dominante sobre a vila e estratégica 
sobre a linha da raia, controlando, no passado, 
a passagem do rio Sever, afluente do rio Tejo. 

Igreja de Santa Maria 
Actualmente Museu Municipal, os visitantes 
podem ver e admirar coleções etnológicas e 
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arqueológicas da região e vestígios de milhares 
de anos de povoamento. 

 MONSARAZ

Fortificações e Conjunto de Intramuros 
Monsaraz foi conquistada por O. Sacho II e o 
seu castelo finalizado no séc. XIV, já no reinado 
de D. Dinis.

Capela Votiva de São João da Muralha e 
Ermida de São João Baptista
Data do séc. XV, conta com influencias islâmicas 
no seu interior.

Capela de são José
Fundada em 1708, situa-se sobre um piso de 
habitação.

Ermida de Santa Catarina de Monsaraz
Templo do séc. XIII com um arco triunfal de 
acesso à abside que pode remontar a padrões 
romanos ou visigóticos.

Igreja do Convento de Nossa Senhora da 
Orada dos Agostinhos Descalços
Templo de 1700, totalmente restaurado após o 
terramoto de 1755.

Menir da Outeiro
Datado entre o terceiro e quarto milénio a.C.

Conjunto Megalítico da Herdade do Xerez
Cromeleque do quarto e terceiro milénio a.C. 
definido por 50 menires de cerca de 120 a 
150cm de altura e um monumento central de 
4m de altura.

 MONTEMOR-O-NOVO

Castelo
Erguido no séc. XIII, foi alvo de intervenções até 
ao séc. XVI.

Gruta do Escoural
Constituída por uma grande sala e múltiplas 
galerias que serviram povos desde há cerca de 
50 000 anos até há 4 000 anos atrás, povos 
esses que ilustraram o seu interior com cenas 
do seu quotidiano.

Anta da Herdade das Comendas
Anta de grandes dimensões datada do quarto e 
terceiro milénio a.C.

Ermida de Nossa Senhora do Livramento
Anta transformada em capela em data incerta.

 MOURA

Castro de Azougada 
Data da Idade do Ferro tendo tido o seu ponto 
forte entre os sécs. V e IV a.C.

 OURIQUE

Castelo
Construído a mando de D. Dinis, entre os 
sécs. XIII e XIV, hoje tornou-se num excelente 
miradouro ladeado de jardins.

Castro de Cola 
Fortificação e povoado que remontam à Idade 
do Bronze. Ampliado e reforçado no séc. XIV, 
dele, resta hoje a muralha, uma cisterna e ves-
tígios de casas.

Cerro do Castelo
Faz-nos remontar nos tempos, até à Idade do 
Bronze final, depois ao período romano, árabe 
e por fim, medieval.

 PORTALEGRE

Castelo — três torres (sécs. XII-XIV-XVI)
Testemunha uma posição estratégica, perto 
da fronteira com Espanha, numa zona de uma 
penetrante natural da fronteira portuguesa, 
a Penetrante do Alto Alentejo. Assumiu, por 
tal um papel importante na sua defesa assim 
como na defesa da sua envolvente. 

 REDONDO

Castelo
Mandado construir por D. Dinis em 1319.

Anta da Candeeira
Datada do quarto e terceiro milénio a.C., esta 
anta de xisto é considerada o monumento.

 SALVATERRA DE MAGOS

Aldeia típica de pescadores do Escaroupim
Típica aldeia piscatória, formada em meados 
dos anos 30. Alves Redol chamou “nómadas 
do rio” às famílias que durante o Inverno se 
deslocavam de Vieira de Leiria para o rio Tejo, 
para as campanhas de pesca de inverno, regres-
sando no verão à sua terra natal, para pescar 
no mar. Alguns destes pescadores foram fican-
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do pelas margens do Tejo, formando pequenas 
povoações piscatórias ao longo do rio.

 SANTARÉM

Igreja de S. da Graça
Edifício gótico do séc. XIV/XV; túmulos de Pe-
dro Álvares Cabral, descobridor do Brasil 1500.

Igreja do Convento de S. Clara
(edifício gótico do séc. XIII/XIV)

Sé 
Edificada no séc. XVII, a Igreja do Seminário de 
Santarém, nome pelo qual ainda hoje é co-
nhecida, foi construída sobre o abandonado e 
ruinoso Paço Real da Alcáçova Nova.

Portas do Sol
Fortificação romana e árabe, integra conjunto 
muralhado medievo; miradouro.

Caneiras 
Casas construídas sobre estacas.

Torre das Cabaças
Museu do Tempo (aproveitamento de uma torre, 
das muralhas medievais, adaptada a torre-relógio 
no séc. XVI).

Ponte velha 
Liga Almeirim a Santarém, um projecta que se 
diz de Gustave Eiffel.

 SERPA

Muralhas
Reconstruida por O. Dinis, a construção apro-
veita-se da alcáçova já existente. O Palácio dos 
MeIos encontra-se assente num dos panos, tal 
como o aqueduto, cuja arcada se estende até á 
nora mourisca que servia na época, para abas-
tecer o palácio, de água.

Igreja e Mosteiro de São Francisco
Em 1663 chega a ordem do Duque de beja 
para erguerem a igreja para os frades xabrega-
nos. Reedificada a mando de D. Manuel, este 
templo surge-se hoje como uma junção dos 
estilos manuelinos e mudéjar.

 VIANA DO ALENTEJO

Castelo
Construção atribuída a D. Dinis e que faz lem-
brar a traça dos castelos franceses.

 VILA VIÇOSA

Paço Ducal
Construção de 1501 que se iria arrastar por 
muitos anos. O palácio também é um magnífico 
museu da Casa de Bragança.

Castelo
Fundado por D. Dinis no séc. XII e reforçado no 
séc. XVII com paredes de 5 metros. Um bom exem-
plar da arquitectura milita de influência italiana.

  MUSEUS

 ALJUSTREL

Museu de Aljustrel
Património arqueológico notável resultado de 
cerca de um século de investigações efectuadas 
em diversos sítios arqueológicos do concelho.

 ALMODÔVAR

Museu Municipal Severo Portela
Antiga cadeira em que o seu nome pretende ser 
uma homenagem ao pintor natural da localidade.

Museu da Junta de Freguesia de santa 
Clara-a-Nova
Etnografia e peças arqueológicas de Mesas do 
castelinho.

 ALTER DO CHÃO

Coudelaria de Alter 
A Coudelaria de Alter foi criada em 1748, no âm-
bito de uma nova política coudélica, iniciada em 
1708 pelo Rei D. João V, consequência da moda 
europeia. Está instalada na Herdade da Tapada 
do Arneiro, propriedade integralmente mura-
da, com uma área aproximada de 800 hectares, 
com um notável património natural de grande 
valor paisagístico, florístico e faunístico, sendo a 
mais antiga e notável Coudelaria Portuguesa e, 
no mundo, a que mais tempo leva de funciona-
mento ininterruptamente no assento originário.

 ARRAIOLOS

Centro interpretativo do Tapete de Arraiolos
Espaço museológico permanente e ao serviço da 
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comunidade, que tem como missão promover o 
estudo e a divulgação do Tapete de Arraiolos, 
assim como a sua conservação, proteção, valo-
rização e reconhecimento enquanto património 
histórico, artístico e etnográfico, tanto na sua 
vertente material como imaterial.

 BEJA

Museu da Rainha Dona Leonor
O seu espólio integra peças da pré-história á ac-
tualidade e é uma das mais notáveis colecções 
visigóticas dos pais.

Museu Militar do Baixo Alentejo
Exposição de utensílios militares.

 CAMPO MAIOR

Centro de Ciência do Café 
O Centro de Ciência do Café nasce do desejo, 
por parte do Comendador Rui Nabeiro, um ho-
mem que continua a dedicar a sua vida ao café, 
de criar um espaço com características únicas 
em Portugal, na europa, e mesmo a nível mun-
dial, que transmita o conhecimento existente 
sobre temáticas relacionadas com o CAFÉ.

 ESTREMOZ

Museu Municipal 
Museu que contempla a etnografia e barrística 
popular de Estremoz.

 ÉVORA

Museu de Évora
Criado em 1915, foi instalado no antigo Paço 
Episcopal. As peças mais importantes do Mu-
seu de Évora são um conjunto de 13 painéis 
que representam a Vida da Virgem e 6 painéis 
mais pequenos da Paixão de Cristo pintados em 
meados do século XV por desconhecidos da 
escola de Bruges.

 FERREIRA DO ALENTEJO

Museu Municipal de Mértola
Campo arqueológico dividido em quatro nú-
cleos: romano, nas caves da Câmara Municipal; 
Visigótico, na Basílica Paleo-Cristã; lapidar, na 

Torre de menagem do castelo; da arte sacra, 
na Igreja da Misericórdia e islâmico na Rua da 
Igreja.

 MOURA

Museu do Azeite
Localizado num antigo lagar, este museu dis-
ponibiliza um fiel testemunho da produção do 
azeite sem a ajuda de maquinarias, anterior à 
industrialização.

 REGUENGOS DE MONSARAZ

Casa do Cante
Cantado em grupo e, originariamente, por 
homens do campo, o Cante conta através de 
modas a história do seu povo e do Alentejo.

Exposição permanente de artes e ofícios 
tradicionais
São várias as coleções que atualmente se en-
contram na exposição permanente “Artes e 
Ofícios Tradicionais”, através das quais preten-
demos reconstituir memórias do modo de vida 
de um povo que tem, na tradição e nos valores, 
um reflexo muito significativo da sua identida-
de cultural.

 SERPA

Museu Etnográfico
Um espaço que reúna relacionados com as artes 
e os ofícios regionais.

Museu Arqueológico
Sito dentro das muralhas do castelo de Serpa, 
podem observar-se peças paleolíticas, neolíticas, 
do bronze e ferro, resultado das escavações da 
Cidade das Rosas, entre Serpa e Vale de Vargos.

Museu do Relógio
Situado no Convento do Mosteirinho, trata-se 
de uma colecção particular de António Tavares 
d’Almeida.

 VIANA DO ALENTEJO 

Museu do Chocalho
Museu dedicado à actividade mais caracterís-
tica e tradicional de Alcáçovas: a produção de 
chocalhos.
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  GASTRONOMIA

• Tibornas;

• Ensopado de borrego;

• Carne Mertolenga;

• Migas de bacalhau com poejos;

• Ovos com espargos;

• Orelha de porco de coentrada;

• Açorda;

• Sopa de cação;

• Migas com carne de porco;

• Ensopado de enguias;

• Enguias fritas;

• Sopas de muge; 

• Cozido de grão; 

• Gaspacho;

• Tomatada;

• Sopa da Pedra;

• Torricado de bacalhau assado; 

• Sopa de feijão com couve;

• Arroz de lampreia;

• Azeites do Norte Alentejano;

• Azeite de Moura;

• Queijo de Évora;

• Queijo de Serpa;

• Encharcada do Convento de Santa Clara;

• Broas de Santa Isabel;

• Pudim de água,

• Barriga-de-freira;

• Ameixa de Elvas; 

• Bolo podre;

• Morgado;

• Folhado de Gila;

• Popias caiadas;

• Toucinho-do-céu;

• Pão-de-ló;

• Arroz doce;

• Papas de abóbora; 

• Vinho Alentejano e Ribatejano  
das Regiões Demarcadas;

• Mel do Alentejo.

CENTROS
HÍPICOS

Consulte os Centros Hípico desta região e 
homologados na Rede Nacional de Centros 
Federados da Federação Equestre Portuguesa 
em: www.fep.pt/Centros-Federados

TURISMO
DE NATUREZA

• Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 
Costa Vicentina: Estende-se desde São Tor-
pes, a sul de Sines, até ao Burgau, já na costa 
sul algarvia, numa faixa marítima de dois km 
de largura que acompanha a Área Protegida 
em toda a sua extensão.

• Serra do Cercal

• Barragem do Alqueva

• Barragem Montargil

• Aldeia de avieiros do Porto do Patacão  
| Alpiarça

• Barragem dos Patudos | Alpiarça

• Palhota, aldeia avieira | Cartaxo

• Reserva Natural do Paúl do Boquilobo  
| Golegã

• Parque NaturaL da Serra de S. Mamede

SÓCIOS  
DA ANTE

António Ribeiro Telles | Biscainho
 Herdade de Vale Casas – Centro Equestre 

António Ribeiro Telles, 2100-651 Biscainho
 antonioribeirotelles@gmail.com 

VDF Vale de Ferreiros Agro Turismo Lda.  
| Abrantes

 Rua da Cabeça Alta, nº 328
2205-340 Pego - Abrantes

 v.henriquespereira@gmail.com
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José Luis Henriques Alves Bento | Abrantes
 Av. 25 de Abril, 2200-299 Abrantes
 josealvesbento@gmail.com

José Joaquim Lima Monteiro | Almeirim
 Rua da Fonte, nº 2, 2080-076 Almeirim
 jjlm.andrade@gmail.com

Sociedade Agropecuária do Pingalim | Almeirim
 Rua da Fonte, nº 8, 2080-076 Almeirim
 turismo@azervada.com

Filipe Canelas Pinto | Almeirim 
 Centro Equestre Quinta da Alorna

Quinta da Alorna, 2080-187 Almeirim
 filipecanelaspinto@gmail.com

Sociedade Agrícola de Vila Formosa, Lda.  
| Alter do Chão

 Monte da Vila Formosa
7440-201 Alter do Chão

 marcos.freire@clix.pt

Sociedade Agrócola Quinta do Rol, Lda.
| Alter do Chão

 Ribeira de Palheiros
2530-442 Alter do Chão

 info@quintadorol.com

Coudelaria Henrique Abecasis | Azambuja
 Quinta do Pilar 

2050-041 Aveiras de Baixo, Azambuja 
 geral@coudelariahenriqueabecasis.com

Manuel Tavares Veiga Herdeiros  | Azinhaga
 Quinta da Brôa, 2150-065 Azinhaga
 geral@quintadabroa.com

António Francisco Pires Cardoso | Azinhaga
 Rua Augusto Souto Barreiros, lote 92 

2150-003 Azinhaga
 pirescardoso.antonio@gmail.com

Nuno Monteiro Coimbra | Azinhaga
 Rua Cabo das Casas, nº 13

2150-028 Azinhaga
 nunocoimbra1@gmail.com

Pedro Mello Santos Lima | Cartaxo
 Quinta do Gaio de Baixo, 

2070-213 Cartaxo
 eventos@quintagaio.com

Nuno José A. Fialho dos Anjos Castelão 
| Chamusca

 Rua Mouzinho de Albuquerque, nº 17 
2140-135 Chamusca

 nuno.castelao@sapo.pt

Associação para a Promoção Rural da Char-
neca Ribatejana | Coruche

 Rua 5 de Outubro, 2100-127 Coruche
 geral@charnecaribatejana.pt

José Vieira | Entroncamento
 Quinta das Vendas Apartado, nº 54 

2301-000 Entroncamento 
 josevieira@soladrilho.pt

HIGHSUN Tourism Experiences, Lda.
| Entroncamento

 Estrada Nacional n.º 3, Lote I21,  Zona Indústrial 
do Entroncamento, 2330-210 Entroncamento

 paulo.luz@highsun.pt

Associação Hípica Eborense | Évora
 Universidade de Évora, Dep. Zootecnica, 

Apartado 94, 7002-554 Évora
 dfonseca@uevora.pt

Sela Ibérica, Act. Hípicas e Turisticas, Lda. | Évora
 Monte das Flores, 7005-506 Évora
 rnpissarra@gmail.com

Feira Nacional do Cavalo | Golegã
 Largo Marquês de Pombal, nº 25 

2150-130 Golegã
 fnc@cm-golega.pt

AGROTEJO | Golegã
 Largo Imaculada Conceição, 2150-125 Golegã
 agrotejo@agrotejo.pt

José Veiga Maltez | Golegã
 Quinta do Salvador, 2150-000 Golegã
 joseveigamaltez@gmail.com

Luís Azevedo Vasconcellos e Souza | Golegã
 Quinta da Labruja, 2150-263 Golegã
 lvasconcelosesousa@sapo.pt

José Coimbra de Castro Canelas | Golegã
 Quinta de Santo António

2150-172 Golegã
 quintanova@sapo.pt
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Luís Miguel Veiga Pombeiros | Golegã
 Casal das Freiras, 2150-000 Golegã

Miguel de Castro Canelas Sanches de Baêna 
| Golegã

 Quinta de Santo António, 2150-172 Golegã
 miguelbaena@hotmail.com

José Manuel Domingos Eusébio | Golegã
 Rua D. João IV, nº 8, 2150-172 Golegã
  josecavmonteiro@gmail.com

Nuno Gonçalo Duque | Golegã
 Rua José Farinha Relvas, nº 62

2150-198 Golegã 
 ngfduque@hotmail.com

Vipecus - Agrapecuária, lda | Golegã
 Rua do Saldanha, nº 22, 2150-162 Golegã

David Emanuel Bento Gomes | Golegã
 Rua da Oliveira, nº 17, 2150-145 Golegã
 david_gomes_13@hotmail.com

Ricardo Nunes Bicho | Golegã 
 Rua da Oliveira, nº 17, 2150-000 Golegã
 r.bixo@hotmail.com

José Carlos Nicolau | Golegã
 Casal das Rosas, Estrada de Vale Pintos 

2150-000 Golegã
 jcn@farmacianicolau.pt

André Manuel Amora Graça | Golegã
 Rua Elias Garcia, nº 83, 2150-186 Golegã
 amoradagraca@gmail.com

Ana Isabel Madeira Mota Sampaio Caixinha 
Duque | Golegã

 Rua D. João IV, nº 243, 2150-171Golegã
 anaisabelcaixinha@gmail.com

Miguel Afonso Rebocho Bastos Coelho
| Golegã 

 Largo Imaculada Conecição, nº 33 
2150-125 Golegã 

 quintadasoliveiras1966@hotmail.com

José Carlos Martins Barbosa Fernandes de 
Sousa | Golegã  

 Rua de São Lourenço, nº 8, 2150-152 Golegã
 josecarlosbarbosa@cerqueiragomes.pt

Bárbara Patrícia Vieira Maurício | Golegã
 Caminho Cerejeira Baixa, nº 9, 2150-123 Golegã
 ba.pvm1@gmail.com

Alferdo Fernandez Rancaño | Golegã
 Rua D. João IV, 2150 Golegã
 alfredo.fernandez.rancano@garrigues.com

Escola Nacional de Equitação | Golegã 
 Caminho Municipal, n.º 5 – Hippos

2150-273 Golegã
 ene.formar@gmail.com

Pedro Miguel Cardador Pinto Ferreira | Golegã
 Rua D. João IV Edificio Imperatriz, 1º Esq. 

2150-172 Golegã
 pedrofrribeiro@sapo.pt

Casa Agrícola Ervideira e Vale, Lda. | Landeira
 Monte do Vale, 2965-441 Landeira
 alcastro@iol.pt

Torre de Palma Wine Hotel | Monforte
 Herdade de Torre de Palma, 

7450-250 Monforte
 irebelo@torredepalma.com

João Maria Guerra Tomás | Pinheiro Grande
 Quinta da Arrezima, 2140-310 Pinheiro Grande
 jtomaz@iol.pt

Centro Equestre da Herdade da Sanguinheira 
| Ponte de Sôr 

 Monte da Sanguinheira - Longomel 
7400-452 Ponte de Sôr

 herdadedasanguinheira@gmail.com

ADER - Associação para o Desenvolvimento 
do Ribatejo | Póvoa da Isenta

 Quinta da Mata Quatro, Ponte do Celeiro
2000-153 Póvoa da Isenta

João José Drummond Oliveira e Sousa 
Filhos do Vento - Turismo em Espaço Rural, 
lda | Salvaterra de Magos

 Apartado 58, 2124-999 Salvaterra de Magos
 joaojosesousa@osca.pt

Tejo Estudos e Projectos | Santarém 
 Rua 1º de Dezembro, nº 55

2000-096 Santarém
 teptejo@teleweb.pt
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Quinta dos Cágados | Santarém 
 Quinta dos Cágados, Alcanhões

2000-350 Alcanhões 
 joaomadeiralopes@gmail.com

Quinta de Azinhais | Tomar
 Quinta de Azinhais, 2305-236 Tomar 
 rapescudeiro@gmail.com

Hotel Aires da Serra | Torres Novas
 Avenida dos Negréus, nº 70

2350-471 Torres Novas
 manager@hotelairesdaserra.com

Ricardo Filipe Fazenda Pereira  
| Torres Novas

 Rua da Escola Secundária, nº 4, 1º Dto.
2350-786 Torres Novas

 ricardoweb7@hotmail.com

Sociedade Agrícola da Quinta de 
Alpompé, Lda. | Vale da Figueira

 Quinta de Alpompé, 2000-689 São Vicente 
do Paúl, Vale de Figueira

 alpompe3@sapo.pt

Luís Miguel Cotrim Dinis | Vila Nova  
da Barquinha

 Rua David Mourão Ferreira, nº 9 
2260-505 Vila Nova da Barquinha

 luis.miguel.cotrim@gmail.com
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REGIÃO  
DE TURISMO  
DE LISBOA
Uma das mais ricas em termos de variedade de ofer-
ta turística de todo o país, a Região de Lisboa vai 
muito além da urbe capital de Portugal. Locais como 
Sintra, a Serra da Arrábida e a Vila de Cascais são 
algumas das mais reconhecidas joias desta zona.

Mas é numa das mais importantes zonas húmidas 
do continente europeu, no chamado Arco do Tejo, 
que compreende os limites terrestres do Estuário 
do maior rio da Península Ibérica e da sua Reserva 
Natural, que se encontram alguns dos locais mais 
emblemáticos da ancestral relação portuguesa com 
o cavalo.

Dedicados às artes equestres, à pesca e à agricultu-
ra, em locais como Alcochete, Vila Franca de Xira, 
Moita, Montijo, Barreiro ou Seixal ainda é possível 
ver campinos a conduzir o gado bravo pelas ruas.

Nesta região das extensas áreas de montado, da 
criação de gado taurino e equino, de Puro-Sangue 
Lusitano, o cavalo é celebrado como em poucos ou-
tros lugares do país, em festas, feiras e touradas, ao 
longo de todo o ano.
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LISBOA
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 ALCOBAÇA

Mosteiro de Alcobaça
Mosteiro situado na cidade de Alcobaça, na re-
gião do Centro, em Portugal, a primeira obra 
plenamente gótica erguida em solo português.

 ALENQUER

Convento de São Francisco
O Convento de São Francisco de Alenquer foi 
um dos primeiros conventos da Ordem dos 
Frades Menores fundado em Portugal.

 LISBOA

Aqueduto das Águas Livres
O Aqueduto das Águas Livres é um complexo 
sistema de captação, adução e distribuição de 
água à cidade de Lisboa, em Portugal, e que 
tem como obra mais emblemática a grandiosa 
arcaria em cantaria que se ergue sobre o vale 
de Alcântara, um dos bilhetes postais de Lisboa.

Castelo de São Jorge
Ergue-se em posição dominante sobre a mais 
alta colina do centro histórico, proporcionando 
aos visitantes uma das mais belas vistas sobre a 
cidade e o estuário do rio Tejo.

Mosteiro dos Jerónimos
Mosteiro português da Ordem de São Jerónimo 
construído no século XVI é o ponto culminan-
te da arquitectura manuelino e o mais notável 
conjunto monástico português do seu tempo e 
uma das principais igrejas-salão da Europa.

Basílica da Estrela
Um templo católico e antigo convento de frei-
ras carmelitas localizado na cidade de Lisboa, 
em Portugal. Esta vasta igreja, encimada por 
uma cúpula, ergue-se no alto de uma colina na 
zona oeste da cidade, sendo um dos marcos da 
zona da Lapa.

Casa dos Bicos
É um dos núcleos do Museu de Lisboa. A casa 
foi construída em 1523, a mando de D. Brás 
de Albuquerque, filho natural legitimado do 
segundo governador da Índia portuguesa.

  MONUMENTOS

Sé de Lisboa
É a sede do Patriarcado de Lisboa e da Paróquia 
da Sé. A sua construção teve início na segunda 
metade do século XII, após a tomada da cidade 
aos Mouros por D. Afonso Henriques, e apre-
senta-se hoje como uma mistura de estilos ar-
quitectónicos. É classificada como Monumento 
Nacional desde 1910.

Torre de Belém
Icónica torre defensiva medieval

Convento do Carmo
Antigo convento da Ordem dos Carmelitas da 
Antiga Observância que se localiza no Largo 
do Carmo e foi erguido, sobranceiro ao Rossio 
(Praça de D. Pedro IV), na colina fronteira à do 
Castelo de São Jorge, na cidade e Distrito de 
Lisboa, em Portugal.

Igreja de São Roque
Igreja católica em Lisboa, dedicada a São Ro-
que e mandada edificar no final do século XVI, 
com colaboração de Afonso Álvares e Bartolo-
meu Álvares. Pertenceu à Companhia de Jesus, 
sendo a sua primeira igreja em Portugal, e uma 
das primeiras igrejas jesuítas em todo o mundo. 

Igreja de São Vicente de Fora
A construção do Mosteiro de São Vicente de 
Fora teve início durante a união dinástica entre 
Portugal e Espanha, estando no trono Filipe I, e 
é um dos mais belos exemplares do maneirismo 
em Portugal.

Palácio Nacional de Queluz
Referência da arquitetura rococó e neoclássica 
em Portugal.

 MAFRA

Palácio Nacional de Mafra
Composto por um palácio e mosteiro monumen-
tal em estilo barroco joanino, na vertente alemã.

 SANTA MARIA

Castro do Zambujal 
Monumento pré-histórico existente no Ca-
sal do Zambujal, com o terreno circunjacente, 
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em que assenta uma povoação do começo do 
bronze / Povoado fortificado do Zambujal.

 SINTRA

Castelo dos Mouros
O Castelo de Sintra, popularmente conhecido 
como Castelo dos Mouros, localiza-se na vila de 
Sintra, freguesia de São Pedro de Penaferrim, 
concelho de Sintra, no distrito de Lisboa, em 
Portugal. Erguido sobre um maciço rochoso, iso-
lado num dos cumes da serra de Sintra, na Estre-
madura, do alto das suas muralhas descortina-se 
uma vista privilegiada de toda a sua envolvência 
rural que se estende até ao oceano Atlântico.

Palácio da Pena
Representa uma das principais expressões do Ro-
mantismo arquitectónico do século XIX no mun-
do, constituindo-se no primeiro palácio nesse 
estilo na Europa, erguido cerca de 30 anos antes 
do Castelo de Neuschwanstein, na Baviera.

Quinta da Regaleira
A Quinta da Regaleira constitui um dos mais 
surpreendentes monumentos da Serra de Sin-
tra. Situada no termo do centro histórico da 
Vila, foi construída entre 1904 e 1910, no der-
radeiro período da monarquia.

Tholos do Barro ou da Pena - Monumento 
funerário do Eneolítico (S. Pedro e Santiago)

Gruta Artificial da Época Calcolítica da Er-
megeira (Maxial)

  MUSEUS

 LISBOA

Museu Calouste Gulbenkian - Colecção do 
Fundador
Arte egípcia e greco-romana, pinturas de Rem-
brandt e Manet, uma Diana de mármore que 
pertenceu a Catarina da Rússia e uma libélula 
de arte nova, a estrela entre as jóias de René 
Lalique. No jardim, os recantos foram desenha-
dos por Ribeiro Telles: conte com lagos, patos, 
pinturas, actividades e gelados.

Museu Calouste Gulbenkian  
Colecção Moderna
Qualquer desculpa é boa para regressar a este 
endereço repleto de nomes do modernismo 
português e arte britânica do século XX.

Casa das Histórias
A casa assinada por Souto de Moura é a jóia da 
coroa do Bairro dos Museus, criado para gerar 
sinergias entre 12 museus da vila de Cascais.

Casa Fernando Pessoa
A casa onde Pessoa viveu os últimos 15 anos 
não é um museu, mas uma casa de autor, com 
a sua preciosa biblioteca, exposições tempo-
rárias e uma sala multimédia a contar a vida 
do escritor.

Museu Arqueológico do Carmo
Não tenha medo de levar os miúdos a ver as 
peças que aqui se mostram – são deles as per-
guntas mais curiosas e são eles que menos in-
cómodo revelam quando se cruzam com o ex-
líbris do Museu Arqueológico do Carmo.

Museu Colecção Berardo
Há 862 razões para voltar sempre ao CCB, entre 
o acervo e a exposição, que atravessa o século 
XX. A colecção Berardo inclui dois Picasso e uma 
tela de Chagall de 23 metros que foi avaliada 
pela Christie’s em 316 milhões de euros.

Museu de Arte, Arquitectura e Tecnologia 
– MAAT

Museu do Oriente
A relação de Portugal com o Oriente conta-se 
através de peças sumptuosas dos Descobri-
mentos, mas também de algumas raridades 
curiosas, como o chapéu Namban de papel e 
laca que os japoneses inventaram para imitar o 
modelo de abas dos portugueses.

Museu Nacional de História Natural e da 
Ciência
O laboratório químico do século XIX e o jardim 
botânico são obrigatórios, mas à segunda visita 
pode entrar mesmo só para ver as borboletas, 
os répteis ou insectos.

Museu Nacional de Arqueologia
Os guerreiros galaico-lusitanos de granito, à 
entrada, datam do século I d.C. e são tesouro 
nacional.
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Museu Nacional do Azulejo
Antigo Mosteiro da Madre de Deus, construí-
do no século XV. Lá dentro, a história faz-nos 
recuar ao tempo em que o mosaico deixou de 
confinar-se aos pavimentos e ganhou, por in-
fluência árabe, relevo na decoração.

Museu Nacional de Arte Antiga
Com As Tentações de Santo Antão e os Painéis 
de São Vicente à cabeça, está recheado de pin-
tura, escultura, cerâmica, têxteis, vidros, dese-
nhos, peças de ourivesaria e mobiliário.  

Museu da Marioneta
Além de uma enorme coleção de marionetas 
portuguesas tradicionais, este Museu da Mario-
neta tem no seu acervo uma significativa co-
leção de marionetas do sudeste asiático, bem 
como outras respeitantes à ancestralidade afri-
cana e brasileira.

Museu do Fado
Um património da humanidade que ganhou 
casa própria no ano de 1998, quando o Museu 
do Fado abriu portas no coração de Alfama.

Museu da Água
A sala das antigas caldeiras reúne a colecção de 
peças que constitui o Museu. Nesta sala podemos 
reconstituir o percurso que mostra a evolução do 
abastecimento da cidade de Lisboa desde o tem-
po dos romanos até aos nossos dias.

Museu da Farmácia
O nome não faz justiça à colecção deste museu, 
já que visitá-lo é ficar também ficar a conhecer 
a história da saúde em todo o seu esplendor.

Museu Nacional dos Coches
Colecção única no mundo composta por viatu-
ras de gala e de passeio dos Séculos XVI a XIX, 
provenientes da Casa Real Portuguesa, Igreja e 
colecções particulares.

 SINTRA

Sintra Mitos e Lendas
Sintra Mitos e Lendas é a mais recente atração 
turística do Centro Histórico.
O centro interativo Sintra Mitos e Lendas convida 
a uma viagem pelo misticismo.

Casa-Museu de Leal da Câmara
A Casa-Museu de Leal da Câmara está instalada 
na moradia onde Mestre Leal da Câmara viveu 
desde 1930 até à sua morte, ocorrida em 1948.

Centro de Ciência Viva de Sintra
O Centro de Ciência Viva situa-se na Ribeira de 
Sintra, na antiga Garagem dos Carros Eléctricos. 
O corpo humano, a água e as artes circenses são 
as três áreas temáticas das exposições interacti-
vas do Centro de Ciência Viva.

MU.SA - Museu das Artes de Sintra
O MU.SA é um museu que nos propõe uma via-
gem pela arte figurativa existente na Coleção 
Municipal de Arte Contemporânea, através da 
pintura e da escultura produzidas por artistas por-
tugueses e estrangeiros residentes em Portugal.

Museu Anjos Teixeira
Encontra-se instalado num imóvel construído 
nos inícios do século XX para azenha, que, na 
Azinhaga da Sardinha, aproveitava as águas do 
Rio do Porto.

Museu Arqueológico  
de S. Miguel de Odrinhas
O Museu Arqueológico de São Miguel de Odri-
nhas remonta, nas suas origens, a meados do 
século XVI. Nessa época e por iniciativa de al-
guns eruditos, entre os quais se terá destacado 
Francisco d´Ollanda, começou-se a juntar, em 
torno da ermida local, uma importante colecção 
de inscrições romanas oriundas dos campos e 
aldeias circundantes.

Museu de História Natural de Sintra
O Museu de História Natural de Sintra localiza-
se em pleno Centro Histórico da Vila Velha de 
Sintra, na Rua do Paço, num edifício do século 
XIX, mais concretamente de 1893.

News Museu
O NewsMuseu é a maior experiência de Media 
e Comunicação da Europa.

  GASTRONOMIA

• Sardinha assada

• Sopa rica de peixes

• Ovos verdes

• Bacalhau à Brás

• Meia-desfeita

• Amêijoas à Bulhão Pato

• Bife à Marrare ou bife à Café
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CENTROS
HÍPICOS

Consulte os Centros Hípico desta região e 
homologados na Rede Nacional de Centros 
Federados da Federação Equestre Portuguesa 
em: www.fep.pt/Centros-Federados

TURISMO
DE NATUREZA

 ALCOCHETE

Salinas do Samouco 
Local de alimentação, refúgio e nidificação 
para milhares de aves onde se destacam espécies 
como a chilreta, o pernilongo e o borrelho-de-
coleira-interrompida.

 ARRÁBIDA

Reserva Natural da Arrábida
Assente na cadeia montanhosa da Arrábida e 
área marítima adjacente, o Parque Natural da 
Arrábida ocupa uma superfície de aproximada-
mente 17 mil há e abrange território pertencen-
te aos concelhos de Palmela, Sesimbra e Setúbal.

 LISBOA

Jardim Botânico de Lisboa
Surgiu da necessidade de criar um complemento 
prático no ensino e investigação da botânica, da 
então Escola Politécnica de Lisboa.

Jardim da Fundação Calouste Gulbenkian 
Construído na década de 1960, na antiga loca-
lização do Parque de Santa Gertrudes. Este jar-
dim é considerado um exemplo emblemático do  
movimento moderno em Portugal e uma refe-
rência para a arquitetura paisagista portuguesa.

Estufa-fria
Autêntico museu vivo, constitui um dos ex-li-
bris de Lisboa. Inicialmente pensada como um 
abrigo para plantas, a Estufa-fria de Lisboa é 
um espaços verdes aprazível, onde se pode 
desfrutar momentos relaxantes por entre la-
gos, cascatas, regatos, obras de estatuária, e 
apreciar a colecção de centenas de espécies de 
plantas diferentes oriundas de todo o mundo.

Parque Natural de Sintra-Cascais
Estende-se do limite norte do concelho de 
Sintra, junto à foz do rio Falcão, para sul até 
à Cidadela de Cascais. A serra de Sintra, com 
528 m de altitude máxima, é o seu elemento 
dominante, a que se juntam, a completar a pai-
sagem, uma extensa área rural e uma belíssima 
faixa costeira.

Tapadas das Necessidades
A tapadas das necessidades tem três lagos, o 
da Palmeira, o das Estrelícias e do Duque de 
Lafões, rodeados por vegetação exótica; uma 
cascata; um chafariz e tanque; vários elemen-
tos de estatuária dos quais se destaca a “esta-
tuária das Virtudes.

Parque Ecológico de Monsanto
Espaço com cerca de 900ha de vastas áreas de 
mata diversificada oferece grandes potenciali-
dades para o recreio passivo.

Parque de Montachique
Vocacionado para actividades desportivas e 
para o contacto com a natureza.

• Iscas com elas

• Peixe Grelhado

• Marisco

• Choco frito

• Caldeiradas de peixe

• Peixinhos da horta

• Pataniscas de bacalhau com arroz de feijão

• Queijo de azeitão

• Moscatel de Setúbal

• Vinhos de Colares e Bucelas

• Pastéis de Nata

• Patéis de Belém

• Tortas de Azeitão

• Nozes de Cascais

• Queijadas e Travesseiros de Sintra
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SÓCIOS  
DA ANTE

Alexandre Alves Gomes Ribeiro | Alverca
 Rua Mercado do Choupal, lote1, 5º dto.

2615-010 Alverca
 alexandregomesribeiro@gmail.com

WESTUR - Gestão de Turismo Sustentável 
Unipessoal, Lda. | Azeitão

 Quinta das Conselheiras - Aldeia de Irmaõs 
2925-031 Azeitão

 sofiaspinola@westur.pt

João Vasco Monteiro Frade | Carcavelos
 Rua Quinta da Vinha, nº 33, 1º esq. 

2775-623 Carcavelos
 joaovfrade@gmail.com

Herdade da Caniceira Agro Turismo, Lda. 
| Charneca da Caparica

 Rua António Andrade, nº 1181
2820-287 Charneca da Caparica

 herdadedacaniceira@hotmail.com

Ernesto Tiago Tomé | Monte da Caparica
 Quinta do Tagus

2825-000 Monte da Caparica
 tiago_tome@clix.pt

Filipe Cortez | Colares
 Quinta do Chafariz - Penedo, 

2705-000 Colares 

Rui Manuel Quintino de Oliveira | Lisboa
 Rua Vieira Portuense, nº 56, 1300-571 Lisboa
 ruiquintino@hotmail.com

Vitor João Amaral Vergamota | Lisboa
 Rua de St.ª Marta, 43 E - 1º Dto.

1150-293 Lisboa 
 oliveira.vergamota@mail.telepac.pt

José Manuel Ribeiro da Silva Passo | Lisboa
 Rua Aleida e Sousa, nº 67, R/c esq.

1350-010 Lisboa
 jjlm.andrade@gmail.com

Frederico Van Zeller | Lisboa
Av. São João de Deus, nº 13C, 3º Dto. 
1000-277 Lisboa 

 vzhorses@gmail.com

José Ribeira | Lisboa
 Rua da Junqueira, Edf. da Ampliação do C. de 

Congressos de Lisboa, sala 2, 1300-342 Lisboa
 joseribeira@cavalosnaareia.com

Grupo do Almargem, Lda. | Lisboa
 Rua da Junqueira, nº 146, 1300-345 Lisboa
 lrglamas@gmail.com

João Pedro M. Rodrigues da Costa | Oeiras
 Rua Sousa Martins, nº5, 4ºC, 2780-168 Oeiras
 jrodcost@yahoo.com

Luís Manuel Aguiar de Matos | Parede
 Av. Almirante João Azevedo Coutinho nº 229, 

2775-101 Parede
 laguiarmatos@gmail.com

Quinta do Bulhaco, Agro Turismo, Lda.
| Vila Franca de Xira

 Quinta do Bulhaco - São João dos Montes 
2600-835 Vila Franca de Xira

 viveirosbulhaco@mail.telepac.pt
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REGIÃO  
DE TURISMO  
DO CENTRO
A Região Centro de Portugal é uma das mais boni-
tas, típicas e heterogéneas de todo o país. As suas 
cidades mais relevantes são Coimbra, Leiria, Viseu 
e Aveiro. Mas o maior centro turístico desta zona 
do país é a cidade de Fátima, reconhecida mundial-
mente pelo seu Santuário Católico.

Desta região fazem ainda parte as serras e mon-
tanhas do Sistema Montejunto-Estrela, no qual se 
inclui o Maciço Calcário Estremenho, além dos fa-
mosos conjuntos das Aldeias de Xisto e das Aldeias 
Históricas Portuguesas.

A Região Centro de Portugal é igualmente famosa 
pelo surf. Enquanto a cidade de Peniche alberga 
a penúltima prova do circuito mundial da modali-
dade, a Nazaré ganhou recentemente fama interna-
cional graças às suas ondas gigantes. 

Repleta de magníficas paisagens e de uma riqueza 
natural impar em todo o pais, o Centro apresenta-se 
como mais uma excelente alternativa para todos os 
adeptos do Turismo Equestre nacional.
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AVEIRO

FIGUEIRA
DA FOZ

POMBAL

LEIRIA

PENICHE

SÃO MARTINHO
DO PORTO

MIRA

ÓBIDOS

PERCURSO
COM LIGAÇÃO

À LOURINHÃ

VALE
FURADO

PERCURSO
COM LIGAÇÃO

A ESPINHO

MONTEMOR-
-O-VELHO

Turismo  
de Natureza

LEGENDAS:

Percursos
Equestres

Percursos Equestres 
com Acompanhamento

Sócios
da ANTE

OVAR

ÁGUEDA

OLIVEIRA
DE AZEMÉIS
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COIMBRA

CASTELO 
BRANCO

GUARDA

ALMEIDA

BELMONTE

PEDROGÃO
GRANDE

ARGANIL

SABUGAL

FIGUEIRA DE
CASTELO RODRIGO

ÁGUEDA

CASTRO D’AIRE

OLIVEIRA
DO HOSPITAL

FUNDÃO

VILA NOVA
DE FOZ CÔA

IDANHA-
-A-NOVA

OLIVEIRA
DE AZEMÉIS

PERCURSO
COM LIGAÇÃO
A PENAFIEL

LAMEGO

VISEU

PARQUE NATURAL  
DA SERRA DA ESTRELA
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ALCOBAÇA

Mosteiro de Alcobaça
Património Mundial da Unesco desde 1989, é 
um dos mais impressionantes exemplos da ar-
quitetura de Cister em toda a Europa.

ALMOUROL

Castelo de Almourol
É considerado o mais belo castelo de Portugal. 
Fica situado numa pequena ilha escarpada, a 
meio do Tejo, e é um dos monumentos milita-
res medievais mais significativos.

AVEIRO

Sé de Aveiro
Situa-se num antigo convento dominicano, 
provavelmente a primeira comunidade religiosa 
a instalar-se na cidade.

Igreja das Carmelitas
Convento das freiras do Carmo que data do sé-
culo XVII. Foi edificado a pedido de uma família 
nobre da cidade.

BATALHA

Mosteiro da Batalha 
Perto deste local aconteceu a Batalha de Alju-
barrota, decisiva para a consolidação da nação 
portuguesa. É Património Mundial da Unesco.

CASTELO BRANCO

Sé Catedral de Castelo Branco
A Igreja de S. Miguel, catedral da cidade, é um belo 
monumento que remonta aos séculos XIII ou XIV.

COIMBRA

Pátio da Inquisição
Conjunto de edifícios de valor histórico e arqui-
tetónico onde funcionou, a partir de 1548, o 
Tribunal do Santo Ofício.

  MONUMENTOS

Sé Velha
Jóia do Românico em Portugal. É a única cate-
dral portuguesa da época da Reconquista que 
chegou intacta aos dias de hoje.

Mosteiro de Santa Clara a Velha
Recentemente revitalizado após a descoberta de 
um conjunto significativo de vestígios arqueoló-
gicos, conta com um centro interpretativo.

Capela de São Miguel da Universidade de 
Coimbra
Remonta ao século XVI e foi construída sobre 
uma antiga capela manuelina do século XII.

Torre da Universidade de Coimbra
Torre setecentista de 1537, que domina o Paço 
das Escolas. Alberga o relógio e os sinos que 
regulam a vida académica da cidade.

FÁTIMA

Basílica da Santíssima Trindade
Situa-se no recinto do Santuário de Fátima, 
no extremo oposto da Basílica de Fátima, e foi 
inaugurada em 2007.

GUARDA

Sé Catedral da Guarda
Um exemplo da simbiose de estilos entre o 
gótico e o manuelino. É uma das igrejas mais 
emblemáticas de Portugal.

LEIRIA

Sé Catedral de Leiria
Construída em 1559 em estilo maneirista, é um 
magnífico e sóbrio edifício e um dos exemplos 
mais perfeitos das igrejas de salão.

Centro de Diálogo Intercultural de Leiria
Assentou na reabilitação da Igreja da Misericór-
dia e da Casa dos Pintores, com o objetivo de 
preservar e promover o legado cultural, arqui-
tetónico e urbanístico
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NAZARÉ

Sítio da Nazaré
Situado no ponto mais alto da vila, é o seu me-
lhor miradouro. Está ligado ao culto de Nossa 
Senhora da Nazaré e à lenda histórica de D. 
Fuas Roupinho.

S. PEDRO DO SUL

Mosteiro de Cister S. Cristóvão de Lafões
Um surpreendente Mosteiro, em pleno vale de 
Lafões, rodeado pelas Serras de Arada e S. Ma-
cário, pertencentes ao Maciço da Gralheira.

TOMAR

Convento de Cristo | Tomar
Declarado, juntamente com o Castelo Templário, 
como Património Mundial da Unesco. Um exem-
plo ímpar na história dos Cavaleiros Templários.

VÁLEGA

Igreja da Válega
Uma das mais impressionantes igrejas de Portu-
gal. Verdadeira obra-prima da arte da pintura do 
azulejo, cuja fachada brilha com os raios de sol.

VISEU

Passeio dos Cónegos
É um alpendre com colunata, situado no claustro 
superior da Catedral de Viseu.

  MUSEUS

ALMEIDA

Museu Histórico e Militar de Almeida
Situa-se nas antigas Casamatas de Almeida, 
galerias subterrâneas do século XVIII, construí-
das para defesa militar.

AVEIRO

Museu de Arte Nova
Situa-se na Casa Major Pessoa, um dos verda-
deiros ícones da arte nova.

BELMONTE

Museu Judaico de Belmonte
Primeiro museu judaico de Portugal, retrata a 
história da comunidade judaica na região, que 
remonta ao século XV.

CASTELO BRANCO

Museu Francisco Tavares Proença Júnior 
É um excelente ponto de partida para conhecer 
a cidade e a região de Castelo Branco.

Museu Cargaleiro
Museu dedicado à obra de Manuel Cargaleiro, 
um dos mais importantes artistas portugueses, 
nascido na região.

CARAMULO

Museu do Caramulo
Funciona na Serra do Caramulo e dedica-se aos 
automóveis antigos, com alguns dos melhores 
exemplares do país, e à arte com uma coleção 
de 500 peças do filantropo Abel Lacerda.

CONIMBRIGA

Museu e Ruínas Romanas de Conímbriga
Complexo de ruínas do sítio de Conímbriga, 
ocupado pelas tropas romanas em 139 a.C., en-
tão a próspera capital da província da Lusitânia.

COVILHÃ

Museu de Lanifícios
Pertence à Universidade da Beira Interior e tem 
o objetivo de conservar o património industrial 
têxtil da região.

Museu de Arte e Cultura da Covilhã
Funciona no edifício concebido pelo arquiteto 
Ernesto Korrodi e reconstitui o património his-
tórico e cultural da cidade.
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GUARDA

Museu da Guarda
Alberga uma coleção de cerca de 4800 peças 
oriundas sobretudo do distrito da Guarda. Foi 
criado em 1940 e está instalado no antigo Semi-
nário Episcopal.

ÍLHAVO

Museu Marítimo de Ílhavo
Edifício exemplo de arquitetura moderna, ga-
lardoado com o Prémio Mies van der Rohe de 
Arquitetura Moderna.

MARINHA GRANDE

Museu do Vidro da Marinha Grande
Dedicado à indústria do vidro, intimamente liga-
da à história da região.

MURTUOSA

Museu de Conservas da Comur
Dedicado à tradição enraizada da conservação 
de enguias. Repleto de histórias incríveis para 
contar aos seus visitantes.

  GASTRONOMIA

• Queijo da Serra

• Queijo de Castelo Branco

• Queijo do Rabaçal

• Ovos Moles de Aveiro

• Pão de Ló de Ovar

• Enchidos

• Pão do Sabugueiro

• Caldeirada de Peixe

• Sopa de Peixe

• Peixe Grelhado

• Leitão à Bairrada

• Vitela Assada

• Chanfana

• Rancho à Moda de Viseu

• Cabrito Assado

• Coelho Bravo

• Lampreia à Bordalesa

• Mel da Serra da Lousã

• Doces Conventuais

• Vinhos

CENTROS
HÍPICOS

Consulte os Centros Hípico desta região e 
homologados na Rede Nacional de Centros 
Federados da Federação Equestre Portuguesa 
em: www.fep.pt/Centros-Federados

TURISMO
DE NATUREZA

Aldeias Históricas
Conjunto de aldeias muito antigas, anteriores à 
nação portuguesa, que se destacavam por ser 
núcleos de defesa das populações.

Aldeias de Xisto
Conjunto de aldeias de características ligadas 
ao património cultural, social e arquitetónico 
da região, com oferta de hotelaria tradicional, 
gastronomia, entre outras.

Parque Natural da Serra da Estrela
São 101 mil hectares, a maior área protegida 
portuguesa, que inclui o ponto mais alto de 
Portugal, a única pista de ski do país e a nas-
cente de 2 rios.

Vale do Côa
Património Mundial da Unesco, o Vale do Côa 
é considerado o mais importante sítio com arte 
rupestre paleolítica de ar livre.

Geopark Naturtejo da Meseta Meridional
Zona com 4.600 km2 de interesse histórico-
cultural e rica em biodiversidade. Um grande 
património geomorfológico, geológico, paleon-
tológico e geomineiro.
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SÓCIOS  
DA ANTE

Casa de Burros | Castelo Branco
 Travessa do Casalinho, nº 6

6000-540 Chão de Vâ (Castelo Branco) 
 casadeburros@gmail.com

José Luís da Silva Venâncio | Leiria 
 Rua António Augusto Costa, L 33, 

Bloco B - 3º esq. 2415-398 Leiria

João Guilherme Teixeira Dâmaso 
| Ortigosa

 Rua Mato d’Eira, 2425-000 Ortigosa 
 scoutoduarte@hotmail.com

João Vítor Reis Gomes Mendes  | Pernes
 Rua S. Simão, nº 117 - Comeiras de Baixo

2000-694 Pernes
 azeite_quintadojuncal@hotmail.com

Centro Hípico de Alcaria | Porto de Mós
 Rua João Dias, nº 48

2480-011 Porto de Mós
 anavarela@chalcaria.com

Rota dos Vales Glaciários
Estes vales foram criados há 20.000 anos e são 
uma paisagem única no país, de uma beleza 
inigualável.

Surf
Peniche e Nazaré são mecas do surf em Portu-
gal. Peniche recebe das mais importantes eta-
pas da modalidade e Nazaré é mundialmente 
conhecida pelas ondas gigantes.
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REGIÃO  
DE TURISMO  
DO PORTO
E NORTE
Considerada o Berço da Nação, a Região do Norte 
alberga os distritos de Viana do Castelo, Porto, Bra-
ga, Vila Real, Bragança e parte dos distritos de Viseu, 
Aveiro e Guarda.

Combinando cidades desenvolvidas com mundos 
rurais de aldeias serranas, em idílicas paisagens 
do Minho ou Trás-os-Montes, alberga realidades 
bem distintas.

Com uma vasta variedade de produtos agrícolas, 
pastagens férteis, a Região Norte é das mais ricas 
do país em termos gastronómicos e enológicos. 
Dois dos mais conhecidos vinhos do país (Dão e 
Porto) são originários daqui.

Repleta de Parques Naturais, paisagens protegidas 
e espécies em vias de extinção, é a zona do país de 
onde é originário o Cavalo Garrano, nativo do Mi-
nho e de Trás-os-Montes, atualmente uma espécie 
protegida. Vai uma voltinha?
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PARQUE NACIONAL
PENEDA-GERÊS

PORTO

VIANA
DO CASTELO

BRAGA

GUIMARÃES

CAMINHA

PENAFIEL

ESPINHO

VILA DO CONDE

VIEIRA 
DO MINHO

PONTE
DE LIMA

PAREDES
DE COURA

VALENÇA

MELGAÇO

MONTALEGRE

CABECEIRAS
DE BASTO

PESO 
DA RÉGUA

ESPOSENDE

PERCURSO
COM LIGAÇÃO

A OVAR

VILA VERDE

Turismo  
de Natureza

LEGENDAS:

Percursos
Equestres

Percursos Equestres 
com Acompanhamento

Sócios
da ANTE

CHAVES

PARQUE NATURAL 
DO ALVÃO

VILA REAL
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CHAVES

BRAGANÇA

MACEDO
DE CAVALEIROS

MIRANDELA

FREIXO DE
ESPADA À CINTA

MOGADOURO

VIMIOSO

ALFÂNDEGA
DA FÉ

MIRANDA
DO DOURO

PARQUE NATURAL 
DE MONTESINHO

PARQUE NATURAL DO 
DOURO INTERNACIONAL 

VILA REAL
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BRAGANÇA

Sé
Construída no século XVI para ser um conven-
to. É classificada como monumento de interesse 
público.

Castelo de Bragança
É um dos mais importantes e mais bem preser-
vados castelos portugueses. Data do século XIII 
e o seu estilo é gótico.

CHAVES

Ponte Romana de Trajano 
Ponte do início do século II d.C. com cerca de 
150 metros de comprimento. Constitui um 
importante legado romano, tendo resistido a 
poderosas cheias e à força do rio.

GUIMARÃES

Castelo de Guimarães
Este monumento nacional está intimamente li-
gado à fundação do Condado Portucalense e é 
designado popularmente como berço da nação.

LAMEGO

Santuário da Nossa Senhora dos Remédios
Sendo um local de devoção desde 1361, o atual 
santuário de estilo barroco foi principiado em 
1750 e terminado apenas em 1905. Destaca-se 
a fachada frontal, a escadaria e o altar.

MONÇÃO

Palácio da Brejoeira 
Erguido no princípio do século XIX, este sump-
tuoso palácio é um dos expoentes máximos das 
moradias fidalgas do país, numa propriedade 
com vinhas, bosque e jardins.

PORTO

Sé
Um dos principais e mais antigos monumentos 

  MONUMENTOS

portugueses. Data do século XIII e, ao longo 
dos tempos, sofreu alterações que representam 
vários estilos. 

Igreja de S. Francisco 
É uma igreja gótica cuja construção se iniciou 
no século XIV. Destaca-se o trabalho de talha 
dourada barroca do século XVIII.

Palácio da Bolsa  
Com um estilo neoclássico dominante e traços 
de arquitectura toscana, este edifício do século 
XIX tem no Salão Árabe o seu principal cartão 
de visita.

Ponte de D. Luís I  
Ponte em ferro projectada por Théophile Seyrig, 
que tinha colaborado anteriormente com Gus-
tave Eiffel. Foi inaugurada em 1888 e é um dos 
ex-líbris do Porto. 

Estação de São Bento  
Foi inaugurada em 1896 e é a Estação Central 
do Porto dos caminhos de ferro. No seu inte-
rior, destacam-se os seus painéis de azulejos.

Torre dos Clérigos   
A Torre dos Clérigos data do século XVIII e é 
o ex-líbris do Porto. Projectada pelo arquitec-
to Nicolau Nasoni no estilo barroco/rococó, é a 
sua obra mais emblemática.

Café Majestic    
Inaugurado em 1921 é um exemplo clássico de 
arte nova. Em 2011 foi considerado o 6º café 
mais bonito do mundo.

Casa da Música    
É a principal sala de concertos do Porto. A sua 
arquitectura impressionante é da autoria do ar-
quitecto holandês Rem Koolhaas no âmbito da 
Capital Europeia da Cultura em 2001.

VIANA DO CASTELO

Santa Luzia  
De estilo romano/bizantino, foi terminado em 
1959. É o cartão de visita de Viana do Castelo, 
destacando-se a magnífica vista da região que 
se tem de lá.
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VILA NOVA DE GAIA

Capela do Senhor da Pedra  
A particularidade desta capela que se acredita 
ter sido construída em 1686, é estar localizada 
num pequeno rochedo, no meio do areal da 
praia de Miramar.

VILA REAL

Palácio de Mateus 
Solar do século XVIII inicialmente construído 
para habitação. É constituído pela casa princi-
pal, jardins, adega e capela. É a casa do famoso 
vinho Mateus Rosé.

  MUSEUS

BRAGANÇA

Centro de Arte Contemporânea Graça Morais 
Criado em 2008, e com prémios mundias de 
arquitectura, alberga a obra da pintora Graça 
Morais, e temporariamente, obras de pintores 
nacionais e internacionais conceituados.

GUIMARÃES

Museu de Alberto Sampaio 
Foi criado em 1928 e é constituído essencial-
mente por colecções de arte sacra de ourivesa-
ria, pintura, escultura e têxtil.

LAMEGO

Museu de Lamego
Museu de arte sacra que é uma das referências 
nacionais, com um vasto espólio de mobiliário, ta-
peçarias, escultura, ourivesaria ou paramentaria.

PESO DA RÉGUA

Museu do Douro 
Museu de território que apresenta o patrimó-
nio natural e cultural da Região Demarcada do 
Douro, Património Mundial da Unesco.

PORTO

Museu de Serralves 
Inserido no Parque de Serralves, alberga obras 
de vários artistas contemporâneos dos finais 
dos anos 60 aos dias de hoje. É uma referência 
internacional.

Museu Nacional Soares dos Reis 
Expõe pintura portuguesa dos séculos XIX e 
XX, com obras de Roquemont a Júlio Resen-
de, escultura na Galeria Soares dos Reis e artes 
decorativas.

Centro Português de Fotografia 
Criado em 1997, tem por missão a promoção, 
valorização e tratamento arquivístico do pa-
trimónio fotográfico da Colecção Nacional de 
Fotografia.

SÃO JOÃO DA MADEIRA

Museu da Chapelaria 
Exposição permanente que mostra as várias 
fases do fabrico do chapéu de feltro, com má-
quinas e ferramentas industriais de época.

SANTA MARIA DA FEIRA

Museu Convento dos Lóios 
Exposição permanente dos núcleos de arqueo-
logia, história e etnografia que explicam a 
origem do Homem, a evolução e o desenvolvi-
mento da região.

VILA NOVA DE FOZ CÔA

Museu do Côa 
Museu de arte rupestre, inserido no Parque 
Arqueológico do Vale do Côa, que vão do Pa-
leolítico Superior, há mais de 25.000 anos, aos 
dias de hoje.

  GASTRONOMIA

• Vitela Barrosã

• Posta Mirandesa

• Caldo Verde

• Cabrito de Barroso
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SÓCIOS  
DA ANTE

Coudelaria Afonsinho - Animação Turística, 
Lda. | Braga

 Quinta do Olivão - Lage 
4730-247 Vila Verde, Braga

 coudelaria_afonsinho@netc.pt

Escola Profissional de Agricultura e 
Desenvolvimento Rural de Marco de 
Canaveses | Marco de Canaveses

 Rua da Igreja, 4625-000 Marco de Canaveses
 aurea.lopes@epamac.com

Georgina Coelho da Silva - Turismo Rural, 
Unipessoal, Lda. | Penafiel

 Rua de Gatão, Quinta de Gatão S/N 
4560-805 São Martinho Recezinhos, Penafiel 

 casadegatao@gmail.com

N Pimenta Sociedade Unipessoal, Lda.
| Ponte de Lima

 Quinta da Sobreira - Feitosa
4990-351 Ponte de Lima

 filipepimenta@grupojpimenta.com

Miguel Brandão | Valongo 
 Rua da Mourama, n.º 50, 4440-040 Valongo 
 escoladeequitacaomiguelbrandao 

    @gmail.com

Centro de Criação e Ensino Hípico D’Ameira 
| Vila do Conde

 Rua da Campa, nº 70, Gião
4485-215 Vila do Conde 

 antoniocostamaia@hotmail.com

Joaquim Martins Silva Nogueira, Lda.
| Vilar do Pinheiro 

 Quinta do Castelo, nº 686 
4485-850 Vilar do Pinheiro

CENTROS
HÍPICOS

Consulte os Centros Hípico desta região e 
homologados na Rede Nacional de Centros 
Federados da Federação Equestre Portuguesa 
em: www.fep.pt/Centros-Federados

• Rojões

• Tripas à Moda do Porto

• Francesinha

• Porco Bísaro

• Alheira de Mirandela

• Enchidos de Chaves

• Bacalhau à Gomes Sá

• Bacalhau à Zé do Pipo

• Vinho do Porto

• Vinho Verde

• Vinhos do Douro

• Pudim Abade de Priscos

• Leite Creme Queimado

• Arroz Doce

• Aletria

• Toucinho do Céu

TURISMO
DE NATUREZA

Parque Natural do Douro Internacional 
Abrange a área fronteiriça entre Portugal e Es-
panha, nas margens escarpadas do rio Douro. 
Com baixa densidade populacional, é domina-
do por avifauna e flora de referência.

Parque Natural de Montesinho
Situa-se no Nordeste Transmontano e nele 
reside uma extensa biodiversidade, como o 
lobo-ibérico, a corça ou o veado.

Parque Natural do Alvão
Zona essencialmente granítica com algumas 
manchas de xisto. Destaca-se a queda de água 
conhecida como Fisgas do Ermelo.

Parque Nacional da Peneda-Gerês
Com uma notável diversidade botânica e faunís-
tica e um rico património histórico-cultural, é 
considerado pela Unesco como Reserva Mun-
dial da Biosfera.

ANTE_Guia_Turismo_Rural.indd   54 27/11/2018   17:37



REGIÃO  
AUTÓNOMA 
DOS AÇORES
Com uma longa tradição taurina e 
equina, o Arquipélago dos Açores é 
um dos mais belos locais de Portugal.

Com as suas Lagoas das Sete Cidades e 
do Fogo, a Ilha de S. Miguel é uma das 
mais imponentes de todo o arquipéla-
go, em termos de beleza natural. Nas 
suas águas quentes termais cozinha-se 
uma das mais célebres iguarias dos 
Açores: o Cozido das Furnas.

Este arquipélago é igualmente reconhecido internacional-
mente pelas touradas à corda da Ilha Terceira, local de onde 
também é originária uma das 4 raças autóctones portuguesas: 
o Pónei da Ilha Terceira.

Por todo o arquipélago, além das diversas celebrações rela-
tivas ao mar, todos os anos se comemora a paixão açoriana 
pelo cavalo e pela Arte Equestre Portuguesa, em diversas festas 
e romarias, que têm lugar nas suas 9 ilhas.
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HORTA S. ROQUE
DO PICO ILHA DO PICO

ILHA DO FAIAL

Turismo  
de Natureza

LEGENDAS:

Percursos
Equestres

Percursos Equestres 
com Acompanhamento

Sócios
da ANTE

ANGRA DO
HEROÍSMO

GRACIOSA

FLORES

SÃO JORGE
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ANGRA DO
HEROÍSMO

PONTA
DELGADA

ILHA TERCEIRA

ILHA DE SÃO MIGUEL

RIBEIRA
GRANDE

LAGOA DAS
7 CIDADES
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ANGRA DO HEROÍSMO

Alto da Memória  
Este Obelisco de simbologia maçónica foi erigido 
no século XIX, no local da primeira fortificação 
de Angra (no século XV). Foi reconstruído após 
o terramoto de 1980.

Centro Histórico   
Conjunto arquitectónico classificado como Patri-
mónio Mundial pela Unesco. Destaca-se a Praça 
Velha, a partir da qual saem as principais artérias 
da malha urbana.

Igreja de Nossa Senhora da Guia   
É provavelmente a ermida mais antiga de An-
gra, tendo sido construída pelos anos de 1464 
ou 1465.

GRACIOSA

Igreja da Nossa Senhora da Ajuda 
Este templo primitivo do século XVI foi o primei-
ro a ser construído no local e está relacionado 
com uma lenda associada à imagem de Nossa 
Senhora da Ajuda.

Moinhos da Graciosa  
Ex-líbris da Ilha da Graciosa. São moinhos de es-
tilo holandês com peculiares telhados vermelhos.

HORTA

Igreja de São Salvador  
Começou a ser construída em 1680 devido à in-
tervenção da ordem jesuíta. Destacam-se a talha 
dourada do altar-mor e a capela da Senhora da 
Boa Morte.

Convento de São Francisco  
Fundado no início do século XVI. Depois de 
alguns acontecimentos que praticamente o 
destruíram, foi construída a Igreja de Nossa 
Senhora do Rosário num local mais protegido. 

PICO

Igreja de São Roque  
Igreja Matriz de São Roque do Pico. Foi construída 

  MONUMENTOS

em 1714. A capela-mor é um belo exemplar 
de talha dourada.

PONTA DELGADA

Convento de Nossa Senhora da Esperança 
Convento do século XVI, do qual se destaca a 
Igreja de Nossa Senhora da Esperança com o 
seu rico retábulo em talha dourada em estilo 
barroco.

Portas da Cidade 
Construídas em 1783, são o ex-líbris da cida-
de e símbolo da primitiva defesa terrestre. São 
constituídas por 3 arcos perfeitos, executados 
em pedra regional.

SANTA MARIA

Farol de Gonçalo Velho 
Começou a funcionar em 1927. Com o nome 
do primeiro capitão donatário de Santa Maria 
e São Miguel, situa-se na Ponta do Castelo, na 
ilha de Santa Maria.

SÃO MIGUEL

Ponte Romana de Trajano 
Este forte seiscentista foi construído com o in-
tuito de fortificar a ilha contra os assaltos de 
piratas e corsários. É considerado um impor-
tante exemplar de arquitectura militar.

  MUSEUS

ANGRA DO HEROÍSMO

Museu de Angra do Heroísmo
Foi criado em 1949 para promover e divulgar 
a cultura açoriana. Do seu espólio destacam-se 
as colecções de etnografia, armaria e militaria, 
pintura, escultura, entre outras.
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HORTA

Centro de Interpretação  
do Vulcão dos Capelinhos 
Com um carácter informativo, didáctico e cientí-
fico, dispõe de um conjunto de exposições com 
destaque para a erupção do Vulcão dos Capeli-
nhos e a formação geológica dos Açores.

PICO

Museu dos Baleeiros 
É o único museu do país, e dos únicos da euro-
pa, dedicado ao tema. Expõe e interpreta uma 
série de aspectos ligadas à actividade e quoti-
diano dos baleeiros.

PONTA DELGADA

Museu Militar dos Açores 
Criado com o intuito de estancar a saída de 
património histórico-militar do Exército Por-
tuguês nos Açores e preservar o Forte de São 
Brás onde está instalado.

Museu Carlos Machado 
Fundado em 1876, conta com um valioso 
espólio que inclui colecções etnográficas de 
história natural, de escultura e de pintura.

RIBEIRA GRANDE

Museu do Tabaco da Maia 
Inaugurado em 2003, é um espaço museológi-
co e animação cultural destinado à divulgação, 
documentação, conservação e interpretação 
da indústria do tabaco nos Açores.

Observatório Astronómico de Santana 
Tem como principal objectivo a divulgação 
científica das temáticas relacionadas com a 
astronomia, tais como observações do céu, 
oficinas de astronomia ou exposições.

CENTROS
HÍPICOS

Consulte os Centros Hípico desta região e 
homologados na Rede Nacional de Centros 
Federados da Federação Equestre Portuguesa 
em: www.fep.pt/Centros-Federados

  GASTRONOMIA

• Biscoitos de Orelha

• Queijadas da Graciosa

• Queijo de São Jorge

• Vinho das Vinhas do Pico  
(Património da Unesco)

• Albacora Assada

• Lapas

• Cozido das Furnas

• Alcatra 

• Sopa de Peixe

• Chá dos Açores

• Bolos Lêvedos

• Sopas do Espírito Santo

• Caçoila

TURISMO
DE NATUREZA

TERCEIRA

Algar do Carvão  
Cavidade vulcânica com cerca de 100 metros 
de profundidade onde se podem observar es-
talactites únicas no mundo e uma lagoa sub-
terrânea de águas cristalinas.

FLORES

Reserva Natural da Caldeira  
É uma Área de Protecção Ambiental Portu-
guesa formada pela Lagoas da Caldeira Rasa 
e Funda. É um lugar onde ainda reside a flora 
primitiva.

Cascata do Poço do Bacalhau 
É uma queda de água que se precipita de uma 
altura de 90 metros. tem uma lagoa na sua 
base que é utilizada como zona balnear.
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SÓCIOS  
DA ANTE

Manuel Luís de Melo Soares Cordeiro  
Ribeira Grande

 Pico da Pedra, 9600-000 Ribeira Grande 
 picodacruz@hotmail.com

Campos de Hortênsias 
A divisão dos campos ao longo das estradas, 
nas margens das ribeiras e lagoas, é feita com 
milhares de hortênsias de cor azul.

GRACIOSA

Furna do Enxofre   
É uma imponente caverna lávica com uma lagoa 
no seu interior. Tem 180 metros de comprimento, 
172 metros de largura e um tecto com 50 metros 
de altura em abóbada perfeita.

PICO

Gruta das Torres   
Foi criada entre 500 a 1500 anos atrás. É uma 
gruta de origem vulcânica e é o mais longo 
tubo lávico dos Açores com 5150 metros.

SANTA MARIA

Barreiro da Faneca  
Também conhecido por deserto vermelho, devi-
do às argilas vermelhas formadas por piroclastos.

SÃO JORGE

Fajã dos Cubres  
Está classificada como Sítio de Importância In-
ternacional pela Convenção de Ramsar. Tem 
uma lagoa rica em camarão e pequenas ilhotas 
usadas pelas aves para nidificação.

SÃO MIGUEL

Lagoa das 7 Cidades 
Situa-se no fundo da caldeira com o mesmo 
nome e tem um diâmetro de cerca de 5 km. 
É uma das maiores caldeiras de abatimento do 
arquipélago.

Lagoa do Fogo 
É uma das maiores lagoas dos Açores, classi-
ficada como reserva natural desde 1974. É a 
lagoa mais alta da Ilha de São Miguel a 575 
metros de altitude.

Ilhéu dos Mosteiros  
São um conjunto de 4 grande rochedos exis-
tentes a cerca de meia milha náutica da costa. 
Têm uma altitude máxima de 72 metros.
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REGIÃO  
AUTÓNOMA 
DA MADEIRA
Conhecida como “Pérola do 
Atlântico”, a ilha da Madeira be-
neficia de uma posição geográfica 
que lhe confere uma espantosa 
amenidade climática, com tempe-
raturas médias anuais que oscilam 
entre os 25° C no verão e os 17° C 
no inverno.

Montanhosa, com profundos vales 
incrustados entre os picos mais altos e as falésias, a Ilha da Madeira tem vários centros 
de equitação onde é possível andar a cavalo ou fazer um relaxante passeio acompa-
nhado por um guia.

O Caminho dos Pretos, no Funchal, o Santo da Serra e o Estreito de Câmara de Lobos 
são alguns dos locais onde reinam as atividades equestres.

Em 2012, a Praia Formosa, na capital do arquipélago, Funchal, acolheu a primeira edi-
ção do Festival Equestre Cidade do Funchal, com provas de ensino, gincanas e provas 
de ‘dressage’, entre outras.

Famosa pelo seu vinho e pela excentricidade e beleza das suas festas de fim de ano, 
no Funchal, a Ilha da Madeira é mais um excelente cenário nacional para a prática do 
Turismo Equestre em Portugal. 

ANTE_Guia_Turismo_Rural.indd   61 27/11/2018   17:37



REGIÃO AUTÓNOMA  
DA MADEIRA

62

RIBEIRA 
BRAVA

PORTO MONIZ

CÂMARA
DE LOBOS

PONTA
 DO PARGO

CURRAL
DAS FREIRAS

SÃO VICENTE

PAUL
DO MAR

MADALENA
DO MAR

Turismo  
de Natureza

LEGENDAS:

Percursos
Equestres

Percursos Equestres 
com Acompanhamento
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da ANTE

PICO RUIVOPARQUE NATURAL 
DA MADEIRA

LEVADA DAS
25 FONTES

SEIXAL
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RIBEIRO FRIO
CANIÇAL

SANTA CRUZ

CANIÇO

SANTANA

SÃO JORGE

PONTA DE 
SÃO LOURENÇO

PICO RUIVO

PORTO SANTO

FUNCHAL
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CANIÇO

Forte dos Reis Magos   
O Forte dos Reis Magos situa-se junto à praia 
com o mesmo nome. Este forte foi construído 
no século XVIII com o objectivo de defender a 
Madeira dos ataques de piratas e de corsários. 

Estátua do Cristo Rei do Garajau    
Erigida em 1927, encontra-se no miradouro 
da Ponta do Garajau, tendo sido financiada e 
mandada construir pelo conselheiro Aires de 
Ornelas, filho do último morgado do Caniço.

FAIAL

Ponte Velha do Faial    
Outrora a maior ponte da ilha da Madeira hoje 
apenas resta a sua estrutura com três dos seus 
sete arcos.

FUNCHAL

Fortaleza de São Tiago    
Construído no início do século XVII, este forte 
de arquitectura militar está localizado acima da 
orla marítima da zona histórica da cidade e nele 
encontra-se o Museu de Arte Contemporânea.

Colégio dos Jesuítas do Funchal    
Fundado por alvará do rei D. Sebastião em 20 
de Agosto de 1569, o Colégio dos Jesuítas é, 
pela sua importância histórica, um dos edifícios 
mais emblemáticos da cidade do Funchal.

Paços do Concelho do Funchal   
O Edifício da Câmara Municipal do Funchal si-
tua-se no antigo Palácio do Conde Carvalhal e 
constitui um harmonioso exemplo da arquitec-
tura do fim do século XVIII. 

Santuário de N. S. Da Paz  
O Santuário de Nossa Senhora da Paz, localizado 
no Terreiro da Luta, é o maior monumento que 
existe na ilha da Madeira, graças à sua estátua 
em mármore, com 5 metros de altura.

  MONUMENTOS

MACHICO

Estátua de Tristão Vaz Teixeira     
Esta estátua foi concebida em homenagem ao 
descobridor e 1º Capitão Donatário de Machico 
pelo seu importante contributo para o Arquipé-
lago da Madeira.

PONTA DO SOL

Palacete do Lugar de Baixo      
O Palacete é reconhecido pelo seu estilo român-
tico e pela envolvência natural, sendo conside-
rado um importante exemplar do património 
arquitectónico do Arquipélago da Madeira.

PORTO SANTO

Padrão das Descobertas      
Localizado na Alameda do Infante D. Henrique, 
o Padrão dos Descobrimentos foi erguido em 
homenagem aos descobrimentos henriquinos.

Igreja da Nossa Senhora da Piedade       
Consagrada a Nossa Senhora da Piedade, foi 
elevada a igreja paroquial em 1500 e, em 1566, 
foi pilhada e destruída quase por completo por 
corsários franceses.

SANTA CRUZ

Forte de São Fernando    
O Forte de São Fernando foi construído no sé-
culo XVIII para observação e defesa da costa e 
foi restaurada por Paulo Dias de Almeida por 
ocasião das lutas liberais.

SÃO PEDRO

Forte do Pico    
Datado do início do século XVII, este Forte tor-
nou-se num dos “ex-líbris” da ilha da Madeira, 
tendo feito parte do defensivo da cidade contra 
os frequentes ataques de corsários.
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  GASTRONOMIA

Sopa de Tomate e Cebola  
É feita de cebola e alho picado, tomate fresco, 
orégãos e azeite. No centro do prato, é colo-
cado um ovo escalfado.

  MUSEUS

CANIÇAL

Museu da Baleia 
Testemunho de toda a história da caça à baleia 
e das actividades a ela associadas, sendo um 
dos mais inovadores museus do género a nível 
internacional.

 FUNCHAL

Casa Museu Frederico Freitas  
Colecções seculares de escultura, pintura, gra-
vura, mobiliário, cerâmica e cristais pertencentes 
ao advogado, notário e coleccionador madei-
rense Dr. Frederico de Freitas (1894-1978).

Museu de Arte Sacra 
Implantado num palácio do século XVI, outrora 
residência dos bispos do Funchal, o Museu de 
Arte Sacra constitui um dos mais antigos e bem 
preservados museus do Funchal.

Museu CR7 
Inaugurado em 2013, o museu retrata a histó-
ria de vida do internacional português Cristiano 
Ronaldo e ostenta os troféus conquistados ao 
longo da sua carreira, nomeadamente as Bo-
las de Ouro (2008 e 2013) e as Botas de Ouro 
(2007/08 e 2010/11).

Museu do Bordado e do Artesanato 
Espaço dedicado à história e cultura do Borda-
do Madeira, o Museu do Bordado e do Artesa-
nato recria o ambiente do romantismo de uma 
casa madeirense.

Museu do Brinquedo 
Este museu para crianças e adultos conta com 
cerca de 20.000 peças onde é possível a obser-
vação de brinquedos de fabrico nacional e inter-
nacional, datados desde finais do século XIX.

Museu A Cidade do Açúcar 
Museu dedicado à história da indústria açu-
careira, entre os séculos XV e XIX, uma das 
fases mais conhecidas e marcantes da história 
da Ilha da Madeira, conhecida como o ciclo do 
“Ouro branco”. 

Museu da História Natural 
Criado em 1929, é o mais antigo museu em 
funcionamento no Arquipélago da Madeira e 
alberga mais de 41.000 exemplares de espécies 
animais.

Blandy’s Wine Lodge 
Localizado num conjunto de edifícios de arqui-
tectura civil barroca, narra a história do vinho 
da Madeira, desde o processo de produção da 
vinha até à sua transformação em Vinho da 
Madeira. 

PORTO SANTO

Casa Colombo – Museu do Porto Santo 
Retratos de Colombo, do século XVI ao século 
XX, mapas com as diferentes rotas por ele per-
corridas, peças provenientes do galeão Sloot Ter 
Hooge, pertencente à Companhia das Índias 
Holandesas.

RIBEIRA BRAVA

Museu Etnográfico da Madeira  
Este museu dedica-se à investigação, documen-
tação, conservação e promoção da cultura e 
etnografia madeirenses. O seu acervo integra 
colecções que abrangem variados aspectos so-
ciais, económicos e culturais do arquipélago da 
Madeira.

VILA DA CALHETA

MUDAS. Museu de Arte Contemporânea     
Mais de 400 peças, sendo palco de diversas 
exposições, espectáculos musicais, peças de 
teatro e conferências.
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Bife de Atum com Milho Frito
O atum é cortado em bifes, temperado com sal 
e marinado num “molho de vilão, feito com vi-
nagre, azeite, alho, orégãos e pimenta. 

Filete de Peixe-Espada com banana
Filetes temperados com alho, sumo de limão, sal 
e pimenta. As bananas descascadas e os filetes 
são passados por ovo e farinha, e fritos em azeite.

Espetada de Vaca em Pau de Loureiro
Pequenos cubos de carne de vaca, temperados 
com sal, alho e folhas de louro, enfiados num 
espeto (pau de loureiro ou de metal). A carne é 
assada e servida no espeto.

Bolo do Caco
Pão típico da Madeira, feito com batata-doce, 
farinha, fermento de pão, sal e água. Este 
pão adocicado cozido no caco (frigideira de 
pedra mole).

Carne de Vinho e Alhos
Pequenos cubos de carne de porco, marinada e 
cozida em vinho branco, dentes de alho, vina-
gre, louro e pimenta.

Bolo de Mel
O bolo de mel é preparado, tal como o nome 
sugere, com mel de cana-de-açúcar, além de 
erva-doce, canela, nozes, amêndoas, vinho da 
Madeira e laranja, entre outros.

Pudim de Maracujá
Este pudim é feito com a polpa do maracujá, 
gelatina, leite condensado e natas. 

Rebuçados de Funcho
Rebuçados cilíndricos de cor amarelo-alaranja-
da, translúcidos e com sabor a funcho.

Vinho da Madeira
Caracteriza-se pelo seu sabor de açúcar cara-
melizado, resultante do envelhecimento em 
barris de madeira.

Poncha
Bebida alcoólica feita com rum de cana-de-
-açúcar, mel de abelha e sumo de limão. 

TURISMO
DE NATUREZA

Parque Natural da Madeira  
Criado em 1982, está classificado como Reserva 
Biogenética e ocupa cerca de 2/3 do território 
da ilha. 

Floresta Laurissilva
Reconhecida pela UNESCO, em 1999, como 
Património Mundial Natural da Humanidade, é 
maioritariamente caracterizada por árvores de 
grande porte.

Caminho do Norte 
Inicia-se na Boca da Encumeada e finaliza na 
Ribeira Grande (São Vicente), seguindo os ves-
tígios de uma antiga vereda utilizada para ligar 
a zona sul e norte da ilha.

Levada do Caldeirão Verde 
Esta levada de 6,5 km tem início no Parque Flo-
restal das Queimadas e oferece ao caminhante 
uma vertiginosa e grandiosa vista da orografia 
do interior da ilha.

CANIÇAL

Praia da Prainha 
Localizada junto à Ponta de São Lourenço, o 
seu areal é escuro devido aos grãos de areia de 
origem vulcânica. 

FUNCHAL

Jardim Municipal do Funchal 
Também conhecido por Jardim Dona Amélia, 
este jardim situa-se onde em tempos existiu o 
Convento de São Francisco. Aqui encontra flora 
da Madeira e de muitas outras partes do Mundo.

Cascata do Poço do Bacalhau 
É uma queda de água que se precipita de uma 
altura de 90 metros. tem uma lagoa na sua 
base que é utilizada como zona balnear.

Praia da Fajã do Cabo Girão 
Uma das praias mais belas e exclusivas, já que só 
se pode aceder a ela de barco ou de teleférico.
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Praia Formosa  
Formada por calhaus rolados, divide-se em mais 
três pequenas praias: a Nova, a dos Namorados 
e a do Areeiro, tornando-se a maior praia pú-
blica da região.

PICO RUIVO

Vereda do Pico Ruivo 
Um percurso de 2,8 km que permite aceder ao 
cume mais alto da Madeira, o Pico Ruivo. O tri-
lho sobe ao longo do “lombo”, que separa as 
encostas do Faial das de Santana.

PORTO MONIZ

Espaço de Lazer do Fanal 
O Fanal é um local idílico ao redor da natureza, 
sendo que as centenárias árvores Til, se assu-
mem como as protagonistas do local.

Piscinas Naturais do Porto Moniz 
Consideradas o grande “ex-líbris” da vila do 
Porto Moniz, estas piscinas naturais de água 
salgada são compostas por rochas vulcânicas 
onde o mar entra naturalmente. 

PORTO SANTO

Praia do Porto Santo 
Uma praia com cerca de 9 km, reconhecida 
pelas suas areias douradas e finas e pelo azul-
turquesa do mar.

RABAÇAL

Levada das 25 Fontes 
Trilho de 4,6 km que se inicia descendo até ao 
Rabaçal. Daqui é possível continuar-se ao longo 
da levada até encontrar-se a fabulosa queda 
d’água e, posteriormente, a emblemática Lagoa 
das 25 fontes. 

SÃO JORGE

Levada do Rei  
Esta levada de 5,1 km oferece vistas espectacu-
lares das terras agrícolas de São Jorge e Santana.

SEIXAL

Piscinas Naturais do Seixal 
De origem vulcânica, não têm vigilância e são de 
acesso livre. As piscinas e as áreas circundantes 
foram recuperadas mas as suas características 
peculiares foram salvaguardadas.

CENTROS
HÍPICOS

Consulte os Centros Hípico desta região e 
homologados na Rede Nacional de Centros 
Federados da Federação Equestre Portuguesa 
em: www.fep.pt/Centros-Federados
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