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Introdução  
 

Depois do escandaloso fracasso da primeira invasão de Portugal por parte das tropas 

napoleónicas que conseguiram escapar pela incompetência dos mandos britânicos, que pouco 

tempo antes tinham substituído do mando a Wellington. A segunda invasão francesa a Portugal 

foi uma nova tentativa de controlar o país, depois do fracasso de Junot. Ao mesmo tempo que 

Napoleão marcava as operações projetadas pelo próprio, com o objetivo de interromper a saída 

britânica por Espanha. Acontecimento que acabaria por acontecer desde o porto de A Coruña. 

Uma vez finalizado o conhecido “Caminho do inglês” com o embarque das forças britânicas em 

direção às ilhas, não sem antes lamentar a perda do seu comandante em jefe Moore. O que 

permitiu que os franceses tivessem a oportunidade de concentrar os seus esforços na fronteira 

sul. O marechal Soult foi o responsável por uma nova tentativa de ocupação e controlo 

territorial, mas desta vez entrando no território luso pela região de Trás-os-Montes com destino 

ao Porto, depois de uma primeira tentativa fracassada pela fronteira galega. A ideia era fazer 

uma espécie de tesoura com o avanço do general Lapisse e do marechal Victor por Extremadura 

com destino a Lisboa.  

Rota da 2ª Invasão de Portugal 
 

Toma de Chaves 
 

A 10 de março o marechal Soult consegue atravessar a fronteira portuguesa e no dia seguinte 

toma a cidade de Chaves, enquanto as forças do general Silveira presentes na cidade viram-se 

obrigadas a retirar-se para a região de Vila Real, tendo como próximo destino Braga. Nesta 

cidade Bernardim Freire de Andrade perante a aparente superioridade francesa organiza a 

retirada da sua retaguarda no Porto, porém, este movimento será mal interpretado pelas suas 

tropas e pelos habitantes da cidade. Que acabam por aniquilar o general português perante o 

assombro do barão de Eben, um oficial prussiano que comandava um regimento britânico que 

acudiu em sua ajuda.  

Batalha de Carvalho d'Este ou Lanhoso e toma de Braga 

Como o último obstáculo durante o seu caminho em direção ao Porto, Soult deviria tomar Braga. 

Uma vez morto Bernardim Freire, o barão Eben toma o mando das tropas portuguesas que 



 

 

plantaram batalha nas imediações de Carvalho d´Este onde foram derrotadas, deixando Braga à 

mercê dos franceses. 

 

 



 

 

 

Principais movimentos das forças francesas durante a segunda invasão francesa de Portugal 

Fonte: Manuel F. V. G. Mourão. Public Domain 



 

 

Apesar dos primeiros imprevistos sofridos, Silveira voltou a tomar a praça de Chaves, motivo de 

satisfação entre os aliados que viam como mais uma vez as tropas do bravo oficial luso colocavam 

em dificuldade a retaguarda francesa.  

Toma do Porto 
 

Soult com o norte de Portugal controlado, salvo o contratempo de Chaves, provocou que abrisse 

com facilidade o caminho para o Porto, onde ainda se encontrava uma dura oposição na 

passagem do rio Ave. Uma vez dominada a cidade, decidiram esperar e aguentar a posição 

perante o desconhecimento que tinham referente ao avanço pelo Sul dos seus compatriotas que 

se dirigiam até Lisboa.  

As notícias do Este não eram boas, pois o general Silveira já controlava o Tâmega e os passos de 

Amarante e Penafiel. O marechal Soult precisava que a comunicação com Trás-os-Montes não 

se cortasse e continuasse a receber abastecimentos, por esse motivo enviou o general Delaborde 

para controlar as forças de Silveira. Estas forças opuseram uma obstinada resistência na ponte 

de Amarante, atrasando ao máximo um controlo efetivo da zona.  

Reconquista do Porto pelos aliados  
 

As forças britânicas que ficaram em Portugal depois da saída de Sir John Moore para a campanha 

por Espanha, não viam em John Cradock a um grande líder e, por isso, cedo se veria substituído 

do cargo pelo tenente-general Wellington, afastado do caso Sintra.  

A partir desse momento, o regresso do general a Portugal teve como objetivo evitar a 

reunificação das tropas de Soult perseguidas por Silveira que podiam restabelecer o controlo de 

Trás-os-Montes. Com essa missão envia o britânico Beresford, ao mando das forças portuguesas 

das quais havia servido como instrutor, para unir-se a Silveira e obter uma relativa superioridade 

na região.  

Entretanto Coimbra ficava sobre o cuidado do coronel Trent até à chegada de Wellington desde 

Lisboa.   

O primeiro encontrão produziu-se em Grijó, onde os aliados uniram as forças do general 

Beresford, com as portuguesas de Roberto Wilson que estavam em Viseu, e procuraram 

atravessar o Douro por Lamego para juntar-se em Amarante com Silveira. Esta última parte 

contou com o contratempo de que Silveira não podia defender a ponte por mais tempo. Apesar 

disso em Grijó o general Franceschi foi derrotado o que permitiu o avanço aliado sobre o Douro. 



 

 

O salvamento que suponha alguns destacamentos ao Sul deu-se por perdido depois de Grijó. A 

defesa do Porto concentrou-se num possível desembarque aliado pelo mar e descuidou-se da 

defesa do Douro. Uma vez advertido do erro o marechal Soult já não podia evitar que parte das 

forças aliadas houvessem alcançado os arredores da cidade de Coimbra, graças ao cruzamento 

pelo rio Douro em barcas. A cidade dava-se por perdida ao não conseguir tapar a sangue que 

supôs o desembarque no rio.  

 

A retirada de Soult  

Soult teve de escolher para a sua retirada entre duas opções complicadas, seguir o caminho por 

Vila Real e Amarante sofrendo o perigo de se cruzar com Silveira ou bem atravessar um terreno 

inóspito pelas montanhas do Norte evitando qualquer tentativa de enfrentamento. 

Wellington não perseguiu a Soult, pois concentrou-se em ocupar Braga. Enquanto Loison unia-

se às forças francesas restantes em Guimarães. Três duros dias de chuva concederam uma trégua 

a Soult que, apesar da dureza da marcha, pôde continuar sem ser incomodado pelo caminho de 

Montalegre para cruzar a fronteira e conseguir completar a sua retirada.    

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

Principais movimentos das forças anglo-

portuguesas durante a segunda invasão 

francesa de Portugal 

Fonte: Manuel F. V. G. Mourão. Public Domain 

 



 

 

Itinerário 
 

1º Etapa Chaves a Lamego 

Chaves 

São Pedro de Agostém 

Vila Real 

Lamego 

 

2º Etapa Lamego a Braga 

Lamego 

Amarante 

Carvalho d'Este / Lanhoso 

Braga 

3º Etapa Braga a Vila Nova de Gaia 

Braga 

Guimarães 

Porto 

Vila Nova de Gaia 

 

4º Etapa Porto a Coimbra 

Porto 

Grijó 

Aveiro 

Viseu 

Coimbra 

 



 

 

5º Etapa Coimbra a Almeida 

Coimbra 

Leiria 

Tomar 

Almeida 

 

Mapa 
https://drive.google.com/open?id=1s3cVMQ9YcnyQhmpy15SNCjoGJo7OVpCy&usp=sharing 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/open?id=1s3cVMQ9YcnyQhmpy15SNCjoGJo7OVpCy&usp=sharing


 

 

Etapas. Pontos de interesse 
 

1º Etapa Chaves a Lamego 

CHAVES 
 

Ponte romana de Trajano  

 

No centro da cidade de Chaves, sobre o rio Tâmega, contemplamos a ponte romana com 

duas colunas comemorativas do tempo dos imperadores Vespasiano e de Trajano, 

localizadas a meio do tabuleiro, que provavelmente procederam de uma das 

extremidades da própria ponte. Uma destas colunas é conhecida como o Padrão dos 

Povos e contém uma inscrição com a lista dos dez povos indígenas da Gallaecia (a 

província romana da Aquae Flaviae), que colaboraram com a construção da ponte. Trata-

se de uma ponte de tabuleiro plano com aproximadamente 140 m de comprimento, onde 

são visíveis 16 arcos de volta perfeita, no entanto existem mais arcos escondidos pelas 

edificações. Ao longo dos séculos esta construção sofreu algumas remodelações, mas na 

generalidade conservou as caraterísticas originais. Atualmente, depois de décadas de ser 

o acesso principal à cidade, funciona apenas como ponte pedonal. 

Localização 

 

Ponte romana de Trajano em Chaves. Fotografia de João Carvalho (CC BY-SA 3.0) 



 

 

Castelo de Chaves e ruínas da fortificação abaluartada da cidade 

 

Do primitivo castelo de origem medieval desconhece-se a sua configuração. O que 

sobreviveu da fortificação foi a torre de menagem erguida no período gótico a mando de 

D. Afonso III (1210 – 1279). Torre essa que se encontrava adossada a um tramo da muralha 

que atualmente acolhe o núcleo de História Militar. O castelo teve uma relevante 

importância na organização do reino de Portugal e na defesa da fronteira com Galiza. A 

fortificação voltaria ao ataque durante a Guerra da Restauração (1640 – 1668), quando 

reconstruem as muralhas com traça diferente ao incluírem os baluartes e os fossos secos. 

 

Localização 

 

Castelo de Chaves. Fotografia de António Amen (CC BY-SA 3.0) 

As termas romanas medicinais de Chaves  

A história de Chaves começa quando os romanos descobriram as águas termais com 

propriedades medicinais. Sendo até aos nossos dias possível usufruir das águas que 

atingem os 74oC. Em 2006, com as escavações para a construção de um parque de 

estacionamento descobriram um complexo termal romano. Esta estrutura em ótimo 



 

 

estado de conservação demonstra a enorme qualidade arquitetónica que era possuidora, 

sendo formada por duas grandes piscinas e por sete tanques mais pequenos com uma 

imponente abóbada de canhão, por uma câmara com pavimento em opus signinum e 

pelo complexo sistema de abastecimento das águas. 

 

Termas de Chaves. Fonte do Povo. Fotografia: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0) 

Localização 

Forte de Nossa Senhora do Rosário e Convento de São Francisco  

Em 1629 consagrou na colina Pedisqueira em Chaves um cenóbio da ordem franciscana 

sob a invocação de Nossa Senhora do Rosário. Porém, no contexto da Guerra da 

Restauração (1640– 1668), optou-se por envolver o convento com muralhas abaluartadas, 

convertendo num forte destinado a defender a cidade. No contexto da Guerra Peninsular 

(1808 – 1814), o forte foi utilizado como quartel-general dos franceses. Depois de 

violentos confrontos entre as tropas napoleónicas contra as portuguesas, a guarnição 

francesa rende-se em 1809 e Chaves foi finalmente liberta. 

 

 



 

 

A crónica de acontecimentos foi a seguinte: Chaves e as suas defesas não estavam em 

condições de defender-se, por isso, depois de vários enfrentamentos contra as tropas 

napoleónicas ao mando do general Soult, as tropas portuguesas, ao mando do general 

Francisco da Silveira Pinto da Fonseca Teixeira retiram-se para pontes estratégicos, 

deixando a cidade protegida com uma pequena guarnição ao mando do tendente coronel 

Pizarro. Estas forças, como as dos milicianos que enfrentaram o inimigo, foram detidas 

e logo libertadas. O Forte de São Francisco foi utilizado como quartel-general pelos 

franceses e, por isso, a março de 1809 foi objetivo da contraofensiva do general Silveira. 

Depois de seis dias de violentos combates, a guarnição francesa rende-se e finalmente 

Chaves é liberta.  

Atualmente, o recinto da fortificação alberga um hotel. 

 

Plano de época do Forte de Nossa Senhora do Rosário. Desenho em aquarela, autor desconhecido, c. 1640 

Localização 

 



 

 

Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso 

 

O Museu de Arte Contemporânea de Chaves, situado junto à margem do rio Tâmega, foi 

projetado por um dos mais renomados arquitetos portugueses: Álvaro Siza Vieira. A 

estrutura em betão branco destaca-se na sua envolvência natural. Pela aproximação do 

rio, o edifício apoia-se numa plataforma de betão para evitar inundações, enquanto o 

acesso direto realiza-se por uma rampa, desde a cota que já não é inundável. O espaço 

interior é constituído por átrio, auditório, espaços expositivos, biblioteca, cafetaria, etc. 

Nos espaços expositivos inclui a sala de exposição permanente da obra de Nadir Afonso, 

pintura de influência europeia das décadas de 40 e 50 do século passado, e as salas de 

exposição temporal.  

Localização 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

Chaves Turismo 

 

SÃO PEDRO DE AGOSTÉM 
Capela de Nossa Senhora da Conceição 

Arquitetura religiosa popular com alguns elementos barrocos. Trata-se de uma capela 

do século XVII com uma simples planta longitudinal. O seu pórtico principal com 

arquitrave, está coroado por uma sineira. A sua cobertura de duas águas, contém nos 

vértices pináculos prismáticos. No interior do referido templo, ressalta os muros 

revestidos com azulejos e o retábulo dourado de três tramos.  

Localização 

Castro de Santiago do Monte / Crastas de Santiago 

Assentamento da Idade do Ferro, onde sobrevive uma cidade fortificada com castro e 

castelo medieval. Portanto, trata-se de uma sobreposição de estruturas defensivas, 

causadas pelas sucessivas ocupações. Existem também vestígios de túmulos talhados na 

rocha.  

Localização 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

https://www.chaves.pt/pages/144


 

 

Link a página de turismo da localidade 

 

VILA REAL 
 

Palácio dos Mateus  

 

O Palácio dos Mateus é considerado por muitos como um dos melhores exemplares da 

arquitetura civil portuguesa de influência barroca. Não se sabe ao certo quando começou 

a ser construído nem a sua autoria, porém coincide com a época em que o célebre 

arquiteto italiano Nicolau Nasoni encontrava-se a trabalhar na igreja de Santa Eulália da 

Cumeeira, nas imediações do referido palácio. Toda a estrutura do palácio segue os 

princípios da linguagem barroca, desde a planta em U, aos pátios e escadarias, à 

decoração das suas fachadas com o domínio da simetria, aos frontões interrompidos e 

aos grandiosos pináculos. 

 

 

Localização 

 

Santuário de Panóias  

A construção do Santuário ou Fraga de Panóias remota a finais do séc. II e inícios do séc. 

III. O santuário dedicado ao Deus infernal é formado por três afloramentos rochosos 

https://www.chaves.pt/pages/273


 

 

onde era realizado o ritual de sacrifício. Nestes rochedos estão talhadas várias cavidades 

retangulares ou circulares, uma escadaria gravada na fraga, assim como inscrições em 

grego e latim. Algumas destas cavidades mais pequenas eram destinadas para queimar 

as vísceras dos animais sacrificados, assar a carne, verter o sangue e os azeites ou para 

guardar os objetos utilizados durante os rituais. 

 

 
Santuário_de_Panoias em Vila_Real. Fotografia: I, Henrique Matos (CC BY 2.5) 

Localização 

Museu de Arqueologia de Vila Real  

 

O Museu de Arqueologia de Vila Real de caráter regional é formado primordialmente 

por duas exposições permanentes: a de Numismática e a de Arqueologia, mas conta 

também com uma coleção de pintura. O museu desempenha um papel crucial para o 

conhecimento e interpretação da região e da sua gente. Instalado num edifício 

setecentista, foi inaugurado em 1997, mas a vontade de erguer um museu nesta cidade 

remota ao séc. XIX, realizando este desejo apenas em 1940 com a abertura de um 

pequeno museu.  

 

Localização 



 

 

Casa de Diogo Cão 

 

Diogo Cão foi um navegador português do séc. XV que realizou duas viagens de 

descobrimentos pela costa sudoeste africana, ficando conhecido por estabelecer as 

primeiras relações com o Reino do Congo (noroeste de Angola). Segundo a tradição, o 

lugar de nascimento e a casa do navegador situa-se em Vila Real. O edifício data 

provavelmente dos séculos XV ou XVI e está constituído por três andares rasgados por 

vãos de iluminação. Enquanto na fachada principal junto à esquina direita, abre um arco 

assente em capitéis, que abriga uma escadaria que dá acesso ao andar térreo e ao 

primeiro andar da vivenda. 

 

 
Casa Diogo Cão. Fotografia: João Carvalho (CC BY-SA 3.0) 

Localização 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Diogo_C%C3%A3o


 

 

 

Torre de Quintela  

 

A torre senhorial de Quintela localiza-se na freguesia de Vila Marim, concelho de Vila 

Real. A primeira referência da torre ocorre nas “Inquirições” de 1258 e na viragem para o 

séc. XIV converte-se na residência de D. Alda Vasques. Este exemplar de arquitetura 

residencial, resulta atualmente do acumular das reformas que sofreu ao longo do tempo, 

porém ainda conserva a sua incensa românica e gótica através da planta quadrangular, 

do elevado alçado de quatro pisos, dos mata-cães, das ameias, etc., e da porta em arco 

de volta perfeita, originalmente em arco quebrado.  

 

Localização 



 

 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

Turismo Vila Real 

 

LAMEGO 
 

Santuário de Nossa Senhora dos Remédios  

 

O santuário de Nossa Senhora dos Remédios ergue-se no alto do Monte de Santo 

Estevão, no concelho de Lamego. A ocupação do lugar remota aos tempos medievais 

onde existia uma pequena ermida dedicada ao Santo Estevão. No séc. XVI o bispo de 

Lamego trouxe uma imagem de Nossa Senhora dos Remédios provinda de Roma, onde 

o seu culto obrigou à edificação de uma nova igreja no séc. XVIII. Sobe-se até à igreja de 

traça rocaille por uma imponente escadaria de linguagem barroca de 686 degraus, que 

incentiva e motiva os fiéis através de um programa iconográfico dedicado à Virgem 

Maria.  

 

 

Lamego Santuário Nossa Senhora dos Remédios. Fotografia: Peregrino27 (CC BY 2.0) 

Localização 

https://www.vila-real.es/portal/seccion_cover.jsp?language=es&codResi=1&codMenu=873


 

 

 

Sé de Lamego  

 

A catedral de Lamego devota a Nossa Senhora da Assunção começou a ser construída no 

séc. XII, sobre uma antiga capela em honra a São Sebastião. De origem românico-gótico, 

salienta a primitiva torre românica que flanqueia a fachada principal. A referida fachada 

é rasgada por três pórticos ogivais com arquivoltas assentes em colunelos decorados com 

motivos fitomórficos e zoomórficos, encimados por vãos de iluminação em arco abatido 

e rematados por pináculos. No seu interior podemos destacar as pinturas das abóbadas 

das naves, obra realizada no séc. XVIII, atribuída ao italiano Nicolau Nasoni. 

 
Catedral_de_Lamego_Fotografia de Jlrsousa (CC BY-SA 3.0) 



 

 

Localização 

 

Igreja Paroquial de Meijinhos  

 

Na Igreja Paroquial da pequena localidade de Meijinhos do concelho de Lamego, foram 

recentemente descobertos no altar-mor, frescos quinhentistas dedicados à temática 

mariana. A igreja de origem românica, originalmente dedicada a São Brás, está muito 

transformada, conservando atualmente a sua estrutura seiscentista e a patrona é a Nossa 

Senhora da Piedade. A configuração desta igreja é simples, composta por uma planta 

retangular de nave única e capela-mor onde ambienta objetos artísticos de diferentes 

épocas.  

 
Frescos do altar-mor 

Localização 

Museu de Lamego  

 

O museu de Lamego em 1917 instalou-se no antigo Palácio Episcopal do séc. XVIII. O 

património do museu é variável e faustoso, com coleções de pintura, tapeçaria, 

mobiliário, ourivesaria, meios de transporte e paramentaria que em parte pertenciam ao 

referido palácio, assim como, por elementos litúrgicos, arqueológicos, fotográficos, etc. 

Acredita-se que em 1808 neste local pernoitou o general francês Loison, onde deixou no 



 

 

quarto onde dormiu, dois pesados caixotões com ouro e prata. Loison poupou a cidade 

de Lamego do saque e do massacre, partindo no dia seguinte para Viseu.  

Localização 

 

Castelo de Lamego e Cisterna  

 

Do castelo de Lamego apenas sobrevive a torre de menagem, parte da muralha e a 

cisterna, dos séculos XII e XIII, respetivamente. Pelo facto da referida torre de menagem 

estar posicionada junto à muralha, estima-se que seja gótica. Em retorno deste castelo 

existe uma lenda de que uma linda princesa moura se apaixona por um cavaleiro cristão 

e por amor converte-se à fé cristã, sendo depois da conversão morta pelo seu pai. 

Acredita-se que a sua alma esvoaça sobre o castelo até aos nossos dias.  

A localização da torre de menagem em um terreno de difícil acesso, mostra os problemas 

que Fernando I de León enfrentou durante a conquista da cidade aos mouros. Ainda se 

conservam do século XIII, algumas partes das muralhas que delimitavam a localidade e 

duas portas de entrada (Porta dos Fogos e a Porta do Sol). Por vezes, sobre estes vestígios 

sobrepõem algumas habitações do atual distrito.  

Também ainda se conserva a cisterna que é considerada a maior de Portugal. Em 2013 a 

Cisterna é transformada num Centro de Memória, com a projeção das memórias e 

tradições da região de Lamego, através de imagens, vídeos, sons, letras, etc. 

Localização 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

Turismo em Lamego 

 

https://www.cm-lamego.pt/patrimonio/castelo-cisterna


 

 

2º Etapa Lamego a Braga 

AMARANTE 

 

Ponte de São Gonçalo de Amarante  

A ponte de São Gonçalo de Amarante sobre o rio Tâmega foi erguida no séc. XVIII sobre 

uma ponte fortificada da época medieval do séc. XIII. Desta primitiva ponte sobreviveu 

uma imagem de Nossa Senhora da Piedade atualmente presente no Museu de Arte Sacra. 

Enquanto no vão da igreja do mosteiro de São Gonçalo de frente para a ponte foi 

colocada uma replica da mesma imagem popularmente conhecida como “Senhora da 

Ponte”. Em 1809 a ponte foi palco de um dos episódios mais marcantes da Segunda 

Invasão Francesa. Durante 14 dias, os soldados portugueses resistiram à passagem das 

tropas napoleónicas, porém sem sucesso os franceses acabaram por ocupar a vila de 

Amarante. 



 

 

 

Ponte de Amarante. Fotografia: Su Westerman (CC BY-NC-ND 2.0) 

Localização 

Convento de São Gonçalo de Amarante  

 

O convento de São Gonçalo de Amarante localizado junto à ponte do mesmo nome foi 

fundado em 1540 por D. João III (1521 – 1557) sobre uma antiga ermida medieval dedicada 

ao dominicano. A construção do cenóbio vai-se prolongar até ao reinado de Filipe I de 

Portugal (1556 – 1598) resultando a acumulação de diferentes influências artistas nos 

seus alçados e no seu interior. O complexo apresenta uma igreja longitudinal de nave 

única com capelas colaterais intercomunicantes que abriga o túmulo do beato Gonçalo 



 

 

de Amarante. As dependências conventuais estão adossadas lateralmente à igreja. 

Exteriormente, a fachada principal da igreja é simples, destacando a fachada lateral 

virada para o rio pelo portal-retábulo. A passagem dos franceses é visível pelas marcas 

das balas na fachada e pelas telas perfuradas por baioneta na sacristia. 

 

Localização 

 

 
 

São Gonçalo de Amarante. Fotografia: Carlos Luis M C da Cruz (CC BY-SA 4.0) 

 

 

Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso 

 

O Museu Municipal Amadeo de Souza-Cardoso foi fundado por Albano Sardoeira em 

1947 e acomoda-se no edifício do Convento de São Gonçalo. Com o objetivo de reunir e 

expor objetos relacionados com a história local, servindo como centro arqueológico da 

comarca. Assim como para admirar as obras de artistas locais, como Amadeo de Souza-

Cardoso precursor da arte moderna portuguesa, onde a sua pintura articulava-se entre 



 

 

a influência de movimentos como o cubismo, à abstração, ao futurismo, passando pelo 

expressionismo até ao dadaísmo, entre outros. 

 

Localização 

 

Convento de Santa Clara de Amarante  

Um dos primeiros edifícios a ficar destruído pelas chamas provocadas pela invasão 

francesa foi o Convento de Santa Clara de Amarante, sendo que a sua igreja permanece 

em ruína até aos nossos dias. Apesar de se desconhecer o momento da fundação do 

convento, segundo a lenda este foi fundado no séc. XIII por iniciativa da infanta Mafalda 

para acolher beguinas. Posteriormente no séc. XV o cenóbio recebe a Ordem de Santa 

Clara. Depois das invasões de 1809 este espaço foi transformado numa residência privada 

onde gradualmente foi perdendo a traça primitiva, ficando conhecido como a Casa da 

Cerca. Desde 1993 o conjunto monástico foi adaptado para receber as instalações da 

biblioteca municipal.  

Localização 



 

 

 

Ruínas do Convento de Santa Clara. Fotografia: Amaianos (CC BY 2.0) 

 

 

Solar dos Magalhães 

 

O edifício do século XVIII, pertenceu à família Magalhães em Amarante. Encontra-se em 

ruínas desde 1809, quando foi incendiado pelas tropas francesas durante a segunda 

invasão francesa. O imponente Solar dos Magalhães de Amarante como referimos, foi 

erguido na segunda metade do século XVIII, e teve um importante papel na resistência 

da entrada das tropas francesas durante a segunda invasão napoleónica. Esta estrutura, 

resumida as suas paredes exteriores resultado do incêndio provocado pelos franceses em 

1809, não voltou a ser reconstruída. A fachada é constituída por dois pisos, o andar nobre 

com varandim de colunas toscanas e o andar térreo pela galeria de seis arcos assentes 

em pilastras, enquanto os alçados são rasgados de forma equilibrada por amplos vãos de 

iluminação. 

 



 

 

Localização  

 

Fotografia: Alegna13 (CC BY-SA 3.0) 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

Turismo em Amarante 

 

CARVALHO D'ESTE / LANHOSO 
 

Castro de Lanhoso  

 

Durante o procedimento das escavações para a abertura de uma nova estrada, foi 

descoberto no Monte de Lanhoso um povoado fortificado da Idade do Ferro, onde se 

reconheceu um conjunto de cinco estruturas domésticas de planta circular e retangular, 

que ainda continham os seus pavimentos lajeados. Para recriar estas habitações foram 

erguidas três estruturas que pretendem representar fielmente as vivendas castrejas.  

 

Localização 

https://amarantetourism.com/


 

 

 

Castro de Lanhoso em Povoa de Lanhoso. Fotografia: Krzysztof Golik (CC BY-SA 4.0) 

Quinta da Villa Beatriz  

 

A Quinta da Villa Beatriz situa-se no concelho de Póvoa de Lanhoso, junto ao rio Ave, e 

em extensos hectares podemos usufruir dos seus jardins, da sua adega, do seu gado e 

principalmente do seu museu rural e do seu palacete do séc. XIX. Este magnifico palacete 

conserva ainda a sua essência oitocentista, representando a típica “casa de brasileiro”, 

constituída por um corpo quadrangular com quatro torres integradas nos ângulos. No 

seu interior, podemos usufruir do luxuoso mobiliário original, das paredes e tetos 

pintados à mão, e da imponente escadaria ao centro da planta.  

Localização 

 

Ponte de Mem Gutierres  

 

A ponte de Mem Gutierres ou a Ponte da Esperança, como também é conhecida, foi 

erguida sobre o rio Ave, possivelmente entre os séculos XIV e XV. A ponte de tabuleiro 

em perfil horizontal apoia-se num único arco apontado de extensa altura.  

Existe a lenda que consta que a construção desta ponte está associada ao poder da 

fertilidade feminina. Foi lugar de disputa durante a guerra peninsular.  



 

 

Localização 

 

Ponte de Mem Gutierres. Fotografia: Joseolgon (CC BY-SA 4.0) 

 

Igreja Românica de Fonte Arcada 

 

A igreja de Fonte Arcada foi originalmente parte do Mosteiro de S. Salvador fundado em 

1067. Posteriormente no séc. XV o mosteiro ficou reduzido à Igreja Paroquial. A feição 

que vemos hoje da igreja foi adquirida entre os séculos XII e XIV, onde exibe uma 

estrutura românica com pórtico de três arquivoltas assente nos colunelos com capiteis 

trabalhados. O pórtico está coroado por uma rosácea e a torre sineira com reboco branco 

está adjacente do lado esquerdo do alçado. No seu interior chama a atenção pela longa 

nave única e pela cabeceira abobadada. 

 

Localização 



 

 

 

 

Detalhe do pórtico. Fotografia: Manuel Anastácio (CC BY 3.0 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

 https://www.povoadelanhoso.pt/turismo/ 

 

 

https://www.povoadelanhoso.pt/turismo/


 

 

BRAGA 
 

 

 

 

Santuário do Bom Jesus do Monte  

Em 1494 por ordem do Arcebispo D. Jorge da Costa, manda-se erguer o primeiro templo, 

porém o Santuário como o vemos atualmente, resulta das várias intervenções que sofreu 

ao longo do tempo. O Santuário erguido no Monte Santo consta de uma grandiosa 

escadaria ziguezagueante que interliga diferentes ermidas que integram os vários passos 

da Paixão de Cristo. Terminando no topo pela nova igreja neoclássica, edificada por 

Carlos Amarante, destacando o corpo central da fachada, coroado por frontão triangular 

e ladeado por duas torres sineiras.  

Localização 



 

 

 

 

Museu dos Biscainhos  

O Museu dos Biscainhos de Braga, inaugurado em 1978, está instalado no Palácio dos 

Biscainhos erguido em 1712 pelo arquiteto Manuel Fernandes da Silva. No museu 

podemos contemplar o ambiente quotidiano da sociedade nobre dos séculos XVII até ao 

XIX, através dos seus jardins barrocos e das coleções de artes decorativas distribuídos 

entre os dois andares do edifício. As salas e os compartimentos do andar nobre são 

enriquecidos com estuques, revestimento azulejar, tetos cobertos com pintura a óleo, 

mobiliário, ourivesaria, tapeçaria, porcelana, instrumentos musicais, etc. No jardim 

entre a estatuaria, contemplamos a Tulipeira mais antiga de Portugal, com mais de 250 

anos. 

Localização 

Jardim de Santa Bárbara  

O jardim de Santa Bárbara situa-se no centro histórico da cidade de Braga e de forma 

equilibrada quebra o ritmo urbano para dar lugar a um esplendido tapete floral. Ao 

centro do jardim encontra-se uma fonte com a imagem da mártir Santa Bárbara, que 



 

 

atribuiu o topónimo ao local. O referido jardim está envolvido por um conjunto de 

edifícios históricos como o Paço Episcopal Bracarense, erguido entre os séculos XIV e 

XV.  

Localização 

Sé de Braga  

A Sé de Braga é a catedral mais antiga de Portugal com a sua origem datada no século 

XI. A construção da primitiva catedral foi atribuída ao primeiro arcebispo de Braga, D. 

Pedro (1071 - 1091?) que pretendia criar um grande centro de peregrinação. Mas foi 

durante o mandado do arcebispo Paio Mendes (1118 – 1138?) quando começou a 

construção do atual edifício de origem românica. Atualmente deparamo-nos perante 

uma estrutura que resulta num acumular de diferentes movimentos artísticos, 

sobrevivendo da construção românica a planta de três naves com transepto saliente e a 

cabeceira de cinco absidíolos. Os pórticos seguem a linguagem românica através das 

suas arquivoltas que repousam nas colunas. 

Localização  



 

 

 



 

 

Termas romanas de Maximinos 

 

Na zona mais alta da cidade de Braga, em 1977 durante escavações arqueológicas, foram 

descobertas umas termas públicas romanas pertencentes à antiga Bracara Augusta. 

Através dos vestígios encontrados podemos concluir que estamos perante uma 

construção de três épocas construtivas, entre os séculos I e III d. C. As termas eram 

constituídas pela entrada do recinto, pelo vestiário, por piscinas de água fria e quente, 

por um ginásio, assim como por salas quentes e por uma série de canalizações, entre 

outras estruturas responsáveis pelo seu funcionamento. 

 

Localização 

 

Termas_romanas Alto da Cividade. Fotografia: Vitor (CC BY-SA 3.0) 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

Turismo em Braga 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Termas_romanas_de_Maximinos
https://www.cm-braga.pt/pt/0101/conhecer/posto-de-turismo


 

 

3º Etapa Braga a Vila Nova de Gaia 

GUIMARÃES 
 

Castelo de Guimarães  

 

 

No século X, a Condessa Mumadona Dias, depois de enviuvar e assumir o governo do 

Condado Portucalense, mandou erigir o Mosteiro de Santa Maria. Pelos constantes 

ataques dos mouros, foi obrigada a construir o castelo para proteger o mosteiro e as 

povoações que se instalaram nas suas redondezas. Desse primitivo castelo poucos 

vestígios sobreviveram. Durante o governo de D. Henrique e D. Teresa, a finais do séc. 

XI, o castelo foi reformado e acredita-se que foi neste local onde nasceu o primeiro rei 

de Portugal – Dom Afonso Henriques. Vai ser no reinado deste monarca, no séc. XII, que 

o castelo vai sofrer uma profunda reforma, seguidas dos restauros realizados pelos 

monarcas sucessores. 

Localização 



 

 

Capela de São Miguel do Castelo  

 

Na envolvente do castelo situa-se a Igreja ou Capela de São Miguel, onde segundo a 

lenda, foi batizado o primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques. Guardando no 

seu interior a pia batismal que foi utilizada durante a cerimónia. Afastando desta 

hipótese, dando o facto de que o templo é um edifício do séc. XIII. De estrutura 

compacta e simples, de planta longitudinal com nave-única e capela-mor justaposta, que 

estão iluminadas por estreitas frestas. Quase isenta de decoração, a fachada é rasgada 

por um pórtico em arco com arquivoltas. Quando no século XIX a Sociedade Martins 

Sarmento decide restaurar a capela, esta encontrava-se em estado de ruína.  

 
São Miguel do Castelo (Oliveira do Castelo) Guimarães. Fotografia: Amaianos CC BY 2.0) 

Localização 

 

Paço dos Duques de Bragança  

 

O Paço dos Duques de Bragança de Guimarães foi edificado no séc. XV a mando de D. 

Afonso, primeiro duque de Bragança. Este edifício segue a nobre regra construtiva tardo-

medieval que se vivia em França, estruturado por um pátio central quadrangular ladeado 



 

 

pelas alas laterais e pela capela que se posiciona no lado oposto da entrada principal do 

edifício. Atualmente alberga um museu aberto no séc. XX, que exibe coleções de 

tapeçaria, pintura, mobiliário, porcelanas, etc. Assim como a Direção Regional de 

Cultura do Norte e uma ala exclusiva para a residência oficial da Presidência da 

República, aquando das suas deslocações ao Norte do País.  

Localização 

  

Paço Duques de Bragança. Fotografia: Gabriel González (CC BY-ND 2.0) 

Torre Casa dos Laranjais  

 

A Casa Torre de raiz medieval, trata-se de uma vivenda senhorial barroca dos séculos 

XVII e XVIII que segue os princípios do primeiro género de residência nobre portuguesa. 

A torre quadrangular é rasgada por vários vãos de iluminação e rematada por merlões, 

com uma gárgula na esquina e ainda mostra uma lápide com a data de 1654, época em 

que foi transformada a partir da original. Na edificação é de salientar a presença de duas 

portas manuelinas, numa cidade que não viveu o esplendor deste estilo.  

 

Localização 



 

 

Museu de Alberto Sampaio  

 

Criado em 1928, o Museu de Alberto Sampaio da cidade de Guimarães expõe um 

conjunto de peças litúrgica e artísticas provenientes da Colegiada de Nossa Senhora da 

Oliveira e de outros templos de Guimarães, contando com um importante acervo de 

mais de duas mil peças religiosas. O museu situa-se no lugar onde se ergueu o primeiro 

mosteiro da cidade, no séc. X, a mando da condessa Mumadona. No séc. XII sofre obras 

de renovação para converter-se numa Colegiada, continuando a sofrer obras de 

ampliação nos reinados seguintes. O museu ocupa três espaços que pertenciam à 

Colegiada de Nossa Senhora da Oliveira: a Casa Capitular, o Claustro e a Casa do 

Priorato. Para adaptar-se às necessidades do museu, o edifício está constantemente em 

remodelações.  

Localização 

Centro Histórico de Guimarães  

 

Padrão do Salado. Centro histórico de Guimarães 

Desde 2001 é considerado Património da Humanidade pela UNESCO. Vinculado ao 

nascimento da identidade nacional portuguesa no século XII, Guimarães é um 



 

 

excecional exemplo da transformação de um povoado medieval em cidade moderna. 

Esta cidade conservou a sua autenticidade através de uma série de edifícios ilustrativos 

da evolução da arquitetura portuguesa entre os séculos XV e XIX, particular pelo uso 

sistemático de materiais e técnicas de construção tradicional.  

Localização  

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

Mais informação de Guimarães 

 

PORTO 
 

Durante a 1ª invasão francesa, junto com o avanço das tropas de Junot pelo território português, 

um corpo do exército espanhol a mando do general Francisco Tranco, capitão-general de Galicia, 

entra pelo Minho e marcha para ocupar o Porto, onde chega no dia 13 de dezembro de 1807. 

Depois da morte do general espanhol, no dia 2 de abril de 1808, o general francês Quesnel toma 

a posição do governo do Porto. Entretanto o general Carrafa abandona a cidade portuense para 

dirigir-se a Lisboa.  

No início da primavera chegavam notícias sobre a proclamação da Junta Suprema do Governo 

de Espanha a respeito de Portugal, onde se prometia o apoio e a ajuda aos levantamentos contra 

o exército francês. A 6 de junho de 1808, o general espanhol Beleste, retira-se do Porto junto com 

o seu exército espanhol, e leva como prisioneiro o general francês Quesnel. O brigadeiro Luís de 

Oliveira da Costa recupera o governo da guarnição do Porto. Perante esta situação e frente às 

diversas revoltas, como ocorria em Olhão, o general Loison foi obrigado a sair de Almeida para 

dirigir-se até ao Porto, para tentar restabelecer a situação. A 19 de junho depois da revolta de 

Faro é instituída a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino no Palácio Episcopal do 

Porto.  

Ponte das Barcas  

 

A conhecida Ponte das Barcas era uma ponte sobre o rio Douro composta por barcas interligadas 

a cabos de aço. Foi palco de um dos maiores desastres causados pela segunda invasão francesa, 

aquando do marechal Soult entra inesperadamente na cidade do Porto. A população assustada 

ao tentar fugir destes invasores atravessaram a ponte que acabou por ceder, provocando a morte 

https://www.guimaraesturismo.com/pages/8


 

 

de quatro mil pessoas. Em 2009 foi realizado pelo arquiteto Eduardo Souto Moura um 

monumento em memória das vítimas, colocando duas peças em betão nos muros de pedra onde 

estaria as amarrações da ponte, em cada lado da margem.  

Localização 

 

Alminhas da Ponte. Fotografia: António Amen (CC BY-SA 3.0) 

Forte de São João Baptista da Foz 

D. Catarina ordenou, em 1567, proteger com uma fortificação a Igreja São João Batista na foz do 

rio Douro, para proteger a cidade dos ataques inimigos. O projeto inicial do forte é atribuído ao 

engenheiro Simão de Ruão, influenciado pela tratadística italiana. A fortificação sofreu reformas 

no período da Restauração da Independência, chegando ao Porto o engenheiro francês Charles 

Lassart, que demoliu a igreja e as dependências do antigo mosteiro beneditino. O pórtico do 

forte foi erguido em 1796 e segue a influência neoclássica. Durante as invasões francesas o Forte 

de São João fez parte da linha defensiva da cidade do Porto.  

Localização 

Museu Nacional de Soares dos Reis  

 

O Museu de Soares dos Reis, inaugurado em 1833, foi o primeiro museu de arte de carater público 

em Portugal. Com o objetivo de acolher todos os bens artísticos apreendidos dos conventos 

abandonados e extintos do Porto e das redondezas. O museu instalou-se inicialmente no 

Convento de Santo António da cidade, sendo transferido, a partir de 1940, para o Palácio dos 

Carrancas. Trata-se de um edifício neoclássico do séc. XVIII que teve que ser adaptado às 



 

 

necessidades museológicas, com coleções maioritariamente de pintura e escultura. Foi também 

neste palácio onde o marechal Soult se instalou durante a 2ª invasão francesa.  

Localização 

 

Fachada do Museu Soares dos Reis 

 

O Desterrado do escultor Soares dos Reis, uma das obras expostas. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ant%C3%B3nio_Soares_dos_Reis


 

 

Estação de São Bento  

No lugar da estação, no coração da cidade do Porto, existia primeiramente o convento das freiras 

beneditinas de São Bento de Avé Maria erigido no séc. XVI. Foi demolido após a morte da última 

freira para receber a gare projetada pelo arquiteto Marques da Silva, inaugurada em 1916. 

Construído segundo as linhas arquitetónicas e decorativas de um neoclássico tardio, no átrio 

principal da estação contemplámos os alçados totalmente preenchidos por painéis azulejar da 

autoria do pintor Jorge Colaço. Estes painéis representam alguns dos episódios e personagens 

mais simbólicas na história de Portugal, assim como a história dos meios de transporte e ainda 

algumas figuras alegóricas.  

Localização 

 

Estação de comboio São_Bento 

 

Palácio da Bolsa  

O Palácio da Bolsa foi levantado sobre as ruínas do Convento de São Francisco do Porto para 

receber a Associação Comercial Portuense. Começou a ser construído em 1842 e ficou concluído 

em 1850 seguindo o projeto neoclássico do arquiteto Joaquim da Costa Lima. Por ocasião das 

celebrações centenárias da morte de Camões em 1880, é inaugurado o Salão Árabe, convertendo-

se na jóia do palácio. Destacando igualmente do conjunto as salas nobres das Assembleias Gerais 

pelo seu teto em madeira delineado a ouro, e pelo Gabinete da Presidência através das ilustrações 

alusivas à Agricultura, à Indústria, ao Comércio e à Construção Naval.  



 

 

Localização 

 

Palacio de la Bolsa. Foto: Fernando (CC BY-SA 2.0) 

Monumento aos Heróis da Guerra Peninsular 

 

Este memorial dedicado aos heróis da guerra peninsular, encontra-se no centro do jardim da 

Praça de Mouzinho de Albuquerque, na zona da Boavista na cidade do Porto. Consiste num alto 

pilar, onde na sua base existem diversos grupos escultóricos com representações alusivas à 

contenda, como episódios de artilharia, soldados ingleses etc., e existe ainda uma memória ao 

desastre da Ponte das Barcas. A figura do leão no topo do monumento, como emblema do escudo 

britânico, apoia as suas garras sobre a águia napoleónica. Todas as representações são orientadas 

segundo o símbolo feminino da Vitória guiando o povo, onde observamos uma mulher erguendo 

uma espada e uma bandeira.  

O monumento inaugurado em 1952 surge por iniciativa do arquiteto Marques da Silva e do 

escultor Alves de Sousa.  

Localização 



 

 

 

  *Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos.                      

Porto 

https://visitporto.travel/pt-PT/home#/


 

 

VILA NOVA DE GAIA 
 

 

 

Mosteiro da Serra do Pilar  

 

Em 1537 começaram a construir um novo mosteiro na Serra de Gaia para receber os 

monges de São Salvador de Grijó. A igreja original do mosteiro foi demolida em 1598 

para dar lugar a um novo templo de planta circular adaptando-se à estrutura do claustro 

também ele circular. Por esta configuração é considerado como um dos mais notáveis 

edifícios da arquitetura clássica europeia. Durante a ocupação das tropas francesas na 

cidade do Porto, o edifício foi ocupado pelas tropas comandadas por Wellesley, para 

observar desde o alto da Serra do Pilar a atividade das tropas francesas e planear o seu 

ataque. 

 

Localização 



 

 

 

Fotografia: Domjisch (CC BY-SA 2.0) 

Casa da Família Barbot  

 

A Casa Barbot edificada na segunda década do séc. XX reflete o fenómeno da Arte Nova. 

A sua estrutura ultrapassa o caráter decorativo e desenvolve-se quase como um elemento 

orgânico através dos diferentes planos e volumes. Onde convivem diferentes inspirações 

decorativas desde as árabes, às neoclássicas e até às orientais, numa combinação de 

diferentes materiais desde o granito, ao ferro forjado, ao revestimento azulejar, etc. Os 

seus jardins revestem de igual importância pelas suas grutas, pontes, lago, estufa e 

miradouro.  

 

Localização 

 

 

Antigo Convento Corpus Christi  

 

O cenóbio das religiosas dominicanas, foi fundado em 1345 a mando da Dona Maria 

Mendes Petite, fidalga de Gaia. Pela aproximação do rio Douro, a igreja do convento via-

se sujeita as constantes inundações, o que obrigou à edificação de um novo templo na 

segunda metade do séc. XVII. A nova igreja de planta ortogonal está rematada por 



 

 

cúpula, salienta o seu valor artístico através dos quatro altares laterais, do cadeiral em 

talha no coro-alto, dos caixotões com pintura a óleo e de toda a imaginária relacionada 

com a iconografia da ordem.  

Localização 

 

Convento de Corpus Christi. Patio interno e fachada da igreja 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

Mais informação de Vila Nova de Gaia 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cm-gaia.pt/pt/turismo/vivenciar/ver-visitar/


 

 

4º Etapa Porto a Coimbra 

 

GRIJÓ 
 

Mosteiro de Grijó  

 

O Mosteiro de São Salvador de Grijó, localiza-se na freguesia de Grijó, pertencente ao 

concelho de Vila Nova de Gaia. Acredita-se que o primitivo Mosteiro de Grijó foi fundado 

em 922 e encontrava-se em Muraceses, sendo posteriormente transferido para a atual 

localização em 1112. O conjunto é formado pela igreja com alongada fachada principal 

dividida em três níveis, o primeiro com galilé, o segundo rasgado por vãos de iluminação 

e por dois nichos com as imagens de São Pedro e São Paulo e o terceiro termina em 

frontão triangular. Adjacente ao lado direito da igreja estão as dependências conventuais 

e o claustro quadrangular. 

Localização 

 

Claustro. Fotografia: Manuelvbotelho (CC BY-SA 4.0) 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

Mais informação de Grijó 

https://www.cm-gaia.pt/pt/turismo/vivenciar/ver-visitar/patrimonio/


 

 

AVEIRO 

 

Museu de Aveiro  

O Museu de Aveiro inaugurado em 1911, situa-se no antigo Convento de Jesus da ordem 

das dominicanas, fundado em 1458. Neste espaço está o túmulo da Santa Princesa Joana, 

filha do rei D. Afonso V, quem através de uma vida de santidade leva à sua beatificação 

em 1693. De realçar no interior do cenóbio e do museu a igreja barroca, o claustro e o 

abrangente espólio de pintura, escultura, ourivesaria, talha, azulejaria, etc.  

Localização 

 

Museu de Aveiro. Fotografia: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0) 

 

Pelourinho de Esgueira 

 

O Pelourinho de Esgueira localiza-se na freguesia do mesmo nome no concelho de 

Aveiro, data do séc. XVIII e acredita-se que veio substituir um mais antigo. A picota é 

formada por uma coluna torsa com capitel coríntio rematado pelo entablamento, que 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pelourinho_de_Esgueira


 

 

por sua vez, suporta uma forma quadrangular com os símbolos de Portugal e de Esgueira 

esculpidos.  

Localização 

 

Capela do Senhor das Barrocas  

 

A capela do Senhor das Barrocas tem a sua origem no séc. XVIII. Apresenta planta 

octogonal com capela-mor retangular. A capela revela uma linguagem do barroco 

erudito, reforçado na fachada principal através do monumental pórtico, ladeado por 

colunata jónica e coroado sobre o entablamento pelo escudo real, por volutas e mísulas 

preenchidas por folhas de acanto, grinaldas e anjinhos, interrompendo ao centro para 



 

 

enquadrar o vão de iluminação. No interior destaca a capela-mor com talha joanina. 

Cada lateral da nave forma um arco completo e também são arcos de pedra os que 

sustentam a abóbada, que fecha com um magnifico ornamento floral de madeira 

talhada. Completa a decoração dois estupendos retábulos de talha que enquadram telas 

de Pedro Alexandrino, e ainda dois belos púlpitos sobre sanefas.  

 

Localização 

 

Casa do Major Pessoa 

 

A Casa do Major Pessoa, também conhecida como o Edifício Arte Nova, foi projetada 

pelo arquiteto local Francisco Augusto da Silva Rocha e a sua construção ocorreu entre 

os anos 1097 e 1909. A fachada de três níveis destaca-se pelo seu movimento ondulante 

e curvo e pela aplicação de diferentes materiais, como a cantaria e o gradeamento em 

ferro forjado, ambos decorados com formas fitomórficas e florais, que envolvem as 

janelas, arcos e varandas. A fachada termina com um óculo em arco japonês sobrepujado 

por uma águia que domina uma serpente.  

 

Localização 

 

Sé de Aveiro  

 

A atual catedral de Aveiro era anteriormente a igreja do Convento de São Domingos 

fundado em 1423. Do desenho original da igreja pouco sobreviveu, sendo os seus alçados 

resultado das intervenções que sofreu durante os séculos XVI e XVII. O que resulta que 

a fachada principal combine feições maneiristas com barrocas, claramente evidentes no 

portal com colunata salomónica e no remate da fachada. A torre sineira adossada ao lado 

direito da igreja foi construída no séc. XX, conservando o sino original. 

 

Localização 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Casa_do_Major_Pessoa


 

 

 

Catedral de São Domingos em Aveiro. Fotografia: Andreas Trepte (CC BY-SA 2.5) 



 

 

 

Docas de Aveiro 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

Para mais informação de Aveiro 

 

VISEU 

 

Fragmento da estrada romana de Almargem 

 

A estrada romana de Almargem tem aproximadamente seiscentos metros de extensão 

que percorre uma colina em percursos sinuosos, e acredita-se que fazia parte da rota que 

ligava Emerita (Mérida) a Bracara Augusta (Braga) passando por Viseu. Relembrando 

que desde o aglomerado urbano de Viseu contava-se as milhas dos caminhos existentes 

na civitas.  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_patrim%C3%B3nio_edificado_no_distrito_de_Aveiro


 

 

Sé de Viseu  

 

A história da Catedral de Viseu começa no séc. XII durante o reinado de D. Afonso 

Henriques. Na configuração atual da catedral, pouco resiste desta primitiva construção 

românica, devido às sucessivas reformas que sofreu a mando dos diferentes monarcas. 

O conjunto episcopal é formado pela catedral ladeada pelo claustro e pelo paço 

episcopal. A fachada principal do templo é composta pelo corpo central de feição 

maneirista, ladeado por duas torres ainda de estrutura românica apesar das intervenções 

que sofreu no séc. XVI com a introdução das coberturas em cúpula. 

Localização 

 

Interior da Sé de Viseu. Fotografia: Nborges (CC BY 2.0) 

 

Museu Nacional Grão Vasco  

 

O Museu de Grão Vasco está instalado no Paço dos Três Escalões junto à Catedral de 

Viseu. O museu foi fundado em 1916 com o objetivo de expor o património artístico da 

região. A coleção mais importante é a das pinturas retabulares elaboradas para a 

Catedral, por Vasco Fernandes – o Grão Vasco. O espaço museológico também expõe 

outras coleções de pintura, escultura, ourivesaria, faiança, porcelana, mobiliário, 

arqueologia, etc. No início deste século, o museu sofreu renovações através do projeto 

elaborado pelo arquiteto Souto Moura para adaptar-se às novas exigências museológicas.  



 

 

Localização 

Casa do Miradouro  

 

Casa nobre mandada construir pelo Chantre Fernão Ortiz de Vilhegas por volta de 1528, 

numa linguagem entre o Renascimento, o Barroco e o Manuelino. De planta 

longitudinal, a fachada principal pétrea é composta pelo portal em arco de volta perfeita 

com o brasão dos Ortizes na chave. O referido portal está ladeado por pilastras de capitel 

jónico, que se repetem no segundo nível para enquadrar as janelas geminadas em arco. 

 

Localização 

 

Casa Miradouro. Fotografia: Concierge.2C (CC BY-SA 3.0) 

 

Igreja da Misericórdia de Viseu  

 

A Igreja da Misericórdia de Viseu encontra-se junto à Catedral, ocupando o lugar da 

anterior igreja quinhentista. A sua construção inicia-se no ano 1775 sobre a 

responsabilidade do mestre pedreiro António da Costa Faro. O templo apresenta uma 

fachada de linguagem tardo-barroca e rococó, que se desenvolve horizontalmente, 



 

 

sendo quebrada essa horizontalidade através das torres sineiras. O portal articula com a 

varanda do segundo nível, quase como se tratara de uma casa nobre. No seu interior 

destaca a sobriedade neoclássica através dos seus retábulos. 

Localização 

 

Igreja da Misericórdia de Viseu. Fotografia: Vitor Oliveira (CC BY-SA 2.0) 

  

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

Mais informação de Viseu 

 

5º Etapa Coimbra a Almeida 

 

COIMBRA 
 

No outono de 1807 Junot comandando uma tropa franco-espanhol conseguiu o domínio de 

Portugal até agosto de 1808, quando ocorre o desembarque do exército britânico ao mando de 

https://visitviseu.pt/


 

 

Wellesley, na praia da Costa de Lavos em Figueira da Foz. Em Coimbra o Batalhão Académico, 

formado principalmente por estudantes e voluntários, conseguiram molestar a Junot o tempo 

suficiente para que as tropas britânicas, depois do desembarque, pudessem continuar com a sua 

marcha. O ponto culminante das ações do batalhão foi a ocupação do Forte de Santa Catarina 

na Figueira da Foz, pelos militares Bernardo António Zagalo e Inácio Caiola. Os contingentes 

foram também responsáveis pela defesa de Coimbra sob o mando de Bonifácio de Andrade e 

Silva e Fernando Saraiva Fragoso de Vasconcelos. O Batalhão Acadêmico Militar de Coimbra 

funde as suas raízes na Restauração constituída pelos alunos da Universidade tendo os 

professores como oficiais.  

Universidade Velha 

 

A Universidade Velha está instalada desde 1537 nos edifícios do antigo Palácio Real de Coimbra, 

considerada como a residência régia mais antiga de Portugal. Ditas edificações foram restauradas 

e transformadas em “Paços de Estudos”. A universidade foi fundada em 1290 pelo Rei D. Dinis 

em Lisboa, mas foi transferida a Coimbra em 1537 por iniciativa de João III. Lisboa não voltou a 

ser distrito universitário até 1911. Durante este período não existiu outra universidade em todo o 

país que não fosse a de Coimbra. Um dos elementos mais interessantes da universidade é a sua 

Biblioteca Joanina do século XVIII. Em 2013, a Universidade de Coimbra foi declarada Património 

da Humanidade pela Unesco, pelo seu valor arquitetónico e histórico.  

Localização 



 

 

 

 

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 

 

O Mosteiro de Santa Clara-a-Velha localizado nas margens do rio Mondego foi fundado em 1283 

pelo nobre D. Mor Dias para receber as Clarissas. Depois da sua extinção, ainda no séc. XIV, a 

Rainha Santa Isabel reformou o convento com o desejo de aí ser sepultada. Contudo devido às 

constantes inundações, provocadas pelo rio, a comunidade viu-se obrigada a abandonar o 

mosteiro em 1677, e a mudar-se para um novo convento: o Mosteiro de Santa Clara-a-Nova 

erguido no Monte da Esperança.  

Localização 



 

 

 

Mosteiro de Santa Clara-a-Velha 

 

 

Mosteiro de Santa Clara-a-Nova 

 

Decidiram construir o novo Mosteiro de Santa Clara de Coimbra num ponto mais elevado, para 

estar a salvo das inundações. Finalizado em 1609, o cenobium recebeu o túmulo da rainha Santa 

Isabel. No coro-baixo acha-se o primitivo sepulcro gótico, porém o corpo da Rainha foi 

transferido no séc. XVII para um novo sepulcro em prata e cristal, que se encontra presente no 

retábulo barroco da capela-mor da igreja. À frente da tumba existe uma imagem da Santa Rainha. 

O edifício de linhas sóbrias enquadra-se na corrente maneirista, porém o estilo já é barroco.  

Localização 

 



 

 

 

Mosteiro de Santa-Clara-a-Nova. Fotografia Wikimapa 

 

Sé Velha de Coimbra  

 

A Sé-Velha da cidade universitária de Portugal começou a ser construída no século XII, durante 

o reinado de Dom Afonso Henriques. A Catedral está inscrita no românico e desde o exterior 

aparenta ser uma fortificação com ameias piramidais. A fachada principal é composta por três 

corpos, estando o central avançado em relação aos outros, onde enquadra o pórtico com 

arquivoltas, acessível através de uma escadaria. Contrasta a fachada do lado norte através dos 

pórticos renascentistas, destacando a Porta Especiosa construída como se tratara de um 

retábulo. No outro lado, localiza-se o claustro gótico.   

Localização 



 

 

 

Claustro Sé-Velha-Coimbra. Fotografia de Su Westerman(CC BY-NC-ND 2.0) 

 

Sé-Nova de Coimbra 

 

A Nova Catedral de Coimbra foi originalmente o Colégio de Jesus. A construção da sua igreja 

não se inicia até 1598 e a fachada do referido templo só estaria completa no século XVIII. O 

alçado que segue o modelo maneirista, contém três pórticos com lintel reto e monumentais 

estatuas de santos jesuítas. Contudo, na parte superior da fachada podemos encontrar alguns 

detalhes de decoração barroca. Depois da expulsão dos jesuítas de Portugal no século XVIII, o 

Marquês de Pombal transferiu a Sede Episcopal para este edifício, convertendo-se deste modo 

na Sé-Nova de Coimbra.  

Localização 

Museu Nacional de Machado Castro 

 

O Museu abriu as suas portas em 1913 ocupando o antigo Palácio Episcopal, que por sua vez foi 

construído sobre o criptopórtico do Fórum Romano do século I, que é considerado como a 

construção romana mais significativa de Portugal. Este espaço é visitável. O Museu Nacional 



 

 

Machado Castro exibe uma coleção de pintura, datável entre o século XV ao século XX, cuja 

obras provinham principalmente dos mosteiros da cidade e da região. Conta também com 

coleções de escultura com obras desde o século I ao século XVIII, assim como exemplos de 

ourivesaria, vestuário litúrgico, azulejaria e objetos cerâmicos, terminando com a coleção de 

mobiliário e têxtil. O museu recebe este nome em honra ao ilustre escultor português – Joaquim 

Machado de Castro.  

Localização 

Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra 

 

O mosteiro foi fundado em 1131, durante o reinado de D. Afonso Henriques pelos religiosos 

agostinhos de Coimbra sob o mando do arcediago da catedral da mesma cidade. Desde o 

princípio que a casa recebeu a proteção da Santa Sé, que a declarou independente do poder 

episcopal (1154). Gozando da proteção da corte, onde o rei Afonso I a proveu economicamente e 

a beneficiou com bens e rendas, conseguindo criar desta forma, uma comunidade ampla e rica. 

Destacável era o seu scriptorium, atividade que teve continuidade mais à frente com a criação 

de uma impressa, o que contribuiria com uma extensa e valiosa biblioteca presente no mosteiro. 

Esta comunidade monástica foi de facto, a casa monástica mais importante dos reinados da 

primeira dinastia portuguesa e marcou um período fundamental na formação da identidade de 

Portugal, contribuindo desta forma para a afirmação política de Coimbra durante a fundação do 

reino.  

A princípios do século XVI, o mosteiro foi completamente reformado devido ao estado de ruína 

em que se encontrava a sua construção medieval. Por isso desta época resulta a sua fachada 

manuelina. No presbitério conservam-se os monumentos funerários dos primeiros reis de 

Portugal -, de D. Afonso Henriques e de Sancho I.  

Localização 



 

 

 

Igreja  de São Tiago 

 

Construída entre finais do século XII e princípios do século XIII, a igreja é um dos principais 

exponentes do românico em Coimbra. A sua origem surge para glorificar o Apóstolo durante o 

reinado de Sancho I (1185-1212). Provavelmente como agradecimento pela ajuda na guerra contra 

os árabes e pela libertação de Coimbra em 1064, por Fernando I (1010-1065), assim como pela sua 



 

 

intercessão na batalha de Ourique em 1139, o que permitiu ao seu pai, Afonso Henrique (1109-

1185), autoproclamar-se rei de Portugal e estabelecer a capital em Coimbra.  

A decoração da portada principal está inspirada na Sé-Velha, enquanto a fachada lateral mostra 

uma decoração com conchas em honra ao santo que consagra a igreja. Apresenta planta única 

com cobertura de duas águas em madeira. Destaca o retábulo rococó da capela-mor da autoria 

de São João de Almedina e o pórtico gótico da capela.  

Localização 

 

Igreja de São Tiago em Coimbra. Fotografia: Daderot 

 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 
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LEIRIA 
 

Durante a primeira invasão Wellesley marchou sobre Lisboa, por Alcobaça, Óbidos e Torres-

Vedras, com o objetivo de manter contato com a armada britânica comandada por Cotton, de 

forma a garantir novos desembarques das tropas britânicas. Porém, Freire preferia orientar-se 

até Santarém, e por isso dirigiu-se até Leiria. As tropas britânicas chegaram a Leiria no dia 12 e 

aí encontraram-se novamente com o marechal Freire. Apesar das diferenças, ambos exércitos 

caminharam até as Caldas-da-Rainha. Depois da batalha de Vimeiro (21 de agosto), os franceses 

retiram-se e posteriormente em Sintra estabeleceram os termos, ato que ficara conhecido como 

Convenção de Sintra.  

Castelo de Leiria 

Lugar de refúgio do rei D. Dinis e da sua esposa, a rainha Santa Isabel, a quem lhe é atribuída a 

lenda do Milagre das Rosas, sendo esta apenas uma das várias lendas que nasceram em Leiria 

graças a estes dois monarcas. Vários séculos depois, o castelo e a cidade sofreram com os danos 

das invasões francesas que provocariam o posterior abandono do recinto.  

Finalmente, o arquiteto suíço Ernesto Korrodi, realizou a recuperação integral do conjunto, 

voltando a dar ao edifício o protagonismo que era merecedor, ao mesmo tempo que o integrava 

na dinâmica social da povoação.  

Localização 

 

Castelo de Leiria, ruínas da igreja de Santa Maria e Torre Sineira. 



 

 

 

Igreja de São Pedro 

 

A atual Igreja de São Pedro começou a ser construída a finais do século XII, segundo a linguagem 

do românico. Foi mencionada pela primeira vez em 1200, graças à documentação existente sobre 

a disputa entre o Bispo de Coimbra e o Mosteiro de Santa Cruz, pelo domínio eclesiástico da 

cidade. Calcula-se que a obra foi finalizada a princípios do século XIII.  

Localização 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

            Leiria 

Visitar Leiria 

 

TOMAR 
 

Aqueduto do Convento de Cristo  

 

O aqueduto foi projetado devido à insuficiência da água que chegava as terras cultivas 

do Convento de Cristo, durante o reinado de Filipe I. Foi planificado pelo arquiteto 

Filippo Terzi em 1584, que após a sua morte foi substituído por Pedro Fernandes de 

Torres. A estrutura tem aproximadamente 6 quilómetros de distância e um total de 180 

arcos de volta perfeita e 16 ogivais. Terminando com os arcos adossados à fachada do 

convento, alcançando a fonte do claustro principal. A obra foi finalmente inaugurada 

por Filipe II em 1614 e concluída em 1619. 

 

Localização 

https://turismodocentro.pt/concelho/leiria/
https://www.visiteleiria.pt/


 

 

 

Aqueduto de Tomar 

 

 



 

 

 

Castelo de Tomar  

 

Foi nas colinas do rio Nabão que em 1160 se fundou o castelo templário de Tomar. A sua 

torre de menagem, introduzida pelos Templários, apresenta planta retangular elevada 

em três andares e é o testemunho mais antigo em Portugal. O castelo era constituído 

por uma cintura de muralhas reforçadas por torres quadrangulares e semicirculares, que 

dividiam a fortificação em recintos: a vila, a casa militar dos Templários, a Alcáçova com 

a torre de menagem e a Charola templária que servia como oratório privativo.  

 

Localização 

 

Convento de Cristo  

 

O convento de Cristo de Tomar é formado por um conjunto de edificações históricas 

que inclui o castelo medieval, a charola, a igreja manuelina, o convento da Ordem de 

Cristo, os claustros góticos, a cerca conventual, a ermida de Nossa Senhora da Conceição 

e o aqueduto. Estas construções foram edificadas entre os séculos XII e XVII, o que 

resulta no acumular de diferentes influências artísticas e históricas, partilhando traços 

românicos, góticos, renascentistas, maneiristas, manuelinos, etc. O cadeiral de Olivier 

de Gand, presente na igreja manuelina, foi devastado durante as invasões francesas. 

Chama a atenção a janela do capítulo ou manuelina relevante pela sua decoração 

cristológica e de marinhagem.  

 

Localização 



 

 

 
Pórtico da igreja. Fotografia: Daniel Villafruela (CC BY-SA 4.0) 

 

Igreja de Santa Maria do Olival 

 

A igreja gótica dedicada a Santa Maria, foi originalmente edificada no séc. XII para 

receber o panteão da Ordem do Templo. A construção da presente igreja iniciou-se a 

meados do séc. XIII, erigida com planta longitudinal de três naves divididas por arcos 

ogivais, com cabeceira abobadada de composição tripartida composta pela capela-mor 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_Santa_Maria_dos_Olivais


 

 

e pelos absidíolos. A fachada é rasgada pelo pórtico em arco ogival inscrito em gablete, 

encimado por uma imponente rosácea que ilumina o interior do templo.  

 

Localização 

 

Igreja de São João Baptista   

 

A primitiva Igreja de São João Baptista tem a sua origem na época do Infante D. Henrique 

no séc. XV. Contudo no séc. XVI a Igreja Matriz de Tomar sofreu remodelações que lhe 

atribui o traço manuelino. Adjacente no lado esquerdo da fachada desenvolve-se a torre 

sineira. O pórtico com arquivoltas contracurvadas segue o gosto manuelino, estando 

decorado com motivos fitomórficos, zoomórfico e heráldicos. O interior de planta 

retangular é composto por três naves divididas por arcos ogivais e por cabeceira tripla. 

Localização 

 

Pórtico Manuelino 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Igreja_de_S%C3%A3o_Jo%C3%A3o_Baptista_(Tomar)


 

 

 

 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

Mais informação de Tomar 

 

ALMEIDA 
 

Depois da Guerra da Restauração de meados do século XVII, a decisão de fortificar a Raia “à 

maneira moderna” obrigou à reforma dos velhos castelos para adaptá-los às novas necessidades 

militares impostas pela artilheria. Almeida, já contava com uma fortificação anterior e 

considerando a sua importante posição estratégica foi palco de uma ampla reforma a partir de 

1641. Nesse mesmo ano converteu-se na sede do Governo das Armas da Província da Beira, o que 

condicionou o seu crescimento urbano e o seu próspero destino.  

Lugar de passagem na primeira invasão de Portugal, teve especial relevância posteriormente, 

devido primeiramente à batalha do rio Côa, quando o coronel britânico William Cox defendeu 

a ponte sobre o rio perante o avanço francês dirigido pelo mariscal André Massena. 

Posteriormente com o assédio e expulsão do polvorim na fortificação em 1810 provocou 

consideráveis estragos em todo o centro urbano. Finalmente seria um ponto fundamental nas 

https://visit-tomar.com/


 

 

operações de Wellington e dos seus aliados, para garantir o controlo da passagem fronteiriça 

com Espanha. Foi também o local de entrada do general Jhon Moore em Espanha.  

Atualmente o seu principal ponto de interesse radica na vila fortificada dos séculos XVII e XVIII.  

 

Porta de entrada a Almeida. Fotografia: José María Andrés (CC BY-NC-ND 2.0) 

Praça-Forte de Almeida (Fortaleza Abaluartada de Almeida) 

 

A fortaleza de Almeida foi reformada em 1641 durante a guerra da restauração, sob o projeto de 

Pierre Gilles de Saint-Paul, influenciado nos tratados de Deville. David Álvares foi o arquiteto 

responsável pela realização do projeto.  

A fortificação apresenta planta estrelada de 12 pontas. A fortaleza construída a meados do século 

XVII na Raia para defender-se de Espanha é considerada como uma das fortificações mais 

importantes de Portugal. Conserva as duas entradas principais e nos seus inumeráveis espaços 

acolhe diversos museus e centros de interpretação.  

Encontra-se em ótimo estado de conservação, já que o sistema defensivo está quase intato, sendo 

possível percorrê-lo por completo, incluindo as casamatas, que eram os locais onde a população 

acolhia para refugiar-se em tempos de guerra, pois estas eram à prova de bombardeamento. 

Resumindo as caraterísticas típicas destas construções com as portas de entrada (São Francisco 

e Santo António), fossos, seis baluartes e outros elementos que podemos observá-los da mesma 

forma como encontrou o exército napoleónico, apesar da explosão do polvorim que levou à 

destruição de parte da fortificação.  

Localização 



 

 

 

Ruínas do castelo 

Como ponto culminante da fortaleza, atualmente conserva as ruínas da estrutura erguida pelo 

rei D. Dinis no século XIII. Apresentava planta irregular com quatro torres circulares nos 

ângulos. Durante a invasão francesa foi utilizado como depósito de munições e pólvora, o que 

provocaria a sua destruição durante o assédio do dia 26 de agosto de 1810, quando uma bala 

atingiu o polvorim provocando uma enorme explosão.   

Localização 

Picadeiro D'Rei  

 

Conjunto de edifícios que constituíam o Trem de Artilharia da fortaleza, a oficina de manutenção 

da maquinaria de guerra e onde se encontravam os trabalhos de forja. Atualmente transformou-

se num picadeiro de cavalos, que para além das aulas de equitação é possível organizar atividades 

relacionadas com cavalos, carruagens, etc.  

Localização 

 

 

Picadeiro D' Rei. Fotografia: Serge Laroche (CC BY-NC-ND 2.0) 

 

Casamatas/Museu Histórico-Militar de Almeida 

 

O Museu Histórico-Militar de Almeida ocupa o interior das casamatas presentes no baluarte de 

São João de Deus. Está constituído por vinte compartimentos subterrâneos que permitiam 

refugiar a população durante os bombardeamentos. Várias destas casamatas são atualmente as 



 

 

salas expositivas do museu, onde para além dos acontecimentos da guerra peninsular, 

observamos a passagem de diferentes períodos da história de Portugal.   

Localização 

 

Quartel das Esquadras 

  

Construído no século XVIII serviu como quartel de infantaria. Foi realizado por ordem do Conde 

Lippe e projetado por Manuel de Azevedo Fortes. Está incluído na Zona Especial de Proteção do 

Monumento Nacional (Muralhas da Praça de Almeida). Na fachada ostenta o brasão real.  

Localização 

 

Centro de Estudos de Arquitectura Militar de Almeida (CEAMA) 

 

Localizado no Revelim de Santo António, o CEAMA reúne duas funções primordiais: uma com 

uma vertente mais didática e cultural que funciona como um centro de interpretação, e uma 

outra direcionada ao estudo e ao apoio da investigação. É um espaço projetado para representar 

o centro histórico, a fortificação e a arquitetura militar da cidade através de painéis informativos, 

com o auxílio das novas tecnologias e de outros materiais didáticos.   

Localização 

 

Recriação histórica do cerco de Almeida 

 

No mês de agosto recriam-se os acontecimentos históricos que ocorreram em 1810 durante a 3º 

invasão francesa. Este evento é organizado pelo Município de Almeida e pelo Grupo de 

Reconstrução Histórica também do Município de Almeida, que conta com a colaboração de 

diferentes coletivos de Portugal, França, Grã-Bretanha, Alemanha e de diferentes lugares de 

Espanha.  

Entre as atividades desenvolvidas neste evento podemos encontrar:  

- Reconstrução de um acampamento militar  

- Comida campestre 

- Dança Oitocentista (dança de época) 

- Evocação de personagens históricas 



 

 

- Recriação dos combates  

- Seminário Internacional de Arquitetura Militar 

Localização 

 

Ponte sobre o rio Côa 

 

Foi refeita em 1825 devido aos danos causados durante a batalha do rio Côa, que sucedeu no 

início da 3º Invasão Francesa. Aos seus pés encontra-se o Parque Arqueológico do Vale do 

Côa declarado como Património da Humanidade, apresenta um amplio depósito de arte 

rupestre ao ar livre com gravuras que remota ao Paleolítico Superior. 

Memorial Combate do Côa 

 

Realizado em 2010 para comemorar a batalha do rio Côa. Desde o miradouro é possível observar 

o rio Côa e a ponte de pedra do século XVIII. A estratégia aplicada durante a batalha está explicita 

num painel informativo em bronze.  

Casa de Lord Wellington, Freineda 

 

Nas imediações de Almeida esteve o quartel-general de Wellington durante as campanhas de 

inverno de 1811 a 1813. Atualmente conserva-se deste quartel uma pequena casa que possui apenas 

um andar e existe junto a ela um pequeno painel comemorativo.  

Localização 

Castelo de Castelo Bom 

 

Castelo de origem medieval. Durante a invasão francesa o castelo foi destruído. Atualmente, é 

visível os destroços da muralha, a Porta da Vila, uma torre em ruínas, a cisterna conhecida como 

o Poço do Rei, um armazém e uma casa de vigilância, para além de outros vestígios dispersos na 

sua envolvente.  

Localização 

*Para mais informação sobre outros recursos patrimoniais e serviços turísticos. 

https://www.visitportugal.com/es/search/site/almeida 

                https://www.cm-almeida.pt/conhecer-almeida/ 

 

https://www.visitportugal.com/es/search/site/almeida
https://www.cm-almeida.pt/conhecer-almeida/

