UMA
HISTÓRIA
NARRADA
EM PROSA

e em
poesia

O Centro de Portugal é uma terra de contrastes
que lhe oferece o melhor do mar e da montanha,
onde pode descobrir as raízes da nossa nacionalidade,
o melhor da nossa gastronomia e vinhos e um
património cultural inigualável.
São lugares que respiram História, lendas, costumes
e tradições, onde todos os cenários são mágicos e onde
poderá conhecer (ou redescobrir) o palpitar do coração
de um país. São cidades cheias de vida, contemporâneas
e modernas, que apetece visitar e viver.
Relaxe em areais a perder de vista, mergulhe em águas
doces e frescas das praias fluviais, respire no cimo das
serras e montanhas, deslumbre-se com paisagens de
tirar o fôlego.

A HISTÓRIA
DA SUA VIAGEM
COMEÇA

Conheça uma região que é terra de fé, tolerância
e espiritualidade. Aqui, onde o Turismo da Mente
se une ao Turismo do Corpo e ao Turismo do Espírito.
Na maior e mais diversa região turística de Portugal,
as boas experiências nunca acabam. E é por tudo isto,
e muito mais, que no Centro de Portugal 1 dia é bom,
2 é ótimo, 3 nunca é demais!

aqui
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RIA DE AVEIRO
Águeda
Albergaria-a-Velha
Anadia
Aveiro
Estarreja
Ílhavo
Murtosa
Oliveira do Bairro
Ovar
Sever do Vouga
Vagos

VISEU DÃO LAFÕES
Aguiar da Beira
Carregal do Sal
Castro Daire
Mangualde
Nelas
Oliveira de Frades
Penalva do Castelo
Santa Comba Dão
São Pedro do Sul
Sátão
Tondela
Vila Nova de Paiva
Viseu
Vouzela

REGIÃO DE LEIRIA
Alvaiázere
Ansião
Batalha
Castanheira de Pera
Figueiró dos Vinhos
Leiria
Marinha Grande
Pedrógão Grande
Pombal
Porto de Mós

SERRA DA ESTRELA
Almeida
Belmonte
Celorico da Beira
Covilhã
Figueira de Castelo
Rodrigo
Fornos de Algodres
Fundão
Gouveia
Guarda
Manteigas
Mêda
Pinhel
Sabugal
Seia
Trancoso

REGIÃO DE COIMBRA
Arganil
Cantanhede
Coimbra
Condeixa-a-Nova
Figueira da Foz
Góis
Lousã
Mealhada
Mira
Miranda do Corvo
Montemor-o-Velho
Mortágua
Oliveira do Hospital
Pampilhosa da Serra
Penacova
Penela
Soure
Tábua
Vila Nova de Poiares

MÉDIO TEJO
Abrantes
Alcanena
Constância
Entroncamento
Ferreira do Zêzere
Mação
Ourém
Sardoal
Sertã
Tomar
Torres Novas
Vila de Rei
Vila Nova da
Barquinha

BEIRA BAIXA
Castelo Branco
Idanha-a-Nova
Oleiros
Penamacor
Proença-a-Nova
Vila Velha de Ródão

OESTE
Alcobaça
Alenquer
Arruda dos Vinhos
Bombarral
Cadaval
Caldas da Rainha
Lourinhã
Nazaré
Óbidos
Peniche
Sobral de Monte Agraço
Torres Vedras

O Centro de Portugal é uma terra de contrastes
que lhe oferece o melhor do mar e da montanha,
onde pode descobrir as raízes da nossa nacionalidade,
o melhor da nossa gastronomia e vinhos e um
património cultural inigualável.
São lugares que respiram História, lendas, costumes
e tradições, onde todos os cenários são mágicos e onde
poderá conhecer (ou redescobrir) o palpitar do coração
de um país. São cidades cheias de vida, contemporâneas
e modernas, que apetece visitar e viver.
Relaxe em areais a perder de vista, mergulhe em águas
doces e frescas das praias fluviais, respire no cimo das
serras e montanhas, deslumbre-se com paisagens de
tirar o fôlego.

A HISTÓRIA
DA SUA VIAGEM
COMEÇA

Conheça uma região que é terra de fé, tolerância
e espiritualidade. Aqui, onde o Turismo da Mente
se une ao Turismo do Corpo e ao Turismo do Espírito.
Na maior e mais diversa região turística de Portugal,
as boas experiências nunca acabam. E é por tudo isto,
e muito mais, que no Centro de Portugal 1 dia é bom,
2 é ótimo, 3 nunca é demais!

aqui
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O Centro de Portugal é uma terra de contrastes
que lhe oferece o melhor do mar e da montanha,
onde pode descobrir as raízes da nossa nacionalidade,
o melhor da nossa gastronomia e vinhos e um
património cultural inigualável.
São lugares que respiram História, lendas, costumes
e tradições, onde todos os cenários são mágicos e onde
poderá conhecer (ou redescobrir) o palpitar do coração
de um país. São cidades cheias de vida, contemporâneas
e modernas, que apetece visitar e viver.
Relaxe em areais a perder de vista, mergulhe em águas
doces e frescas das praias fluviais, respire no cimo das
serras e montanhas, deslumbre-se com paisagens de
tirar o fôlego.

A HISTÓRIA
DA SUA VIAGEM
COMEÇA

Conheça uma região que é terra de fé, tolerância
e espiritualidade. Aqui, onde o Turismo da Mente
se une ao Turismo do Corpo e ao Turismo do Espírito.
Na maior e mais diversa região turística de Portugal,
as boas experiências nunca acabam. E é por tudo isto,
e muito mais, que no Centro de Portugal 1 dia é bom,
2 é ótimo, 3 nunca é demais!

aqui

CULTURA,
HISTÓRIA,
PATRIMÓNIO,
GASTRONOMIA
& VINHOS

45
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José Saramago

LUGARES PATRIMÓNIO MUNDIAL
CENTRO DE PORTUGAL
O Centro de Portugal é o centro de um país verdadeiramente
excecional. Um Centro que não tem um, nem dois, nem tão
pouco três, mas sim quatro fabulosos Lugares Património da
Humanidade.

ALCOBAÇA MOSTEIRO DE ALCOBAÇA

“(...) é bem certo que os paraísos não são
todos iguais, há os com huris e sem huris,
porém, para sabermos em que paraíso
estamos basta que nos deixem espreitar
à porta.(...) ”

Alcobaça, Batalha, Coimbra e Tomar surgem inevitavelmente
ligadas pela proximidade, mas também pela centralidade que
se quer ampliada por uma rede de monumentos, de memórias
e de histórias. E de pessoas, claro. Essas, que mantêm vivas as
tradições locais, que contam e recontam as estórias e as lendas
que fazem do Mosteiro de Alcobaça, da Universidade de Coimbra,
Alta e Sofia, do Mosteiro da Batalha e do Convento de Cristo em
Tomar, destinos ainda mais extraordinários.
Distando entre si, menos de meia hora na sua maior proximidade,
e pouco mais de uma hora na sua maior distância, estes lugares
Património da Humanidade não se sobrepõem, nem no mapa,
nem nas vivências e experiências que oferecem, tão diferentes
entre si, como inesquecíveis e arrebatadoras.
67
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TOMAR CONVENTO DE CRISTO

COIMBRA UNIVERSIDADE DE COIMBRA, ALTA E SOFIA

BATALHA MOSTEIRO DA BATALHA

ALDEIAS HISTÓRICAS PIODÃO

ALDEIAS DE MONTANHA

ALDEIAS DO XISTO

São doze as Aldeias Históricas de Portugal
e encontram-se todas na região Centro. Todas elas
diferentes e irrepetíveis, pitorescas e encantadoras.
Perca-se por ruas e ruelas cheias de vida, percorra os
seus edifícios históricos e descubra os seus segredos.
Suba escadinhas, refresque-se nas águas límpidas
das suas praias fluviais, descubra muralhas e
castelos. Deixe-se surpreender com os seus recantos
encantadores, artesanato local e pela sua gastronomia
deliciosa. Parta, mas sempre com a promessa de
regressar.

Perdidas na serra, muitas delas isoladas, existem aldeias
que estão de portas abertas para recebê-lo. Aqui,
onde o silêncio acalma, as tradições contam histórias,
a natureza é autêntica e as pessoas são genuínas.
Aldeias de natureza, de cultura, de sabores, onde se
destacam os enchidos e o famoso Queijo Serra da
Estrela DOP. As aldeias de montanha são palco de
maravilhas naturais, como praias fluviais e ribeiras
que nascem na serra, trilhos para percorrer a pé ou
de bicicleta, um silêncio genuíno que apetece escutar.
Relaxe, respire fundo e entre num mundo de costumes
e tradições genuínas onde tudo é muito mais simples.

Poucos sítios existem como estes. A viagem até às
Aldeias do Xisto começa muito antes de caminharmos
pelas suas ruas. Montanha acima, montanha abaixo,
é deslumbrante o trajeto que nos leva até lá, por estradas
em ziguezague, abraçadas pela beleza natural do Centro
de Portugal. Panorâmicas serras fazem-nos entrar numa
outra dimensão, que nos convida a conhecer a ruralidade
mágica e genuína do país. Se julga que as casas típicas
são o único motivo para uma visita, passe a palavra:
as Aldeias do Xisto estão vivas, têm personalidade própria
e atividades únicas para todos. À disposição dos curiosos.

SERRA DA LOUSÃ BALOIÇO DO TREVIM

ALDEIAS DO XISTO FAJÃO

ALDEIAS DE MONTANHA FOLGOSINHO

ALDEIAS HISTÓRICAS DE PORTUGAL

Para quê imaginar se as pode visitar?

10 11
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ESTARREJA ARTE URBANA - VIHLS

OLEIROS MOONGATE

A riqueza cultural da região é indissociável das suas
gentes, sendo a vasta rede de museus do Centro de
Portugal composta por espaços de visita obrigatória
para melhor compreender a arte, cultura e história
da região e do seu papel no “todo” que é Portugal.

MONTEMOR-O-VELHO CASTELO

VISEU MUSEU GRÃO VASCO
ENTRONCAMENTO MUSEU NACIONAL FERROVIÁRIO

12 13

MUSEUS

Mas também ao ar livre, nas ruas e paisagens
do Centro de Portugal, irá descobrir memórias e
aprendizagens singulares, episódios de vidas antigas
ou modernas, ligadas ao património artístico,
arquitetónico e etnográfico.

ARTE PÚBLICA
Passeie sem pressa pelas ruas das cidades e aldeias
mais bonitas do Centro de Portugal. Admire fachadas
usadas como telas em branco, paredes inteiras
contadoras de histórias, obras espalhadas por locais
transformados em galerias de arte a céu aberto, por
artistas inspirados e inspiradores que ali expõem toda
a sua criatividade e talento. Não deixe de descobrir
também, porque motivo o Centro de Portugal é um
destino pioneiro da arte contemporânea na paisagem,
onde poderá encontrar verdadeiros roteiros de arte
de acesso livre à experiência e vivência de paisagens
culturais.

CASTELOS E MURALHAS
Os castelos e muralhas do Centro de Portugal apresentam
uma vasta história ligada à identidade nacional e à
afirmação do nosso país. Serviram outrora de apoio
estratégico e defesa militar, mas hoje, com cidades,
vilas e aldeias deslumbrantes a seus pés, encantam
todos quantos por ali passam. De locais privilegiados
para “vigiar” e “defender”, transformaram-se em
incontornáveis pontos de visita e fruição. Aceite o nosso
convite para esta verdadeira viagem no tempo a uma
época de reis e rainhas, e sinta-se parte da história de
Portugal!
Turismo do Centro Um país dentro do País

“Sempre chegamos ao sítio
aonde nos esperam”
José Saramago, in A Viagem do Elefante

TURISMO LITERÁRIO

ALMEIDA TURISMO MILITAR

O Centro de Portugal narrado, em poesia ou em prosa, por alguns dos maiores autores portugueses. São várias as
figuras ímpares da literatura portuguesa, cuja vida e obra ultrapassam amplamente a dimensão da escrita, e que
se encontram intimamente ligadas a esta região. Transportam-nos, com as suas obras, em viagens inspiradoras
e inspiradas, que não deixarão ninguém indiferente. Este é o prólogo perfeito para uma viagem-romance pelo
Centro de Portugal, a saborear a cada nova página, a cada nova viagem.
TERRITÓRIOS DO CÔA TURISMO LITERÁRIO

A História de Portugal confunde-se com a história militar,
desde Viriato e os Romanos, às guerras com os vizinhos
espanhóis, aos Descobrimentos ou às Invasões Francesas.
Estão no Centro de Portugal alguns dos cenários dos
maiores capítulos da nossa história. Aqui, poderá visitar
o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota.
Descubra no Centro de Interpretação da Batalha do
Vimeiro e no Centro de Interpretação “Mortágua na
Batalha do Bussaco” emocionantes roteiros seguindo
a Rota Histórica das Linhas de Torres e a Rota Temática
das Invasões Francesas.

TOMAR ROTA DOS TEMPLÁRIOS

TURISMO MILITAR

Deixe-se guiar pelos mistérios da história dos Cavaleiros
da Ordem do Templo e pela sua simbologia plena
de mensagens ocultas. Em Vila Nova da Barquinha,
visite o Centro de Interpretação Templário de Almourol.

Faça uma viagem à descoberta dos tesouros
Templários no Centro de Portugal.
14 15
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GASTRONOMIA & VINHOS
Na sua viagem ao Centro de Portugal saboreie o melhor que vem do mar
e da montanha. Entre os pratos de carne, o leitão da Bairrada, o cabrito
assado, a chanfana ou a lampantana, e os enchidos assumem principal
destaque nesta descoberta gastronómica. Se preferir o peixe aceite
o convite e saboreie pratos típicos, onde se destaca o bacalhau,
as sardinhas, a caldeirada, a lampreia, o peixe grelhado ou sopa de
peixe. O queijo tem um lugar proeminente na gastronomia regional, com
especial ênfase para o queijo Serra da Estrela DOP, o queijo nacional mais
antigo e reconhecido, mas não esquecendo também o queijo do Rabaçal
e o queijo amarelo da Beira Baixa. O azeite é também um dos produtos
de eleição desta região.

16 17

E para aquecer e alegrar corpo e mente leve consigo a aguardente
da Lourinhã que faz de cada momento uma excelente ocasião para
comemorar a vida!
Na região Centro de Portugal, famosa pelos seus vinhos, existem
5 regiões vitivinícolas: Bairrada, Beira Interior, Dão, Lisboa e Tejo.
Prove vinhos de excelência que vão ao encontro dos gostos mais
exigentes. Visite espaços de Enoturismo únicos, autênticos e modernos.
Viva experiências memoráveis e aprecie vistas deslumbrantes.

Turismo do Centro Um país dentro do País

ABRANTES PALHA DE ABRANTES

OESTE PERA ROCHA

Vai ser difícil não querer provar tudo!
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MONTEMOR-O-VELHO PASTÉIS DE TENTÚGAL

Primeiro, prove. Depois, confesse os seus pecados gastronómicos. Na Região de Aveiro,
os Ovos Moles de Aveiro e o tradicional Pão de Ló de Ovar, fazem parte dos doces intemporais
de consumo obrigatório. Todavia, a oferta no Centro de Portugal é abrangente e inclui a
Tigelada Beirã ou os Borrachões de Idanha-a-Nova, da Beira Baixa; os pastéis de Tentúgal,
o mel da Serra da Lousã DOP ou o Arroz Doce do Baixo Mondego, da Região de Coimbra;
ou os Pastéis de Vouzela e o Bolo Negro de Loriga, de Viseu Dão Lafões, que decerto o deixarão
nas nuvens. E quando passar por Leiria, prove as Brisas do Lis ou os Canudos de Leiria, dois
dos doces mais representativos desta região. Na Serra da Estrela, saboreie os Esquecidos do
Fundão, as Cavacas de Pinhel ou os D. Sancho da Guarda. E quem nunca ouviu falar das Fatias
de Tomar, do Pudim de Vila de Rei ou da Palha de Abrantes, no Médio Tejo? No Oeste, a pera
Rocha é um dos seus ex-libris e a doçaria conventual é simplesmente divinal. Estes são alguns
dos (muitos) doces e produtos regionais do Centro de Portugal”.

AVEIRO OVOS MOLES DE AVEIRO

LEIRIA BRISAS DO LIS

DOCES E PRODUTOS REGIONAIS

Turismo do Centro Um país dentro do País

NATUREZA,
WELLNESS,
TURISMO ATIVO
E DESPORTIVO
& MAR
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NAZARÉ SURF

“Preciso de espaço
para ser feliz.
Preciso de espaço
para ser raíz”
Vasco de Lima Couto

ESTAÇÕES NÁUTICAS
Portugal é o país mais ocidental da Europa, numa
posição privilegiada com mais de 900 quilómetros de
costa que se estende de norte a sul do país. No Centro
de Portugal, esta proximidade com o mar e suas gentes
cria excelentes condições para a prática de desportos
náuticos, tanto no litoral, como em barragens, lagoas
e praias fluviais do interior, que não deixam ninguém
indiferente.
Na região, encontramos o maior número de Estações
Náuticas certificadas. São oito no total e todas elas
proporcionam atividades como o wakeboard, o ski
aquático, canyoning, rafting, kitesurf, surf, windsurf,
bodyboard, stand-up paddle, vela, passeios de barco,
mergulho, remo, canoagem ou caiaque.
Estes destinos de eleição incluem alojamento,
restauração e atividades de animação, e preservam
artes, tradições, saberes e ofícios seculares intimamente
ligados à água.
22 23
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ESTAÇÕES NÁUTICAS WAKEBOARD

ESTAÇÕES NÁUTICAS VELA

ESTAÇÕES NÁUTICAS CANOAGEM

GRUTAS DE MIRA DE AIRE
OLEIROS PASSADIÇOS DO ORVALHO

ECOPISTA DO DÃO

GRUTAS
As Grutas de Mira de Aire foram eleitas uma das sete maravilhas naturais
de Portugal e são sobejamente conhecidas como as maiores grutas turísticas
do país. Uma visita às Grutas de Santo António e Alvados, às Grutas de Mira
de Aire e às Grutas da Moeda, é um programa para toda a família, para todas
as idades e sobretudo para o explorador que existe em cada um de nós!

WALKING & CYCLING
Passear a pé é uma das melhores formas para conhecer os mais belos recantos da nossa região.
Ao longo de todo o ano, explore, visite, conheça e aprecie as mais belas paisagens do país.
No Centro de Portugal encontra rotas devidamente assinaladas para os seus passeios em duas rodas.
Pegue na bicicleta e aventure-se por vias e trilhos exclusivos que o levarão até lugares recônditos que
permitem observar e absorver a natureza em pleno.
Há uma variedade imensa de caminhos que poderá explorar, para todos os gostos e interesses:
vilas piscatórias à beira mar, aldeias, serras e vales, castelos e muralhas, ribeiras de xisto, passadiços
e cascatas.
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PENICHE BERLENGAS

VILA VELHA DE RODÃO PORTAS DO RODÃO

AVEIRO SÃO JACINTO

TERMAS DO CENTRO

TERMAS & SPAS
No Centro de Portugal, região com o maior número de equipamentos termais
do território nacional, existem termas que os romanos, há cerca de dois mil
anos, já conheciam e utilizavam. Existem termas com águas das mais quentes
de Portugal, o mais antigo Hospital Termal do mundo e um dos maiores Spas
de montanha da Europa.
As estâncias termais e os centros de wellness oferecem programas
vocacionados para estilos de vida saudáveis, reposição do equilíbrio, estética,
nutrição, e apresentam propostas de atividades de lazer pensadas para todas
as idades.
Numa viagem pelas Termas e Spas do Centro de Portugal, irá descobrir as
qualidades de águas minerais com as mais variadas indicações terapêuticas.

Equilibre as suas energias, cuide do seu corpo e liberte a sua mente.

28 29

RESERVAS NATURAIS &
ÁREAS PROTEGIDAS
O Centro de Portugal possui um riquíssimo
património paisagístico e ambiental que
garante infinitas surpresas aos amantes
da natureza. Os trilhos por reservas
e parques naturais, áreas protegidas,
matas seculares e frondosos pinhais,
proporcionam momentos revigorantes
de rara beleza panorâmica.

Do alto dos cumes desnudados às manchas
florestais de carvalhos, azinheiras, sobreiros
e pinheiros, das inúmeras espécies de plantas
medicinais, aromáticas, ou ornamentais,
à enorme diversidade de espécies
faunísticas, passando por galerias
rendilhadas de magníficas grutas nas
profundezas da terra, tudo nos incita
à descoberta.

Embarcar numa viagem ao Centro
de Portugal é sinónimo de uma jornada
inesquecível pelo melhor da natureza.
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SEIA PRAIA FLUVIAL DE LORIGA

FIGUEIRA DA FOZ PRAIA DO RELÓGIO

PRAIAS OCEÂNICAS
Ao longo de todo o litoral do Centro de Portugal,
a costa cobre-se de areia dourada que é lavada pelo
mar fresco do Oceano Atlântico. Aqui, poderá encontrar
os melhores locais para o merecido descanso e uns
banhos de sol. Para os amantes de desportos aquáticos,
ciclismo e natureza, são inúmeros os motivos para
passar uns dias nas praias oceânicas do Centro de
Portugal.
Aqui, as cores são sempre vivas. Os sons, os mais
genuínos. Sons da faina e da lota, de ondas e de mar,
das correrias no areal. As praias de areia fina e dourada,
banhadas por um mar de prata e de azul a perder de
vista, convidam a tranquilos passeios ou momentos
de pura adrenalina.

PRAIAS FLUVIAIS
Entre montanhas, serras e vales guardam-se
os segredos mais frescos do Centro de Portugal:
as suas praias fluviais.
Refúgios encantados e deslumbrantes, albufeiras,
barragens, cascatas naturais e nascentes de águas
cristalinas, recortadas pelo sussurro de bucólicas
manchas verdes. São muitas e para todos os
gostos. Algumas dotadas de excelentes condições
e infraestruturas, outras num estado mais selvagem,
para uma experiência mais autêntica na natureza.
Este é o destino perfeito para um mergulho refrescante,
uma manhã serena em família ou uma tarde repleta de
diversão com amigos.
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SERRA DA ESTRELA COVÃO DA AMETADE
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ESPIRITUAL
E RELIGIOSO
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Fernando Namora

OURÉM SANTUÁRIO DE FÁTIMA

“A minha poesia é assim como
uma vida que vagueia pelo mundo
por todos os caminhos do mundo”

SANTUÁRIO DE FÁTIMA
Mundialmente reconhecido como lugar de culto mariano, destino de
peregrinação por excelência, Fátima é também um espaço de encontro
ecuménico, que reúne pessoas de todo o mundo.
Lugar transformador de acolhimento e diálogo, foi aqui que a Virgem
Maria apareceu a três Pastorinhos, pela primeira vez a 13 de Maio de 1917,
onde hoje se encontra o Santuário. Para além do Santuário, coexistem
neste espaço, em perfeita harmonia, a Capela das Aparições, a Basílica
de Nossa Senhora do Rosário de Fátima e a Igreja da Santíssima Trindade.
Anualmente, milhares de peregrinos acorrem a Fátima guiados pela sua fé.
Partindo de diversos pontos do país, muitos deles fazem esse percurso a pé,
seguindo por estradas e caminhos rurais. Os Caminhos de Fátima estão
sinalizados, podendo facilmente ser percorridos. Para além de um espaço
de peregrinação, Fátima é um espaço de acolhimento, oração e
espiritualidade.
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CAMINHO PORTUGUÊS DE SANTIAGO

CAMINHOS DE SANTIAGO

HERANÇA JUDAICA

Fazer os Caminhos de Santiago é uma experiência
única e transformadora. Muitos são os peregrinos
que percorrem estes caminhos, a pé ou de bicicleta,
com o objetivo de verem superados os seus limites,
escolhendo uma das rotas históricas definidas.
São quatro os itinerários oficiais que atravessam
o Centro de Portugal: o Caminho Central ou Caminho
Português de Santiago, o Caminho Via Portugal
Nascente, o Caminho do Interior e o Caminho de Torres.

Junte-se a nós e venha conhecer o património
e a herança judaica do Centro de Portugal. Lugares
marcados pelo judaísmo, como judiarias e sinagogas,
museus e centros de interpretação, casas e ruelas,
que exibem registros notáveis da presença judaica
no país, muito antes da criação do reino de Portugal.
Mas foi essencialmente entre os séculos V e XV
que esta comunidade começou a resguardar-se
em aldeias históricas, vilas e cidades portuguesas,
onde ainda permanecem, até hoje, inestimáveis
vestígios patrimoniais e tradições.

CAMINHO DE SANTIAGO

ROTA DAS CARMELITAS

HERANÇA JUDAICA

CAMINHOS MARIANOS
A devoção mariana em Portugal remonta à fundação
da Nação, quando se foram construindo igrejas
e mosteiros dedicados a Santa Maria. São exemplos,
a fundação da Abadia de Santa Maria de Alcobaça e do
Mosteiro de Santa Maria da Vitória, na Batalha, que se
tornaram dois dos monumentos mais emblemáticos do
país. Os locais de veneração mariana, bem como festas,
e romarias, multiplicaram-se ao longo dos séculos,
marcando de forma decisiva a vivência espiritual
portuguesa.
O Santuário de Fátima é o ponto de chegada desta
grande viagem.
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LIFESTYLE,
INSPIRACIONAL
E NOVAS
TENDÊNCIAS
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“Recomeça... se puderes, sem angústia
e sem pressa e os passos que deres,
nesse caminho duro do futuro,
dá-os em liberdade, enquanto não
alcances não descanses, de nenhum
fruto queiras só metade.”
Miguel Torga

WORK FROM CENTRO
DE PORTUGAL
O Centro de Portugal é já um destino ideal
de trabalho remoto, com oferta para todas
as pessoas que pretendam adotar este estilo
de vida.
Na cidade, no campo ou à beira-mar, poderá
escolher trabalhar em espaços inspiradores
e equipados com todas as condições para
lhe proporcionar a melhor experiência, desde
hotéis, espaços de co-work, hub criativos,
incubadoras e centros empresariais.

Centro de Portugal, o melhor destino
para viver, visitar e trabalhar.

42 43

TURISMO CINEMATOGRÁFICO
TURISMO INDUSTRIAL
O património industrial do Centro de Portugal
está bem representado nas áreas do fabrico
do vidro e da cerâmica, dos lanifícios,
da metalomecânica, dos plásticos, dos
moldes, na indústria das duas rodas
ou da extração mineral. Aqui, fábricas
abandonadas tornam-se museus vivos
onde poderá conhecer a matéria-prima,
o produto, os modos de produção, as suas
aplicações, bem como, os antecedentes
históricos que estas atividades económicas
guardam na memória das comunidades
onde estão inseridas.

No Centro de Portugal, os realizadores facilmente
encontram inspiração para as cenas mais memoráveis
dos seus filmes. Os seus 100 municípios dispõem
de cenários diversificados, ideais para a rodagem de
qualquer produção cinematográfica ou televisiva,
nacional ou internacional. Deslumbrantes paisagens
naturais resultam na perfeição em filmes de ação
ou de aventura. Monumentos e locais históricos são
adequados para as produções de época, espionagem,
suspense ou drama. Aldeias e cidades para os policiais,
romances ou fantasia. As grutas e os vestígios de
dinossauros, remetem para os filmes de terror, ficção
científica ou documentários da nossa História.

No Centro de Portugal, palco que acolhe grandes
festivais de cinema, a sétima arte acontece.
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PENICHE CAMPEONATO DE SURF
FIGUEIRA DA FOZ RFM SOMNII
RALLY DE PORTUGAL

ÁGUEDA AGITAGUEDA
TORRES VEDRAS CARNAVAL
AVEIRO FESTIVAL DOS CANAIS
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Centro de Portugal: o Centro de todas as emoções.
Cultura, Arte, Tradições, Música e Desporto prometem
muita animação e adrenalina!

Aqui, entre nós, divirta-se e celebre a vida!
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OURÉM SANTUÁRIO DE FÁTIMA

TURISMO CORPORATE
E EMPRESARIAL
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Meetings industry, feiras setoriais, eventos
internacionais, tecido empresarial exportador,
eventos científicos.
No Centro de Portugal encontra os melhores locais para
fechar os seus negócios, reforçar a sua rede de contatos,
aumentar o seu conhecimento e alargar horizontes.

Turismo do Centro Um país dentro do País

CASTELO BRANCO

COIMBRA
AVEIRO
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GUARDA

VISEU
LEIRIA
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CALDAS DA RAINHA
CIDADE CRIATIVA DO ARTESANATO E ARTES POPULARES

LEIRIA CIDADE CRIATIVA DA MÚSICA

IDANHA-A-ANOVA CIDADE CRIATIVA DA MÚSICA

ÓBIDOS CIDADE CRIATIVA LITERÁRIA

COVILHÃ CIDADE CRIATIVA DO DESIGN

ROTEIRO PELAS
CIDADES CRIATIVAS
DA UNESCO DO
CENTRO DE PORTUGAL
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FESTA DA TRANSUMÂNCIA E DOS PASTORES

ÍLHAVO PALHEIROS DA COSTA NOVA

SERRA DA ESTRELA NEVE

OVAR AZULEJARIA

MARINHA GRANDE ROTA DOS FARÓIS

ARTE XÁVEGA
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GOLFE
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“No Centro de Portugal,
encontra locais onde
a contemporaneidade
abraça a tradição
e a história”
Turismo Centro de Portugal
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