
INSPIRAÇÃO
EM BRANCO, TINTO
E ESPUMANTE
Vinhos do Centro de Portugal
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CENTRO DE PORTUGAL

28.199 KM2 DE TERRITÓRIO

270 KM DE FRONTEIRA COM ESPANHA

279 KM DE COSTA ATLÂNTICA

4 PARQUES NATURAIS

5 RESERVAS NATURAIS

2 ÁREAS PROTEGIDAS

1 GEOPARK
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Cada nota conta
em nossa sinfonia
de vinhos.
Porque a vida é demasiado breve para
não cair em tentação, o Centro de Portu-
gal o convida a celebrá-la e a conhecer os
vinhos nobres das regiões do Dão, Bair-
rada, Beira Interior, Tejo e Lisboa, acom-
panhados das mais saborosas e incontes-
táveis iguarias, como o queijo da Serra da
Estrela ou o delicioso leitão da Bairrada.

Uma genuıńa viagem no tempo. No Cen-
tro de Portugal, encontrará aqueles locais
primordiais, onde se ouve apenas o silên-
cio. Os intemporais vales glaciares da
Serra da Estrela, a iluminada Ria de Avei-
ro, o desenho majestático do Vale do
Côa, ecossistemas protegidos, parques
naturais de cortar a respiração e muitos
trilhos para desbravar, a pé ou de bicicle-
ta! Sob um céu absolutamente azul.
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Denominação de Origem Controlada
desde 2 de Novembro de 1999.

16.000 hectares no interior do Centro de
Portugal, entre os rios Douro e Tejo, mui-
to próximo da fronteira com Espanha.
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Podem ser pontos ıńfimos no
mapa-mundo, mas graças a elas se
mudou o destino de Portugal.
Com localizações estratégicas jun-
to da fronteira espanhola, as Al-
deias Históricas são fruto do
trabalho de diversas gerações de
reis que se encarregaram de povo-
ar e fortificar aquela região.

Venha descobri-las em Almeida,
Belmonte, Castelo Mendo, Caste-
lo Novo, Castelo Rodrigo, Idanha-
a-Velha, Linhares da Beira, Marial-
va, Monsanto, Piódão, Sortelha e
Trancoso.

Aldeias Históricas
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Castelo Rodrigo

Castelo Novo

Piódão

Belmonte

Pinturas Rupestres do Vale do Côa

Deixe-se inspirar pela paisa-
gem de cortar a respiração e
aproveite para provar al-
guns dos mais caracterıśti-
cos produtos regionais.
Também se encontram vestı-́
gios da História nos queijos,
no vinho, no cabrito, no bor-
rego, nos enchidos e no azei-
te tıṕicos da região.
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Onde
degustar
As Casas do Côro são um sonho tornado
realidade. Venha descobrir o silêncio que
julgava já não existir e se surpreenda com
a magia da Aldeia Histórica de Marialva.

Casas do Côro
Largo do Côro
6430-081 Marialva

+351 917 552 020
info@casasdocoro.pt
www.casasdocoro.pt
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Vale Glaciar de Loriga • Serra da Estrela

Serra da Estrela Street art na Covilhã

Burel Factory • Manteigas

Queijo Serra da Estrela

Descobrir
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20.000 hectares de vinhas protegidas
pelas serras do Caramulo, Montemuro,
Buçaco e Estrela. Uma longa história de
vinhos de excelência, desde 1908.

Região
Demarcada
do Dão

PORTUGAL

LISBOA

PORTO

VISEU

COIMBRA

11

O
C
E
A
N
O

A
T
LÂ

N
T
IC

O
ESPANHA



No Centro de Portugal, rodeada
por serras e pelos rios Vouga e
Dão, se ergue a cidade de Viseu,
berço de Vasco Fernandes, e im-
portante marco da arte sacra e da
arquitetura religiosa, como com-
provam as inúmeras igrejas que
adornam o centro histórico. Encha
os pulmões do mais puro ar da

Serra do Caramulo, enquanto per-
de o olhar numa paisagem impo-
nente, ou tirando partido dos
benefıćios terapêuticos da água
nas Termas de São Pedro do Sul,
este é o lugar ideal para que seu
corpo e seu espıŕito repousem com
tranquilidade e deleite.

Viseu
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Sé de Viseu

Serra do Caramulo

Praça do Rossio

Após viver de perto a arte
e a cultura desta região, é
hora de dar ao corpo a
merecida recompensa. Sair
dos horizontes da cidade e
descobrir o melhor que a
natureza lhe pode oferecer.
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Onde
degustar
Instalado num belo edifıćio do século
XVII, o Paço dos Cunhas (a 16km de Vi-
seu) é uma das mais prestigiadas unida-
des de enoturismo, a nıv́el nacional. O
projeto de recuperação do edifıćio tem a
assinatura do arquiteto Pedro Mateus.
Aqui encontrará o equilıb́rio perfeito en-
tre tradição e modernidade, num ambi-
ente pleno de conforto.

Paço dos Cunhas
Largo do Paço de Santar
3520-127 Santar

+351 914 832 901
enoturismo@pacodoscunhas.pt
www.globalwines.pt
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Ecopista do Dão

Mesa de Lemos por chef Diogo Rocha Casa da Ínsua Quinta de Lemos

Museu Nacional Grão Vasco Maçã Bravo de Esmolfe 15

Descobrir
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10.000 hectares muito próximos do mar,
dominados pela casta Baga. Produzindo
vinho espumante desde 1890.

Região
Demarcada
da Bairrada
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Caminhar por Aveiro é mergulhar
nas águas do Centro de Portugal.
Conhecida como a “Veneza portu-
guesa” a cidade deixa-se dominar
tranquilamente pela Ria de Aveiro,
descrita por Saramago como um
“corpo vivo que liga a terra ao mar
como um enorme coração”. Em-
barque num moliceiro e percorra
os canais da ria que, como estra-
das de água prateada, nos condu-
zem pela cidade.

Observe as casas Arte Nova que
decoram as margens ou descubra-
as em cada detalhe, fazendo a visi-
ta guiada pedestre organizada
pelo Museu da Cidade. Se prefe-
rir, aventure-se ao volante de uma
BUGA, as bicicletas gratuitas, que
são tudo o que é preciso para se
deslocar em Aveiro.

Aveiro
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Praia da Costa Nova

Ria de Aveiro Vista Alegre • Ílhavo

Ovos Moles

Muito perto de Aveiro,
deslumbre-se com a festa de
cores da praia da Costa
Nova ou descubra a
maravilhosa história da
pesca do Bacalhau no
Museu Marıt́imo de Iĺhavo.
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Se “Coimbra é uma lição”, como
diz a popular canção, será em pri-
meiro lugar uma lição de História
de Portugal. Aqui estão sepulta-
dos D. Afonso Henriques e D.
Sancho I, primeiros reis da coroa
portuguesa. Por toda a cidade
existem marcas deixadas pelos
construtores da nação: seja nas
dependências da Universidade

(criada pelo rei D. Dinis), na gran-
diosidade da Biblioteca Joanina
ou no simbolismo do Convento de
Santa Cruz, a antiga capital do
reino fervilha com testemunhos do
passado. E depois é obrigatório
ouvir o Fado de Coimbra. É uma
experiência muito perto da alma
Portuguesa.

Coimbra
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Jardins da Quinta das Lágrimas

Biblioteca Joanina Universidade de Coimbra Sapientia Boutique Hotel • Books & Wine

Fado no Museu Nacional Machado de Castro

Aprecie a gastronomia e os
vinhos da região ou disfrute
das águas medicinais do
Luso ou da Cúria. Venha
descobrir Portugal em
Coimbra e aprenda, entre
tantas outras coisas, a
“dizer saudade”.
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Onde
degustar
Quinta do Encontro alia a arquitetura e o
culto do vinho.
Esta adega de design é constituıd́a por
um espaço gastronómico, uma loja, um
espaço de convıv́io, uma adega de vinifi-
cação e um espaço multiusos.

Quinta do Encontro
Apartado 246
S. Lourenço do Bairro
3781-907 Anadia

+351 231 527 155
enoturismo@quintadoencontro.pt
www.globalwines.pt
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Bussaco Palace Hotel Aliança Underground Museum • Anadia Pão-de-ló de Ovar

Leitão da Bairrada Aldeias do Xisto 23

Descobrir
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Tendo o rio Tejo como fio condutor, os
Vinhos do Tejo são vinhos consistentes,
de grande qualidade, que têm arreca-
dado prémios sucessivos a nıv́el inter-
nacional.

Vinhos
do Tejo

PORTUGAL

LISBOA

PORTO

ABRANTES

TOMAR

COIMBRA

Fátima
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O desenvolvimento de Tomar está
intimamente ligado à Ordem dos
Templários que, em 1159, recebeu
estas terras como recompensa pela
ajuda prestada a D. Afonso Henri-
ques (1.º rei de Portugal) na recon-
quista cristã do território. Foi D.
Gualdim Pais (1.º Mestre da Or-
dem em Portugal), que fundou o

castelo e, no seu interior, o notável
Convento de Cristo.
Ampliado e alterado ao longo dos
séculos, ainda conserva influências
de diversos estilos arquitetónicos e
é o ex-libris da cidade, classificado
como património mundial pela
UNESCO.

Tomar
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Festa dos Tabuleiros

Convento de Cristo A cerca de 14 kms de Tomar,
destaca-se o reservatório da
Barragem do Castelo de
Bode, em cujas ilhotas e
margens envolvidas por
pinhais, se encontram locais
deslumbrantes e ideais para
umas férias em contato com
a natureza e para a prática
de esportes náuticos.
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Onde
degustar
Uma paixão familiar de três gerações, que
cresce nas margens do rio Tejo, junto à
Vila de Tramagal. Estende-se por uma
área com cerca de 250 hectares, distribuı-́
dos entre vinhas e diversas culturas arven-
ses protegidas por uma pequena área de
pinhal.

Casal da Coelheira
Estrada Nacional 118, nº 1331
2205-645 Tramagal

+351 241 897 219
geral@casaldacoelheira.pt
www.casaldacoelheira.pt
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Luz Houses Cooking and Nature • Emotional Hotel

Parque Natural das Serras
de Aires e Candeeiros

Santuário de Fátima Castelo de Almourol 29

Descobrir
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OsVinhos de Lisboa cativam pela sua
profunda diversidade, como resultado da
diferenciação de solos, de castas, de ex-
posição solar, de ventos e de “terroirs”.
Desde os Fenıćios aos dias de hoje.

Vinhos
de Lisboa

PORTUGAL

LISBOA

PORTO

LEIRIA

ÓBIDOS

TORRES VEDRAS

Nazaré

Alcobaça

Bombarral

Alenquer

Lourinhã

Peniche

Fátima

COIMBRA
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A lindıśsima vila de Óbidos, de ca-
sas brancas enfeitadas com bugan-
vıĺias e madressilvas, foi conquis-
tada aos mouros pelo primeiro rei
de Portugal, D. Afonso Henriques,
em 1148. Mais tarde, D. Dinis a
doou a sua mulher, a rainha Santa
Isabel. Desde então e até 1883, a
vila de Óbidos e as terras ao redor
foram sempre pertença das rainhas
de Portugal. Envolvida por uma

cintura de muralhas medievais e
coroada pelo castelo mouro re-
construıd́o por D. Dinis, que hoje é
uma pousada, Óbidos é um dos
exemplos mais perfeitos da nossa
fortaleza medieval. Como nos
tempos antigos, a entrada se faz
pela porta sul, de Santa Maria,
embelezada com decoração de
azulejos do séc. XVIII.

Óbidos
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Dentro das muralhas, que
sob o sol poente tomam uma
coloração dourada, se
respira um alegre ambiente
medieval feito de ruas
tortuosas, de velhas casas
caiadas de branco com
esquinas pintadas de azul ou
de amarelo, de vãos e
janelas manuelinas, muitas
flores e plantas coloridas.
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Onde
degustar
A AdegaMãe nasceu de uma paixão anti-
ga pelo vinho. Com um projeto arquitetó-
nico moderno e inovador, a AdegaMãe
apresenta uma forte aposta no setor viti-
vinıćola e no enoturismo.

AdegaMãe
Estrada Municipal 554 - Fernandinho
2565-841 Ventosa • Torres Vedras

+351 261 950 100
enoturismo@adegamae.pt
www.adegamae.pt
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Ondas gigantes da praia do Norte • Nazaré Nazaré

Mosteiro de AlcobaçaAreias do Seixo Hotel

Reserva Natural das Berlengas • Peniche

Mosteiro da Batalha 35

Descobrir



TCP/ARPT Centro de Portugal
Casa Amarela • Largo de Sta. Cristina
3500-181 Viseu • Portugal

+351 232 432 032
info@centerofportugal.com

centerofportugal aboutcentro

centerofportugal centroportugal
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