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1 – Fatos gerais sobre o país 

Portugal, é um país soberano localizado no sudoeste da Europa, cujo território está 

localizado na parte ocidental da Península Ibérica e faz fronteira com uma única nação, 

a Espanha. Para o sul e oeste, Portugal faz fronteira com o Oceano Atlântico. Fundado 

em 1143, ocupa uma área total de 92.212Km2. 

O território português abrange ainda duas regiões autónomas: os Arquipélagos da 

Madeira e dos Açores, localizados no Oceano Atlântico.  

 

 

 

 

Ilhas- Madeira e Açores 

O Arquipélago da Madeira é 

constituído pelas ilhas da 

Madeira, Porto Santo, Desertas e 

Selvagens, e o Arquipélago dos 

Açores e formado por 9 ilhas e 

alguns ilhéus: Santa Maria, São 

Miguel, Terceira, Graciosa, São 

Jorge, Pico, Faial, Flores e Corvo. 
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1.1 . Superfície:  92.212 Km2  

1.2. População: 10,6 milhões (censo 2011)               

1.3. Capital: Lisboa 

Lisboa é a capital e a maior cidade de Portugal, com uma população estimada de 

552.700 habitantes dentro dos seus limites administrativos, numa área de 100,05 

km2. A sua área urbana estende-se além dos limites administrativos da cidade, 

com uma população de cerca de 2,7 milhões de pessoas. 

 

1.4. Língua oficial: Português 

1.5. Moeda:  Euro 

1.6. Religião: Católica 

1.7. Dia nacional: 10 Junho - Dia de Portugal, Camões e comunidades 

portuguesas. 

1.8. Sistema politico: Portugal é uma república democrática representativa 

semipresidencial desde a ratificação da Constituição de 1976. A Constituição 

concede a divisão ou separação de poderes entre quatro "órgãos da soberania": o 

Presidente da República, o Governo, a Assembleia da República e os Tribunais.  
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1.9. Principais cidades – Os principais distritos (18) são: 

 
 Aveiro 

 Beja 

 Braga 

 Bragança 

 Castelo Branco 

 Coimbra 

 Évora 

 Faro 

 Guarda 

 

 Leiria 

 Lisboa 

 Portalegre 

 Porto 

 Santarém 

 Setúbal 

 Viana do 

Castelo 

 Vila Real 

 Viseu 

2. GEOGRAFIA 

2.1. Clima 

Portugal tem um clima temperado marítimo, com verões quentes e invernos 

húmidos, sofrendo não só influências continentais mas também atlânticas e 

mediterrânicas. Com temperaturas variando entre 

-5 ° no inverno e 40 no verão e com quatro 

estações (inverno, primavera, verão, outono). 

2.2. Principais Rios 

Os principais rios são: Minho, Lima, Cávado, Ave,  

Douro, Vouga, Mondego, Liz, Tejo, Guadiana, 

Sado e Mira. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:AVR.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Aveiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:BJA.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Beja
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:BRG.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Braga
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_Bragan%C3%A7a.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Bragan%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Coat_of_Arms_of_Castelo_Branco.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Castelo_Branco
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:CBR.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Coimbra
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:COA_of_%C3%89vora_municipality_(Portugal).png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_%C3%89vora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:FAR.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Faro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:GRD.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_da_Guarda
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:LRA.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Leiria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:LSB.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Lisboa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:PTG.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Portalegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:PRT.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_do_Porto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:STR.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Santar%C3%A9m
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:STB.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Set%C3%BAbal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:VCT.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viana_do_Castelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viana_do_Castelo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:VRL.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Vila_Real
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Bras%C3%A3o_de_Cidade_Viseu.png
https://pt.wikipedia.org/wiki/Distrito_de_Viseu
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2.3. Fauna e Flora 

 

2.3.1.  Flora 

Os ambientes naturais são formados por uma flora diversificada, e incluem espécies de 

pinheiro (especialmente as espécies Pinus pinaster e Pinus pinea), o carvalho Inglês (Quercus 

robur), o carvalho dos Pirinéus (Quercus pyrenaica) o castanheiro (Castanea sativa), a cortiça - 

carvalho (Quercus suber), a azinheira (Quercus ilex) ou o carvalho português (Quercus 

faginea). Devido ao seu valor económico, algumas espécies do gênero Eucalyptus foram 

introduzidas e hoje são comuns, apesar de seu impacto ambiental. 

 

2.3.2. Fauna 

 

A fauna caracteriza-se por uma mistura de espécies atlânticas: javali, porco e veado 

(interior); lobos (nas zonas mais remotas da Serra da Estrela) e o lince, que se encontra 

no Alentejo, no sul. A raposa, o coelho e a lebre são presenças constantes. As aves são 

muito abundantes e variadas, já que a Península Ibérica está em plena rota de migração 

de espécies da Europa Central e Ocidental, que vão principalmente para os pântanos do 

Algarve. Peixes prosperam nas águas do Atlântico, especialmente sardinha, robalo e 

dourada. Os crustáceos são comuns nas costas rochosas do norte do país. 

 



Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_1 

PORTUGAL GUIDEBOOK               

 

 

 

 

2.4. Montanhas 

A morfologia do país é variada. No norte caracteriza-se por ser montanhoso, 

predominam os planaltos e os vales profundos. Aqui encontramos as cadeias 

montanhosas mais importantes: Gerês e Serra da Estrela. As planícies e plintos 

predominam no sul. O arquipélago da Madeira, de origem vulcânica, é muito 

montanhoso e a altura aumenta da costa para o centro. O arquipélago dos Açores, 

também de origem vulcânica, é muito montanhoso, com caldeiras profundas e altas 

falésias ingremes. 

 

 Serra do Gerês 
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2.5. Lagos 

 

Lagoa do Fogo – no centro da ilha 

de S. Miguel no arquipélago dos 

Açores. 

 

 

 

 

 

Lagoa das sete cidades - é um lago 

gemeo situado na cratera de um vulcão 

adormecido no arquipélago dos Açores. 

Consiste em dois pequenos lagos 

ecologicamente diferentes conectados por 

uma estreita faixa, que é atravessada pela 

ponte. 

 

2.6. Floresta 

Laurisilva é um tipo único de 

floresta tropical subtropical 

encontrado em poucas áreas da 

Europa e do mundo: nos Açores, e 

em particular na ilha da Madeira, 

encontramos a floresta Laurissilva. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Laurisilva
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2.7. Acesso ao mar 

O mapa "Portugal é Mar" apresenta a realidade territorial portuguesa, não só pela sua 

área terrestre, mas também pelo seu território marítimo. Os principais portos marítimos 

estão localizados em Leixões, Aveiro, Figueira da Foz, Lisboa, Setúbal, Sines e Faro. 

 
 

 

2.8. Fronteira com outros países 

 

 

A República Portuguesa, é um país soberano localizado no sudoeste da Europa, cujo 

território está localizado na parte ocidental da Península Ibérica e faz fronteira com uma 

única nação, a Espanha. Para o sul e oeste, Portugal faz fronteira com o Oceano 

Atlântico. 
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2.9. Top atrações turísticas 

Portugal é um destino muito procurado para férias, tendo para oferecer ao turista uma 

grande riqueza cultural, gastronómica e religiosa e ainda grandes extensões de praias. 

Lisboa é nos últimos tempos uma cidade que se destaca no turismo europeu. 

 

 Algarve 

   

   

 Madeira

 
 Lisboa 

   

   

   

 Sintra 
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 Coimbra 

   

 Porto 

   

 

 Braga 

   

 Barcelos
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3. História de Portugal 

 

Portugal, pequeno país situado no extremo ocidental da Europa, na Península 

Ibérica, tem uma longa costa marítima, virada para o Atlântico, que vai marcar, ao 

longo da sua história a vocação marítima deste povo de pescadores e de navegadores. 

Desde muito cedo, visitado por antigas civilizações de navegadores do mar 

mediterrâneo (Fenícios, Gregos e Cartagineses), que afluíam á nossa costa em busca de 

negócios, de metais preciosos a partir do século X a.C., mais tarde ocupado pelo 

Império Romano, desde o século I a.C., o tempo de César Augusto. Deram-lhe o nome 

de Hispânia, província romana. Mais tardem quando o Império Romano se começa a 

desagregar essa região vai ser invadida por um conjunto de povos bárbaros, Suevos, 

Visigodos, Vândalos e Alanos, a partir do século V. Mais tarde, na 2ªvaga de invasões 

bárbaras do Ocidente Europeu a Península 

Ibérica é invadida pelos Muçulmanos, que 

vêm do Norte de África e ocupam quase toda 

a Península Ibérica desde o século VII ao 

século IX. Foi a partir das Astúrias, e dos 

Pirenéus, para onde os Reis Católicos se 

tinham refugiado, com os seus nobres e 

exércitos, que vão começar a lutar contra os Mouros/Muçulmanos, pela reconquista da 

Península Ibérica. É durante este movimento de reconquista da península ibérica aos 

mouros/muçulmanos, pelos reis católicos, apoiado pela 

Santa Sé (Papa) em Roma, que vai surgir Portugal, 

como país independente. Afonso Henriques, filho de 

D.Henrique, consegue cortar os laços de dependência 

com Castela e negociar com seu primo o Rei Afonso 

VII de Leão e Castela, a independência de um novo País 

– Portugal, firmada em 1143 no Tratado de Zamora. 

Portugal, como país independente, é legitimado internacionalmente pelo Papa 

Alexandre III, através da Bula “Manifestis Probatum”, quando a Santa Sé reconhece o 

importante trabalho que Afonso Henriques estava a fazer na Península Ibérica, na luta 

contra aqueles que eram considerados na época, os inimigos da fé cristã – Muçulmanos. 

D. Afonso Henriques, O Conquistador, foi assim o 1º Rei de Portugal iniciando assim a 
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nossa Monarquia com a 1ªdinastia afonsina, que vai até ao século e termina com a morte 

de D.Fernando em 1383, que não tendo herdeiro direto ao trono, abre uma crise de 

sucessão ao trono, típica das monarquias, que termina em 1385, com a subida ao trono 

de Portugal, D.João I, Mestre de Avis, aclamado pelo povo lisboeta.  

Inicia-se assim, a 2ªDinastia de Avis, que vai ser responsável, por uma das páginas mais 

esplendorosas da História de Portugal – Os Descobrimentos. De facto, a partir dos finais 

do século XIV, Portugal está 

em paz, fronteiras definidas e 

começa a preparar a aventura 

dos descobrimentos, com o 

Infante D. Henrique á frente 

dessa tarefa. Estabelece o seu 

posto de comando no 

Algarve, nas cidades de 

Lagos e Sagres, onde funda 

uma escola de navegação e 

prepara os navegadores portugueses para a navegação e exploração do oceano atlântico. 

Inicia-se assim a nossa expansão, com a Conquista de Ceuta em 1415, praça importante 

do Norte de África, onde confluíam várias rotas comerciais vindas do interior africano e 

do Oriente. Depois, ao longo dos séculos XV, XVI, XVII e XVIII, Portugal vai partir 

para a aventura dos Descobrimentos dando a conhecer “Novos Mundos ao Mundo” até 

então conhecido. De facto, os Descobrimentos permitiram um grande desenvolvimento 

da cartografia, ficando o mundo praticamente todo conhecido, como é hoje. Sob as 

ordens da Coroa Portuguesa, exploramos toda a Costa Ocidental Africana, descobrimos 

a Madeira e Açores, passamos o Cabo da Boa Esperança e com Vasco da Gama 

descobrimos o caminho marítimo para a Índia (1497-98), viagem preparada durante o 

reinado de D.João II e realizada durante o reinado de D. Manuel I. Passamos a dominar 

essas rotas comerciais do Oceano Índico, chegamos ao Japão, Indonésia, China, e 

estabelecemos relações comerciais com essas civilizações. No Oriente, tivemos um 

Império, assente no domínio dos mares e em pontos estratégicos terrestres (Goa, Ormuz 

e Malaca) de maneira a assegurar que seríamos os únicos a trazer e comercializar esses 

produtos tão procurados na Europa (especiarias, sedas e porcelanas). Passados dois 

anos, em 1500, Pedro Alvares Cabral, chega ao Brasil, terra de Vera Cruz e para onde 

Portugal vai transplantar a cultura da cana-de-açúcar, vai proceder a uma colonização e 
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povoamento e mais tarde vem a descobrir minas de metais preciosos, ouro e prata. O 

Brasil seria uma colónia portuguesa até 1822, quando atingiu a sua independência. É 

durante este período que Portugal perde a sua independência para com Espanha, em 

1580, após a morte de D.Henrique, o último rei da 2ªDinastia, que não deixou herdeiro 

direto e legítimo ao trono português, que foi ocupado pelos Filipes de Espanha durante 

60anos. Filipe I de Espanha era sobrinho de D.Henrique e tomou conta também do 

trono português. Esse domínio filipino em Portugal seria interrompido em 1640 – 

Restauração da Independência de Portugal, com D.João IV a subir ao trono de Portugal, 

aclamado pelo povo, depois dos nobres portugueses terem ido pedir ajuda aos Ingleses 

para nos ajudar a expulsão as tropas espanholas de Portugal. Foi durante a 4ªDinastia, 

que Lisboa Vai sofrer um grande Terramoto, em 1755, durante o Reinado de D.José I, 

sentido em várias cidades do Sul, mas foi em Lisboa que os seus efeitos se fizeram 

sentir com maior intensidade. Sabe-se hoje 

que foi um terramoto de grau 9 na escala de 

Ritcher, seguido de um Maremoto (Tsunami) 

com ondas que chegaram aos 20 metros, que 

destruíram toda a baixa lisboeta e durante 

6dias, essa zona esteve a arder. Foi neste 

contexto que sobressaiu a figura de Sebastião 

José de Carvalho e Melo, Ministro dos Negócios Estrangeiros e da Guerra de D.José I, 

mais tarde conhecido por Marquês de Pombal.  

Foi o responsável pela reconstrução de Lisboa, numa obra moderna seguindo os 

melhores modelos da época e que vai 

ficar conhecida, pela Baixa Pombalina. 

Nessa altura do terramoto ele teve uma 

frase que ficou célebre e que demonstra o 

seu pragmatismo: “ Agora é tempo de 

enterrar dos mortos e tratar dos vivos”. 

 Vai ser durante o Reinado de D.José I, 

que o seu 1ºMinistro, Marquês de 

Pombal, vai levar a cabo de importantes obras de modernização do país, em diversas 

áreas. Em 1820, Portugal faz também a sua Revolução Liberal, pondo fim á Monarquia 

Absoluta e iniciando a sua Monarquia Constitucional. A partir dessa data todos os reis 
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quando subiam ao poder/trono tinham que jurar a Constituição. É já durante este 

período, que o Brasil atinge a sua independência-1822.  

É já no final do século XIX, em 1890, que se vai dar um 

episódio na história de Portugal que vai contribuir muito 

para a queda da monarquia em Portugal – O Ultimato 

Inglês de 1890. Aquando da corrida á exploração do 

continente africano, por parte dos países europeus, no 

final do século XIX, Portugal tentou também marcar a sua 

posição e fixar um seu projeto para África, conhecido por 

Mapa Cor-De-Rosa. Portugal foi um dos primeiros países 

a implantar-se em África, desde o século XV e achava 

que tinha também direito ao seu projeto. Mas, nesta altura 

já existiam grandes potências, Inglaterra, Alemanha e França, todos com projetos para o 

continente africano, que decidiram em Berlim (Conferência de Berlim em 1884) dividir 

entre eles o continente africano. De facto o projeto português chocava com o projeto 

britânico e os Ingleses, outrora nossos aliados, fazem um Ultimato a Portugal, dizendo 

que se Portugal não retirasse as suas expedições e 

tropas do interior do continente africano, a Inglaterra 

invadiria Portugal! O Rei D.Carlos, sabendo que 

Portugal não tinha como se opor a Inglaterra, vai ceder 

aos interesses ingleses e mandar retirar as tropas 

portuguesas. Em Portugal isso foi visto como uma 

humilhação, o povo veio para as ruas, fazer 

manifestações e comícios, instrumentalizados pelo Partido Republicano que defendia 

uma Republica para Portugal. Nesses comícios e manifestações denegriam a imagem do 

Rei e da nossa Monarquia, chamavam-lhes traidores e no final era cantada uma canção 

– A Portuguesa, que mais tarde, quando vem a ser implantada a Republica em Portugal, 

passa a ser o hino nacional, até hoje. A monarquia vai entrar em descrédito e está 

preparado o caminho para a Revolução Republicana, realizada em 5 de Outubro de 

1910, que põe fim a 800 anos de Monarquia em Portugal e inaugura a Republica. Foi 

um período que ficou conhecido como a 1ªRepublica de 1910 a 1926, onde Portugal 

entrou na I Guerra Mundial, ao lado dos aliados, depois das nossas colónias em áfrica 

 terem sido atacadas e cobiçadas por tropas alemãs. A participação portuguesa na I 

Guerra Mundial vai contribuir decisivamente para o descalabro financeiro e para o fim 
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deste regime curto, vindo em 1926, os militares a tomarem conta do governo do país, 

que andava á deriva, iniciando um período curto de ditadura militar, antes de 

entregarem o poder a uma pessoa que se distingue como Ministro das Finanças e que irá 

governar Portugal sob a forma de uma ditadura durante cerca de 40anos – António de 

Oliveira Salazar (1933-1974). Foi um regime autoritário, de partido único, com censura, 

presos políticos, polícia política e onde Portugal se isolou do mundo e passou a “olhar 

só para dentro”, onde não chegavam nem saiam notícias. Portugal manteve-se neutro 

durante a 2ªGuerra Mundial, apesar de fazer negócios com as duas partes em confronto 

e após este conflito, quando as nossas colónias em África (Angola, Moçambique, 

Guiné) começam a querer a sua independência, Salazar não autoriza, apesar de 

pressionado por toda a comunidade internacional inclusive pela Santa Sé, opta pela luta 

armada e assim na década de 1960, inicia-se a Guerra do Ultramar que irá levar ao fim 

deste regime.  

A nossa Guerra Colonial durou 13anos, de 1961 até 25 de Abril de 1974, quando se dá 

aquela que ficou conhecida como “A Revolução dos 

Cravos”, que vem por fim a 40 anos de ditadura em Portugal 

e instaurar a Democracia. Foi uma revolução pacífica, o 

povo farto da guerra do ultramar e da ditadura, veio para as 

ruas aclamar.  

É já em plena Democracia que Portugal, faz o pedido de 

adesão à C.E.E. em 1977, com Mário Soares como Primeiro-

ministro. 

 Entra-se então num longo processo 

negocial que vai culminar em 1985 com a 

assinatura do Tratado de Adesão de 

Portugal à Comunidade Económica 

Europeia (C.E.E.), mais tarde União 

Europeia, da qual faz parte ainda hoje.  
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4. Costumes e tradições 

Portugal é um país de costumes e tradições com séculos de história. Resultando de uma 

mistura de civilizações que povoaram o território, o património cultural português é de 

excelência desde o Minho, ao Algarve, à Madeira e aos Açores. 

 

4.1. Danças tradicionais 

Todas as regiões de Portugal possuem danças e cantares tradicionais próprios. Algumas 

destas danças refletem as tradições de namoro e galanteio de cada região e são 

executadas com grande alegria e exuberância. 

Exemplos de danças regionais: o vira, a chula, o corridinho, a tirana, o fandango (em 

que homens e mulheres executam uma animada coreografia ao som do bater de palmas, 

guitarras e acordeões), regadinho, pauliteiros. 

 

 
Madeira 

 
Minho 

 
Ribatejo 

 
Algarve 

 
Interior Norte 

 
Nazaré 

 
Pauliteiros de Miranda 

 
Açores Região centro 
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4.1.1. Boas práticas no 1º Camp, em Przemysl, Polónia, 11-22 May 2018 

Danças tradicionais 

o Regadinho 

O ritmo da dança é mais ou menos como o de uma marcha. Este aspeto faz com que seja 

semelhante a uma dança de salão ou dança burguesa, importada da Europa após as 

invasões napoleónicas. No Norte de Portugal, o Regadinho é realizado sem 

acompanhamento instrumental, exceto a viola, enquanto na Beira Mar usam o som da 

guitarra. 

  

 

o Malhão Malhão 

Dança tradicional do Minho, Douro e litoral marítimo. O Malhão é 

frequentemente realizado em concursos de canto, sendo a sua parte musical 

frequentemente classificada, de forma genérica e imprecisa, como malhoada, expressão 

usada por músicos e cantores folclóricos na peregrinação da Senhora dos Remédios, em 

Lamego, referente aos concursos de música na região do Douro Litoral (Penafiel, 

Paredes, Guimarães). 
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4.2.  Gastronomia tradicional 

Na gastronomia portuguesa, com influências mediterrânea e atlântica, podemos 

encontrar entre as principais especialidades: as sopas, os enchidos, os queijos regionais, 

o bacalhau, a sardinha, a lampreia, numerosos pratos de carne, peixe ou marisco, os 

pastéis de nata, os ovos-moles, o pudim bem como os vinhos – verde, maduro e 

generoso. 

Sopa: as sopas são um elemento presente nas refeições portuguesas. São 

confecionadas com uma variedade de ingredientes frescos e muitas são por si só uma 

refeição. Cada região do país tem a sua sopa típica com os respetivos ingredientes e 

sabores únicos. Algumas sopas típicas: Caldo Verde (Minho e Litoral Norte), Canja de 

galinha, Sopa da Pedra (Ribatejo), Açorda/Sopa Alentejana, sopa de castanhas (Trás os 

Montes), sopa de peixe (Algarve, Alentejo), sopa de tomate com ovos escalfados 

(Alentejo), sopa da Beira (Beira Alta), sopa de feijão e sopa de legumes. 

Bacalhau: é o “fiel amigo” à mesa dos Portugueses. É importado das águas frias 

do Atlântico Norte – Canadá e Noruega. Há mil e uma formas diferentes de cozinhar o 

bacalhau (à Braz, com natas, cozido, à Zé do Pipo).  

Sardinha: resultado da tradição piscatória, a sardinha é uma das maravilhas da 

gastronomia portuguesa. É mais consumida no verão e emblemática nas festas dos 

santos populares, em junho, assada na brasa e acompanhada com pimentos. 

Arroz de Cabidela: este prato de arroz com galinha distingue-se dos outros pela 

forma como é cozinhado – numa mistura de sangue da galinha e vinagre.  

Carne de Porco à Alentejana: uma combinação invulgar de marisco e carne de 

porco.  

Cozido à Portuguesa: confecionado com várias carnes e enchidos tradicionais 

(chouriço, farinheira, costela, pernil de porco, toucinho), cenoura cozida, batata, couve e 

nabo, este prato é uma das delícias nacionais. 

Arroz de marisco: 

composto por arroz cozido com 

todo o marisco disponível na lota 

(incluindo gambas, mexilhões, 

berbigão e santola), cebola, 

tomate, malagueta e muitos 

coentros.  
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Pasteis de nata ou pasteis de belém são uma das mais populares e tradicionais 

doçarias portuguesas. 

Vinhos: O vinho do Porto, produzido há séculos na região do Douro, é típico de 

Portugal. Existe vinho do Porto, tinto e branco. 

 

4.2.1. Boas práticas no primeiro Camp, em Przemysl, Polónia, 11-22 Maio 2018 

Confeitaria Portuguesa  

 

 

 

 

4.3.  Celebrações importantes 

 S. Martinho 

O S. Martinho, celebra-se no dia 11 de Novembro. Diz-se que S. Martinho viajava no 

seu cavalo num dia frio e de chuva quando avistou por acaso um pobre sem roupa. Logo 

desceu do seu cavalo e com a sua espada dividiu ao meio a sua capa e deu-lhe umas das 

partes. Nesse mesmo instante a chuva desapareceu e logo se pôs um sol radioso. O dia 

de São Martinho celebra-se em Portugal com castanhas assadas e vinho novo. 
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 Festa das cruzes Barcelos 

A festa das cruzes é a maior romaria do Norte do país, realiza-se no início do mês de 

maio. Um dos seus momentos marcantes é a “batalha das flores”, uma espécie de 

“celebração à primavera”. 

  

 

 S. João 

É uma festa popular que se celebra de 23 para 24 de junho em alguns localidades 

portuguesas com destaque para as cidades de Braga e Porto. É uma festividade católica 

que celebra o nascimento de S. João Batista. No Porto inicialmente tratava-se de uma 

festa pagã, com origem no solstício de Verão e festejava-se a fertilidade associada às 

colheitas e abundância. 

Tradições da festa: sardinhada, balões de ar quente, alho-porro, martelos, fogo de 

artifício e manjericos. 

   
 

 Semana Santa em Braga 

Com origem em finais do século IV d. C., a Semana Santa em Braga é uma celebração 

religiosa. Ao longo da semana os altares das igrejas invocam a paixão de cristo e estão 

decorados com flores e velas. Realizam-se grandes procissões noturnas, missas e 

cerimónias de preparação espiritual e ainda uma série de concertos de música religiosa e 

exposições temáticas. 
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 Zés Pereiras e Cabeçudos/Gigantones 

Zé Pereira são um grupo de homens que animam as festas populares com instrumentos 

musicais e tradicionais: concertinas, bombos, caixas e gaitas de foles. 

Cabeçudos/Gigantones são figura central nas festas do norte do país, foram 

popularizados em Viana do castelo por influência da Galiza, Espanha. São figuras 

humanas de grandes dimensões, 3 a 4 metros de altura. Aparecem sempre a par ou 

grupos de casais, vestindo trajes populares e desfilando ao ritmo da música dos Zés 

Pereiras. 

   

 

 Vaca das Cordas 

Vaca das Cordas is a tradition that dates back to 1646 and takes place on the eve of the 

feast of Corpus Christi in the historic village of Ponte de Lima – the oldest town in 

Portugal. On the ninth Friday after Easter, this tradition that dates back to Roman times 

and has Phoenician origins features a bull-running in which young men lead a bull 

through the town. 
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4.4.  Trajes tradicionais 

Nos trajos regionais do Norte, sobretudo no Minho, as mulheres vestem trajos muito 

ricos e coloridos, com tons dominantes de vermelho, branco ou preto, e usam longos 

colares de ouro ao peito, cobrindo a cabeça com um lenço. Estes trajos são usados 

apenas em desfiles e romarias. 

   
 

O trajo típico da Madeira continua a ser usado pelas floristas e nos mercados locais. 

  

 

4.5. Lendas nacionais 

 Lenda do Galo de Barcelos 

A curiosa lenda do galo está associada ao cruzeiro medieval que faz parte do espólio do 

Museu Arqueológico da cidade. Segundo esta lenda, os habitantes do burgo andavam 

alarmados com um crime e, mais ainda, com o facto de não se ter descoberto o 
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criminoso que o cometera. Certo dia, apareceu um galego que 

se tornou suspeito. As autoridades resolveram prendê-lo e, 

apesar dos seus juramentos de inocência, ninguém acreditou 

nele. Ninguém acreditava que o galego se dirigisse a S. Tiago 

de Compostela, em cumprimento de uma promessa, sem que 

fosse fervoroso devoto do santo que, em Compostela, se 

venerava, nem de S. Paulo e de Nossa Senhora. Por isso, foi 

condenado à forca. Antes de ser enforcado, pediu que o 

levassem à presença do juiz que o condenara. Concedida a autorização, levaram-no à 

residência do magistrado que, nesse momento, se banqueteava com alguns amigos. O 

galego voltou a afirmar a sua inocência e, perante a incredulidade dos presentes, 

apontou para um galo assado que estava sobre a mesa, exclamando: “É tão certo eu estar 

inocente, como certo é esse galo cantar quando me enforcarem”. Risos e comentários 

não se fizeram esperar mas, pelo sim pelo não, ninguém tocou no galo. O que parecia 

impossível tornou-se, porém, realidade! Quando o peregrino estava a ser enforcado, o 

galo assado ergueu-se na mesa e cantou. Já ninguém duvidava das afirmações de 

inocência do condenado. O juiz correu à forca e viu, com espanto, o pobre homem de 

corda ao pescoço. Todavia, o nó lasso impedia o estrangulamento. Imediatamente solto 

foi mandado em paz. Passados anos voltou a Barcelos e fez erguer o monumento em 

louvor a S. Tiago e à Virgem.  

 

 Lenda do Milagre das Rosas 

Segundo a lenda, o Rei Denis de Portugal foi informado sobre o trabalho de caridade 

que estava a ser realizado pela sua esposa, a Rainha Elizabete 

de Aragão, e o consequente efeito dessa caridade sobre a 

fortuna real. 

Um dia, o rei decidiu surpreender a rainha num de seus 

passeios diários para distribuir esmolas e pão pelas pessoas 

necessitadas. D. Dinis perguntou à rainha onde ia e ela 

respondeu que se dirigia ao mosteiro para ornamentar os altares 

Ele reparou que ela tentava disfarçar o que levava no regaço. Desconfiado, o rei acusou-

a de estar a mentir, uma vez que não havia rosas em janeiro. Obrigou-a, então, a abrir o 

manto e revelar o que estava lá escondido. Depois de um momento de hesitação, 

Elizabeth disse: “São apenas rosas, meu senhor!”. Ele obrigou-a a abrir a capa para 
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revelar o que ela estava a esconder. Antes de olhar atónito, Elizabeth revelou as lindas 

rosas que ela carregava. 

Milagrosamente, o pão que ela escondia tinha-se transformado em rosas. O rei ficou 

sem palavras e implorou o perdão da rainha. Ela continuou com a sua tarefa. A notícia 

do milagre espalhou-se por Coimbra e o povo declarou-a como "Santa Isabel de 

Portugal". 

 

 Lenda da lagoa das sete Cidades 

A história antiga relata a história de um viúvo mal-humorado, o Rei e a sua filha, num 

reino no Mar Ocidental. Era rei, senhor da alquimia e feiticeiro, que vivia 

exclusivamente para a filha, Antília, e que não deixava a princesa falar com ninguém. 

Além do rei, a princesa foi criada por uma velha enfermeira, depois que a rainha 

morreu. Com o passar dos anos, a princesa cresceu para ser uma bela jovem e capaz de 

atrair a atenção de qualquer menino do reino. No entanto, o rei restringiu seus 

movimentos ao castelo e ao jardim, e poucos a viram. Mas, sem se deixar intimidar pelo 

pai, e com a ajuda da enfermeira, ela escapou para as colinas e vales locais, enquanto 

seu pai dormia depois do almoço. Durante uma das suas aventuras de fuga, ela ouviu 

uma música: a música era linda e encantou-a para seguir suas origens. Escondendo-se 

de vista, a princesa encontrou um jovem pastor tocando uma flauta, sentado no topo de 

uma colina. Durante semanas 

ela voltou, ouvindo o jovem 

Shepard, até que foi 

descoberta por trás de alguns 

arbustos. O Shepard se 

apaixonou pela princesa, e eles 

continuaram a se encontrar 

depois, conversando, rindo e 

curtindo a companhia um do 

outro, até que o menino resolveu pedir a princesa em casamento. 

De manhã cedo, o casal bateu na porta do castelo e pediu aos empregados que falassem 

com o rei. Muito nervoso, mas determinado, o Shepard pediu ao rei por sua filha em 

casamento. Reagindo com raiva, o rei se recusou e expulsou-o do castelo, e proibiu sua 

filha de ver o menino. Não desejando mais sentimentos ruins, ela seguiu as ordens de 

seu pai, mas se encontrou secretamente com o pastor naquela tarde para dizer a ele que 
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nunca mais o veria. Antília e o Shepard choraram a tarde toda, abraçando-se, e as 

lágrimas formavam dois belos lagos, um verde, pois os olhos da princesa eram verdes e 

o outro azul, pois os olhos do pastor também eram coloridos. 

 

 Lenda das amendoeiras em Flor 

Há muito tempo atrás, quando o reino do Algarve era governado pelos mouros, um 

príncipe árabe apaixonou-se loucamente por uma princesa que vinha das terras 

invernosas do norte da Europa. O Príncipe casou com a jovem Princesa e eles foram 

morar nas terras ensolaradas do Algarve. O sorriso da linda princesa causou grande 

admiração entre as pessoas daquele reino do sul, eles admiravam a sua pele clara e o seu 

cabelo dourado. Eles admiravam a suavidade da sua voz e a cor dos seus olhos. A 

própria princesa estava muito contente em estar nas terras quentes do sul. Todas as 

manhãs, a princesa desfrutava de passeios tranquilos pelas aldeias pacatas e caminhos 

ensolarados. Ela ficou impressionada com as casas caiadas de branco, com portas e 

janelas cortadas em tons de azul. Ela amava as suculentas laranjas e as romãs escarlates. 

Ela gostava da doçura do medronheiro, do aroma dos figos e da sombra fresca das 

alfarrobeiras. Ela guardava o grito do falcão, dos rouxinóis e das cotovias. Ela parecia 

feliz naquele reino quente e distante. 

Apesar de estar longe de sua terra 

fria, a bela princesa estava 

verdadeiramente apaixonada pelo 

Príncipe de pele escura que cheirava 

a frutas e especiarias doces. No 

entanto, ela sentia falta da brancura e 

dos mantos de neve das terras 

distantes do norte. Lágrimas 

escorriam pelo seu rosto bonito e ela estava triste. Um dia, tendo encontrado a princesa 

delicada em lágrimas, o príncipe perguntou sobre a razão de tal tristeza e pesar. Ela 

confessou que sentia falta dos campos cobertos de neve do seu distante reino. 

Determinado a levar alegria ao coração de sua princesa, o príncipe reuniu todos os seus 

homens e ordenou-lhes que plantassem campos de amendoeiras até onde os olhos 

pudessem ver, de modo que quando eles estivessem em plena floração dariam à princesa 

a ilusão de neve A flor de amêndoa aqueceria o seu coração e ela seria curada do seu 

desejo. A primavera chegou e uma manhã, quando a princesa se aproximou da janela do 
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seu palácio, ela não podia acreditar nos seus olhos! As amendoeiras estavam cobertas de 

flores e os campos eram brancos como neve brilhando ao sol. Mais uma vez as lágrimas 

correram pelo seu rosto bonito, no entanto, estas eram lágrimas de alegria. E assim, ano 

após ano, o rei mouro e a princesa do norte aguardavam ansiosamente o maravilhoso 

milagre da flor da amendoeira e, finalmente, viveram felizes para sempre. 

 

4.6. Casas tradicionais  

A arquitetura das casas portuguesas é um reflexo da diversidade paisagística e cultural 

de cada região do país. 

Norte  
 

Porto 

 
Aveiro 

 
Serra da Estrela 

 
Lisboa  

 
Alentejo  

 
Madeira 

 
Algarve 

 
Açores 
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4.7. Artesanato tradicional 

 

 Olaria/Barcelos o figurado de Barcelos é uma produção certificada e representa 

a evolução da nossa sociedade ao longo dos tempos. 

 

    

 

 

 Lenço dos namorados 

Os “lenços dos namorados” existem por todo o país, com maior incidência no Minho. 

Conta-se que a origem esteja ligada aos lenços senhoris que remontam ao século XVII e 

que foi adotado pelas mulheres do povo com o fim de conquistar o seu namorado. Era 

fabricado a partir de um pano de linho fino ou de lenço de algodão, bordado com 

motivos variados e usado por mulheres com idade de casar. Era hábito a rapariga 

apaixonada bordar o seu lenço e entregá-lo ao seu amado quando este se fosse ausentar. 

Nos lenços eram bordados versos, para além de vários desenhos, com simbologias 

próprias e era usado como ritual de conquista.  

   

 

 

 

 Cerâmica Bordalo Pinheiro 

Cerâmica típica de Caldas da Rainha, artigos decorativos criados pelo artista Raphael 

Augusto Bordallo Pinheiro, no século XIX, continua a ser produzida nessa região. 
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 Tapetes de Arraiolos 

Os tapetes de arraiolos remontam ao século 17, de influência oriental, com origem na 

vila alentejana que lhes deu o nome. São tapetes bordados com lã e à mão. 

   

 

 Filigrana Portuguesa 

É uma joalharia tradicional e uma arte manual, com fabrico principalmente em duas 

zonas: Póvoa de Lanhoso (Braga) e Gondomar (Porto). As peças fabricadas representam 

temas como: o mar, o amor, a religião. Por exemplo: brincos, medalhões, colares de 

conta, cruzes, corações de Viana. Estas peças são usadas nos trajes femininos dos 

ranchos folclóricos do Minho. 
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4.7.1. Boas práticas no 1º Camp, em Przemysl, Polónia, 11-22 May 2018 

Artesanato tradicional, arte e fotografia 

 

 

 

4.8. Jogos tradicionais 

JOGO TRAÇÃO DA CORDA 

Nº jogadores: duas equipas com o mesmo número de jogadores. 

Material: uma corda e um lenço (deverá estar atado no meio da corda) 

Normas: As equipas deverão ser equilibradas e tentar que os jogadores não ultrapassem 

a marca estabelecida no chão. 

Não é permitido enrolar a corda no corpo ou fazer buracos no solo para fincar os pés. 

Como se joga: 

Num terreno plano e livre de obstáculos, duas equipas com forças equivalentes seguram, 

uma de cada lado, e à mesma distância do lenço, uma corda. Entre as equipas, antes de 

começar o jogo, traça-se ao meio uma linha no chão. 

Cada equipa tenta puxar a corda para o seu lado, 

ganhando aquela que conseguir arrastar a outra 

equipa, fazendo com que a primeira criança do 

grupo adversário ultrapasse a linha marcada no chão. 

É derrotada a equipa se os elementos caíram ou 

largarem a corda. 
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CORRIDA DE SACOS 

Nº de jogadores: A prova pode ser individual ou por equipas. 

Material: Sacos, de preferência em serapilheira. 

Como se joga:  

O objetivo é percorrer a distância indicada no mais curto espaço de tempo. Para os 

jogadores se deslocarem, devem segurar o saco com as duas mãos. O concorrente que 

sair de dentro do saco durante o percurso, será 

desclassificado. Se a prova for por equipas, a equipa 

também será desclassificada.  Caso seja por equipas, será 

vencedora a equipa que obtiver um maior número de 

pontos, resultantes do somatório dos seus jogadores. 

 

JOGO DO PIÃO 

Nº de jogadores: vários. 

Material: um pião e uma corda para cada jogador. 

Como se joga: 

Antes de atirar o pião, deve-se enrolar bem o cordel à sua volta, sem folgas. O cordel é 

segurado com a mão pela extremidade solta. Quando 

se desenrola, com o impulso da mão, puxando a 

baraça para trás, fá-lo girar. Quando o pião é lançado 

com grande intensidade diz-se que a jogada é de 

“escacha”. Para jogar à roda, ou raia grande, marca-se 

no chão um círculo de jogo que poderá ter cerca de 

um metro e meio. Os jogadores devem projetar o seu 

pião em direção ao círculo. 

 

JOGO DO OVO COM A COLHER 

Material: colheres; ovos cozidos ou batatas; 

Duração:  sem limite de tempo; 

Regras: quando um participante deixar o ovo cair no 

chão durante o jogo, retorna ao ponto de partida; 

Como se joga: – para a realização deste jogo é 

necessário haver 2 equipas ou mais, com o mínimo de 5 

pessoas em cada uma. O objetivo principal deste jogo é 
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os jogadores percorrerem um certo limite com uma colher com um ovo, na mão ou na 

boca, e voltarem para o ponto de partida levando-a sem deixar cair no chão. 

 

4.8.1. Best practices in the 1st Camp, in Przemysl, Poland, 11-22 

May 2018 - Traditional Games 

 

5. Arte e Arquitetura 

5.1. Pintores e escultores famosos 
 

Almada Negreiros (1893 – 1970) nasceu na colonia portuguesa de São 

Tomé e Príncipe. Além de literatura e pintura, Almada trabalhou em 

tapeçaria, gravura, murais, caricatura, mosaico, azulejos e vitrais. 
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Soares dos Reis (1847-1889) foi um escultor português. 

Estudou na Academia de Belas Artes, onde se formou em escultura em 

1867. Estudou na École des Beaux-Arts, em Paris, de 1867 a 1870, 

onde alcançou vários prêmios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joaquim Machado de Castro (1731-1822) é um dos mais famosos 

escultores clássicos português. Machado de Castro nasceu em 

Coimbra, filho de um organeiro e escultor de igrejas. Ele foi educado 

pelos jesuítas na cidade. A primeira grande comissão de Machado de 

Castro foi em 1771, quando ele produziu a 

estátua de bronze do rei José I, um projeto 

de Eugénio dos Santos. A figura equestre é 

mostrada simbolicamente esmagando 

cobras na Praça do Comércio (Praça do 

Comércio) em Lisboa. 

 

 

Paula Rego - Nasceu em 1935, é uma artista visual portuguesa 

particularmente conhecida pelas suas pinturas e gravuras baseadas em 

livros de histórias. O estilo de Rego evoluiu do abstrato para o 

representacional, e favoreceu os pastéis sobre os óleos durante grande parte 

de sua carreira. O seu trabalho reflete frequentemente o feminismo, 

colorido por temas folclóricos da sua terra natal, Portugal. 
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Joana Vasconcelos - Nasceu em 1971. Vive e trabalha em 

Lisboa. Tem exibido regularmente desde meados dos anos 90 e o seu 

trabalho tornou-se conhecido internacionalmente após sua 

participação na 51ª Bienal de Veneza em 2005, com o trabalho The 

Bride (2001-05). Foi a primeira mulher e jovem artista a expor no 

Palácio de Versalhes, em 2012. 
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5.2. Edifícios famosos 

 

O Museu Arqueológico (Museu 

Arqueológico de Barcelos) foi 

construído sobre as ruínas do que foi 

outrora o Palácio dos Condes de 

Barcelos e Duques de Bragança, junto 

à ponte que data do século XIV. 

 

 

 

 

 

O Santuário de Santa Luzia é o ícone 

majestoso de Viana do Castelo que domina 

o horizonte da cidade. Esta estrutura é 

inspirada na arquitetura bizantina e com 

vários elementos góticos. 
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A Casa da Música, a sede da Orquestra 

Nacional do Porto, destinada a marcar o 

ano festivo de 2001, em que a cidade do 

Porto foi designada Capital Europeia da 

Cultura. É o primeiro edifício em Portugal 

que, desde a sua conceção, se dedica 

exclusivamente à música, seja em 

espetáculos públicos, seja no campo da 

formação e criação artística. 

 

 

 

O Castelo de Guimarães, é o principal 

castelo medieval do concelho de 

Guimarães, na região norte de Portugal. 

Foi construído no século X para defender o 

mosteiro de ataques por mouros e 

nórdicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bom Jesus do Monte é um santuário 

português em Tenões, fora da cidade de 

Braga, no norte de Portugal. O Santuário 

é um notável exemplo de local de 

peregrinação com uma monumental 

escadaria barroca que sobe 116 metros 

(381 pés). É uma importante atração 

turística de Braga. 
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Torre de Belém é uma torre fortificada localizada 

em Lisboa. A torre foi construída no início do 

século XVI e é um exemplo proeminente do estilo 

manuelino português, mas também incorpora 

sugestões de outros estilos arquitetónicos. 

 

 

 

 

 

The Pena Palace in the municipality of Sintra is a 

delightful amalgamation of different design styles 

and influences, which range from North African to 

medieval gothic.  
 

 

5.3. Estilos de arquitetura 

A arquitetura portuguesa, como todos os aspetos da cultura portuguesa, é marcada pela 

história do país e pelas várias pessoas que se instalaram e influenciaram o atual 

território português. Estes incluem romanos, suevos entre outros povos germânicos, 

visigodos e árabes, bem como a influência dos principais centros artísticos europeus a 

partir dos quais foram introduzidos os amplos estilos arquitetónicos: românico, gótico, 

renascentista, barroco e neoclassicismo. 

 

 

A Sé Catedral de Braga é uma igreja católica romana na 

cidade de Braga. Devido à sua longa história e 

significado artístico, é também um dos edifícios mais 

importantes do país. 
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O Mosteiro da Batalha, é um 

convento dominicano no concelho 

da Batalha, no distrito de Leiria, na 

Região Centro de Portugal. 

 

 

 

O Palácio de Mafra é um monumental 

palácio-mosteiro neoclássico barroco e 

italianizado localizado em Mafra, a cerca de 28 

quilómetros de Lisboa. A construção começou 

em 1717 e foi completamente concluída em 

1755. 

Outros exemplos: 

 

 

No século XX destaca-se a arquitetura portuguesa produzida por Fernando Távora, 

Eduardo Souto de Moura e Álvaro Siza Vieira. 
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5.4.  Personalidades 

 

Vasco da Gama (1460 a 1524), foi um explorador português e 

o primeiro europeu a chegar à Índia por via marítima. A sua 

primeira viagem à Índia (1497-1499) foi a primeira a ligar a 

Europa por uma rota marítima, foi significativa e abriu 

caminho para uma era de imperialismo global e para os 

portugueses estabelecerem um império colonial de longa 

duração na Ásia. 

 

 

Fernando Pessoa (1888 –1935), foi poeta, escritor, crítico 

literário, tradutor, editor e filósofo português, descrito como 

uma das mais importantes figuras literárias do século XX e 

um dos maiores poetas da língua portuguesa. Ele também 

escreveu e traduziu do inglês e do francês. 
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Amália Rodrigues (1920 –1999), foi uma fadista 

portuguesa e atriz. Conhecida como a Rainha do Fado, 

Amália foi fundamental na popularização do fado em todo 

o mundo e viajou internacionalmente ao longo da sua 

carreira. Ela tornou-se uma das figuras mais importantes 

daquele género no século XX e foi uma fadista feminina 

durante os seus 50 anos de carreira e palco. Rodrigues 

continua a ser uma figura icónica e de inspiração para 

outros artistas da música popular e fado. 

 

 

 

José Saramago (1922 –2010), foi escritor e vencedor do 

Prémio Nobel de Literatura de 1998. As suas obras, algumas 

das quais podem ser vistas como alegorias, apresentam 

perspetivas subversivas sobre eventos históricos, enfatizando o 

fator humano teopoético. Mais de dois milhões de exemplares 

dos livros de Saramago foram vendidos apenas em Portugal e o 

seu trabalho foi traduzido para 25 idiomas. 

 

 

 

António Damásio (25 fevereiro 1944) é um neurocientista português. Atualmente é 

professor de neurociência da University of Southern 

Califórnia. O campo principal de Damásio é a 

neurobiologia, especialmente os sistemas neurais 

subjacentes à emoção, tomada de decisão, memória, 

linguagem e consciência. Damásio acredita que as 

emoções desempenham um papel crítico na cognição de 

alto nível - uma ideia contrária às visões dominantes do 

século XX em psicologia, neurociência e filosofia. 
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Maria João Pires, nasceu em 23 de julho de 1944 

em Lisboa, é uma pianista clássica. O seu primeiro 

recital foi aos cinco anos de idade e, aos sete anos 

de idade, já tocava concertos para piano de Mozart. 

Estudou com Campos Coelho no Conservatório de 

Lisboa, fazendo cursos de composição, teoria e 

história da música. Continuou os seus estudos na Alemanha, primeiro na 

Musikakademie de Munique com Rosl Schmidt e depois em Hanover com Karl Engel. 

A fama internacional veio em 1970, quando venceu a competição do Bicentenário de 

Beethoven, em Bruxelas. Posteriormente, apresentou-se com grandes orquestras na 

Europa, América, Canadá, Israel e Japão, interpretando obras de Bach, Beethoven, 

Schumann, Schubert, Mozart, Brahms, Chopin entre outros compositores clássicos e 

românticos. 

 

Cristiano Ronaldo nascido em 5 de fevereiro de 1985 é um futebolista profissional 

português. É o primeiro jogador a ganhar cinco Botas de Ouro. Já ganhou 26 troféus ao 

longo da sua carreira, cinco títulos da Liga dos campeões da UEFA e um Campeonato 

da Europa. 

 

 

 

 

 

 

6. Alojamento 

6.1. Hotéis 

 Hotel do Terço *** 
Rua de São Bento, n.º 7, 4750 176 Barcelos, Portugal  

Telefone:+351 253 808 380 

35 – 55 euros 

https://www.google.com/search?q=hotel+do+ter%C3%A7o+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwj85LLjuLjbAhXE1qQKHSPTC68Q6BMIogIwEQ
https://www.google.com/search?ei=1lkUW4WcBdHekgXpsKzoBg&q=Hotel+do+Terco+***++Rua+de+S%C3%A3o+Bento%2C+n.%C2%BA+7%2C+4750+176+Barcelos%2C+Portugal+&oq=Hotel+do+Terco+***++Rua+de+S%C3%A3o+Bento%2C+n.%C2%BA+7%2C+4750+176+Barcelos%2C+Portugal+&gs_l=psy-ab.3...3184.3184.0.4728.1.1.0.0.0.0.104.104.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.-6g_QZg_OvI
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 Hotel Bagoeira *** 
495 Av Dr Sidonio Pais, 4750-333 Barcelos, Portugal 
Telefone: +351 253 811 236 

40 – 65 euros 

 

 

6.2.    Pensão/Residencial 

 Residencial Kuarenta&Um  
Rua Miguel Bombarda, 41, 4750-320 Barcelos, Portugal 

Telefone: +351 253 185 819 

30 – 50 euros 

 

 

 

Art'otel Barcelos  
Rua da Madalena nº29, 4750-315 Barcelos, Portugal 
Telefone: 253 185 819 
30 – 50 euros 

 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=hotel+bagoeira+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjuou3wuLjbAhWHDewKHWp7Dn0Q6BMIuAEwEQ
https://www.google.com/search?ei=VV4UW7zmIMStkwWjpq_4Cg&hotel_occupancy=&q=Hotel+Bagoeira+***++495+Av+Dr+Sidonio+Pais%2C+4750-333+Barcelos%2C+Portugal++&oq=Hotel+Bagoeira+***++495+Av+Dr+Sidonio+Pais%2C+4750-333+Barcelos%2C+Portugal++&gs_l=psy-ab.12...24596.24596.0.26144.1.1.0.0.0.0.123.123.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.HqbThiPHlVk
https://www.google.com/search?q=residencial+kuarenta%26um+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjlx8r-uLjbAhWQDOwKHW0pAi0Q6BMIpgEwEQ
https://www.google.com/search?ei=cV4UW66mLoebsAfq9rnoBw&hotel_occupancy=&q=Residencial+Kuarenta%26Um+++Rua+Miguel+Bombarda%2C+41%2C+4750-320+Barcelos%2C+Portugal+&oq=Residencial+Kuarenta%26Um+++Rua+Miguel+Bombarda%2C+41%2C+4750-320+Barcelos%2C+Portugal+&gs_l=psy-ab.12...23980.23980.0.25943.1.1.0.0.0.0.111.111.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.ThteZsz6L-8
https://www.google.com/search?q=art%27otel+barcelos+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwi5mdyOubjbAhWwsaQKHbimDd8Q6BMIxwEwEQ
https://www.google.com/search?ei=jl4UW-XIIZCZsAft0ojoAg&hotel_occupancy=&q=Art%27otel+Barcelos+++Rua+da+Madalena+n%C2%BA29%2C+4750-315+Barcelos%2C+Portugal+&oq=Art%27otel+Barcelos+++Rua+da+Madalena+n%C2%BA29%2C+4750-315+Barcelos%2C+Portugal+&gs_l=psy-ab.12...28617.28617.0.31186.1.1.0.0.0.0.141.141.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.Z9XZOqpzSz4
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6.3.    Guest House  
 

 Barcelos Way Guest House  
 Rua de Custódio José Gomes Vilas Boas, n.º 44, 4755-059 Barcelos, Portugal  
Telefone: 253 825 090 

30 – 50 euros 

 

 

 

6.4.    Dormidas privadas 

 Quinta da Lage  
 Rua Dos Penedo - Freixieiro - Perelhal - Barcelos, 4750-623 Barcelos, 

Portugal Telefone: 914 030 971 

50 – 60 euros 

 
 
 

 Casa de Sta Comba  
 Várzea, 4755-536 Barcelos, Portugal 

 Telefone: 253 832 101 

60- 70 euros 

 

No país: 

http://www.portoenorte.pt/pt/ 

https://www.visitlisboa.com/pt-pt 

http://www.turismodoalgarve.pt/home.html 

http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/homepage?areaid=1 

http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/homepage?areaid=1 

javascript:void(0);
https://www.google.com/search?q=barcelos+guest+house+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwizgMi7ubjbAhUMC-wKHdKGAt8Q6BMImwEwEQ
https://www.google.com/search?ei=zF4UW-3IB4KbsAeFn4v4Aw&hotel_occupancy=&q=Barcelos+Way+Guest+House+++Rua+de+Cust%C3%B3dio+Jos%C3%A9+Gomes+Vilas+Boas%2C+n.%C2%BA+44%2C+4755-059+Barcelos%2C+Portugal+&oq=Barcelos+Way+Guest+House+++Rua+de+Cust%C3%B3dio+Jos%C3%A9+Gomes+Vilas+Boas%2C+n.%C2%BA+44%2C+4755-059+Barcelos%2C+Portugal+&gs_l=psy-ab.12...62605.62605.0.63880.1.1.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.2.64.psy-ab..1.0.0....0.NqeY1Q_1cbg
javascript:void(0);
https://www.google.com/search?q=quinta+da+lage+barcelos+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwjt3vibubjbAhWCDewKHYXPAj8Q6BMIoAEwEQ
https://www.google.com/search?ei=sF4UW7mBGLDjkgW4zbb4DQ&hotel_occupancy=&q=Quinta+da+Lage+++Rua+Dos+Penedo+-+Freixieiro+-+Perelhal+-+Barcelos%2C+4750-623+Barcelos%2C+Portugal+&oq=Quinta+da+Lage+++Rua+Dos+Penedo+-+Freixieiro+-+Perelhal+-+Barcelos%2C+4750-623+Barcelos%2C+Portugal+&gs_l=psy-ab.12...23173.23173.0.25046.1.1.0.0.0.0.124.124.0j1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.-RfhWoDHyxE
javascript:void(0);
https://www.google.com/search?q=quinta+de+santa+comba+telefone&sa=X&ved=0ahUKEwifvYPIubjbAhVJDewKHUc1ACIQ6BMItwEwEQ
https://www.google.com/search?ei=Dl8UW7PBGoyWsAfSjYr4DQ&q=Casa+de+Sta+Comba+++V%C3%A1rzea%2C+4755-536+Barcelos%2C+Portugal+&oq=Casa+de+Sta+Comba+++V%C3%A1rzea%2C+4755-536+Barcelos%2C+Portugal+&gs_l=psy-ab.12...22103.22103.0.24280.1.1.0.0.0.0.96.96.1.1.0....0...1c.2.64.psy-ab..0.0.0....0.1AEyz2hrC78
http://www.portoenorte.pt/pt/
https://www.visitlisboa.com/pt-pt
http://www.turismodoalgarve.pt/home.html
http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/homepage?areaid=1
http://www.visitmadeira.pt/pt-pt/homepage?areaid=1
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6.5.    Campismo 

 Parque de Campismo e Caravanismo Municipal de Braga 

Estrada Nacional 101 – Braga – Guimarães, ao Km 1 

4715-214 - Braga 

Tel: +351 253273355 

parque.campismo@cm-braga.pt 

 Orbitur Viana do Castelo 
Tel: +351258322167 

infoviana@orbitur.pt 

http://www.orbitur.pt/camping-orbitur-viana-do-castelo 

Rua Diogo Álvares - Cabedelo  

4900-161 Darque Portugal 

N 41º 40' 43,36" W 8º 49' 32,78"  

 

 Parque de Campismo de Fão 
 
Rua S. João de Deus 
4740 380 FÃO - Esposende 
Tel: +35123981777 
E-mail: parque@cccbarcelos.com 
Site: www.cccbarcelos.com 

 

Campismo.informações 

 
https://pt.camping.info/portugal/porto-e-norte-de-portugal/parques 

 

https://pt.camping.info/portugal/parques 

 

6.6.    Reserva de dormida no próprio idioma 

 

AT THE HOTEL NO HOTEL 

Good morning, sir Bom dia senhor 

Ah yes, good morning. I’d like to book a 

room for Friday next week. 

Ah, sim, bom dia. Gostaria de reservar 

um quarto para sexta-feira da próxima 

semana 

Which sort of room would you like? Ah, sim, bom dia. Gostaria de reservar 

um quarto para sexta-feira da próxima 

semana 

Which sort of room would you like? De que género de quarto é que gostaria? 

mailto:parque.campismo@cm-braga.pt
mailto:infoviana@orbitur.pt
http://www.orbitur.pt/camping-orbitur-viana-do-castelo
mailto:parque@cccbarcelos.com
http://www.cccbarcelos.com/
https://pt.camping.info/portugal/porto-e-norte-de-portugal/parques
https://pt.camping.info/portugal/parques
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A double room, please. Um quarto de casal, por favor 

Very good, sir, we’ve got a double room 

for Friday. 

Muito bem, senhor, temos um quarto de 

casal para sexta 

Do you have room service? Tem serviço de quartos? 

Yes, sir, we have room service. Sim, senhor, temos serviço de quartos. 

How much is a double room? Qual é o preço de um quarto de casal? 

About 60 euros. Cerca de 60 euros 

What does the price include? O que está incluído no preço? 

 It includes breakfast. Incluí o pequeno almço 

I see. Well, I’ll take a double room for the 

weekend. 

Está bem. Bem, quero um quarto de casal 

para o fim de semana 

What name is it, please? Em que nome fica a reserva? 

The name is Seaton, Daniel Seaton. O nome é Seaton, Daniel Seaton 

Very good, sir. Thank you very much and 

we look forward to seeing you next 

Friday. Goodbye. 

Muito bem, senhor. Muito obrigada e 

esperámos vê-lo na próxima sexta-feira. 

Adeus. 

Goodbye.  Adeus 

 

 

7.  Informações práticas 
 

7.1.    Como se deslocar 

Portugal é um país relativamente pequeno e fácil de percorrer, a viagem de carro do 

norte, perto da Espanha, para o sul, Algarve, pode ser feita num dia. Há também muitas 

rotas de transporte público, para cada região. 

No total, mais de duas dúzias de grandes companhias aéreas voam para a capital, 

Lisboa, e para os outros dois aeroportos internacionais do Porto e Faro. Para chegar à 

ilha da Madeira, voará para o aeroporto do Funchal; Para desembarcar nos Açores, 

dirija-se ao Aeroporto Internacional Ponta Delgada-João Paulo II, na ilha de São 

Miguel. 
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4.9. Voos e como chegar (Aeroportos, Bus, Comboios) 

 

Portugal tem três aeroportos internacionais, 

Lisboa, Faro e Porto. Estes três aeroportos cobrem 

todo o país e fornecem inúmeras rotas 

internacionais, que são realizadas por várias 

companhias aéreas, incluindo companhias aéreas 

nacionais e de baixo custo. As ilhas da Madeira e 

dos Açores têm os seus próprios aeroportos com 

voos regulares de regresso ao continente 

português. 

 

  

O Aeroporto de Lisboa (LIS), também conhecido como Aeroporto de Lisboa 

Humberto Delgado ou Aeroporto da Portela, é o aeroporto internacional da capital de 

Portugal. O aeroporto tem 2 terminais: o terminal principal é o T1 utilizado pela maioria 

das companhias aéreas. O segundo, T2, é menor e projetado para empresas de baixo 

custo como a easyJet e a Ryanair. Ambos estão ligados por um autocarro gratuito. 

 

Lisboa tem vários meios de transporte. 

Existem serviços de transporte de 

autocarro, metro e táxi. O metro é 

considerado o meio mais barato e mais 

rápido de transporte do aeroporto para o 

centro em Lisbo. 

 

 

 

TAP Air Portugal é a companhia aérea Portuguesa, com sede no aeroporto de Lisboa. 

A TAP opera em média 2.500 voos por semana para 87 destinos em 34 países em todo o 

mundo. 

https://www.ana.pt/pt/institucional/home 

 

https://www.ana.pt/pt/institucional/home


Let’s Discover Europe Together Finding Harmony in Differences – EUROPE’S FRIENDS – 

2017-1-RO01-KA219-037409_1 

PORTUGAL GUIDEBOOK               

 

 

 

  lisbon.airport@ana.pt 

  +351 218 413 500 

  38º 46' 12'' | -9º 7' 41'' 

 

 

Oporto Airport é também conhecido como 

Aeroporto Francisco Sá Carneiro, é o segundo 

mais movimentado do país em termos de 

operações de aeronaves e passageiros. 

porto.airport@ana.pt 

+351 229 432 400 

41º 14' 19'' | -8º 40' 14'' 

 

 

 

Os turistas podem facilmente ir do aeroporto ao centro da cidade de metro. A linha E 

(roxo) é executada a cada 20 ou 30 minutos, dependendo da hora e do dia da semana. 

 

mailto:lisbon.airport@ana.pt
tel:+351218413500
mailto:porto.airport@ana.pt
tel:+351229432400
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COMBOIO 

 O principal operador de comboios em Portugal é a Comboios de Portugal. A infra-

estrutura ferroviária é mantida pela REFER.  

CP — Comboios de Portugal, EPE (CP; English: Trains of Portugal) é uma empresa 

estatal que opera comboios de passageiros 

em Portugal. 

Alfa Pendular (AP) é o serviço mais 

rápido, cuja velocidade pode chegar a 220 

km / h. Este serviço vai de Lisboa para 

Porto, Braga ou Guimarães (passando por 

Coimbra, Aveiro e Porto) ou entre o Porto e 

Faro. 

https://www.cp.pt/passageiros/pt 

CP - Comboios de Portugal 

Calçada do Duque, n.º 20 

1249-109 Lisboa 

Portugal 

Information: +351 707 210 220 or (+351) 

707 210 220  

 

Mapa de estradas de Portugal com 

cidades e aeroportos 

Transport in Portugal é bem desenvolvido e 

diversificado. Portugal possui uma rede de 

estradas de 68.732 km (42.708 mi), das quais 

quase 3.000 km (1.864 mi) fazem parte de um 

sistema de 44 autoestradas. 

 

 

 

 

 

https://www.cp.pt/passageiros/pt
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7.3.    Plano de saúde (vacinas, hospitais) 

Vacinas  

Devido à boa segurança sanitária em Portugal, não é necessário tomar vacinas para 

visitar este país. 

Consultar: 

https://www.portugaltravel.org/vaccine-to-visit-portugal 

 

 Número de emergência: 112 

 Informações em: 

https://www.online24.pt/numeros-de-emergencia/ 
 

Hospitais 

 Hospital Santa Maria Maior de Barcelos 

Campo da República 59, 4750-333 Barcelos 

Tel: +351 253 809 200 

http://www.hbarcelos.min-saude.pt/2017/12/31/urgencia/ 

 Hospital de Braga 

Sete Fontes – São Victor 

4710-243 Braga  

Tel: +351 253 027 000 

Fax: +351 253 027 999  

e-mail: hbraga@hospitaldebraga.pt 

 

 Trofa Saúde Hospital em Braga 

www.hospitalprivadodebraga.pt/ 

 
 Porto Hospital: 

http://www.pai.pt/hospitais/porto/ 

 

7.4.   Informações (Embaixadas, feriados nacionais, Etiqueta, jornais e revistas)  

 
Embaixada da Roménia em Portugal 

Address: Rua de Sao Caetano a Lapa 5, 1200-828 Lisboa  

Phone: +351 21 396 8812 

Call center consular: +351 21 396 6463  

https://lisabona.mae.ro/pt 

https://www.portugaltravel.org/vaccine-to-visit-portugal
https://www.online24.pt/numeros-de-emergencia/
http://www.hbarcelos.min-saude.pt/2017/12/31/urgencia/
mailto:hbraga@hospitaldebraga.pt
http://www.hospitalprivadodebraga.pt/
http://www.pai.pt/hospitais/porto/
http://maps.google.com/maps?f=q&source=s_q&hl=ro&geocode=&q=Rua+de+Sao+Caetano+a+Lapa+5,+1200-828+Lisabona&sll=3.15065,101.74459&sspn=0.007317,0.009645&ie=UTF8&ll=38.709391,-9.163499&spn=0.011436,0.01929&t=h&z=16&iwloc=A
https://lisabona.mae.ro/pt
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Embaixada da Polónia em Portugal 

Address: Avenida das Descobertas  

1400-092 Lisboa - Portugal 

Telephone: +351 21 304 1410 

Fax: (+351) 21 304 1429 

Email: lizbona.amb.sekretariat@msz.gov.pl 

Website: www.lizbona.msz.gov.pl 

 

Embaixada da Grécia em Portugal 

Address: Rua do Alto Do Duque 13 

1449-026 Lisboa - Portugal 

Telephone:(+351) 213 031 260 

FAX:(+351) 213 011 205 

Email:gremb.lis@mfa.gr 

Website: www.mfa.gr/lisbon 

www.mfa.gr/missionsabroad/portugal 

 

Embaixada da Turquia em Portugal 

Address: Av. das Descobertas, 22 

1400-092 Lisboa - Portugal 

Telephone:(+351) 213 003 110 

(+351) 213 003 115 / 213 003 122 

Fax:(+351) 213 017 934 

Email:embassy.lisbon@mfa.gov.tr 

Website:lisbon.emb.mfa.gov.tr 

 

Lista de feriados em Portugal 2018 

 1 Janeiro – Ano Novo  

 30 Março – Sexta feira Santa 

 1 Abril – Páscoa 

 25 Abril – Dia da Liberdade  

 1 Maio – Dia do Trabalhador  

 31 Maio – Corpo de Deus 

 1 Junho – Dia dos Açores 

 10 Junho – Dia de Portugal 

 1 Julho – Dia da Madeira 

 15 Agosto – Assunção 

 5 Outubro – Dia da Républica 

 1 Novembro – Dia de Todos os Santos 

 1 Dezembro –  Dia da Independência 

 8 Dezembro – Imaculada Conceição 

 25 Dezembro – Natal 

 

mailto:lizbona.amb.sekretariat@msz.gov.pl
http://www.lizbona.msz.gov.pl/
mailto:gremb.lis@mfa.gr
http://www.mfa.gr/lisbon
http://www.mfa.gr/missionsabroad/portugal
mailto:embassy.lisbon@mfa.gov.tr
http://lisbon.emb.mfa.gov.tr/
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Etiqueta 

Podemos referir como algumas regras de etiqueta, apertar as mãos de todos os 

presentes em situações formais, o que geralmente significa que não se conheceu a 

pessoa antes, isso aplica-se a homens, mulheres e crianças mais velhas. O aperto de 

mão, seja numa reunião social ou de negócios, é acompanhado por contato visual 

direto e a saudação apropriada. Ao saudar conhecidos e amigos, os homens abraçam-se 

e dão palmadinhas nas costas uns dos outros, e as mulheres beijam as duas bochechas, 

começando com a direita. As mulheres só apertam as mãos em ocasiões muito formais 

e se não conhecem a pessoa. Os portugueses tendem a tocar um pouco durante as 

conversas. Isso é mais comum entre amigos e familiares do que em negócios ou 

situações formais. 

Os portugueses dão muita atenção e importância ao almoço e jantar. Usam sempre 

toalhas de mesa e guardanapos, garfo e faca ao mesmo tempo, e gostam de passar 

algum do seu tempo conversando ao redor da mesa. Mastigar a comida com a boca 

aberta, falar com a boca cheia, encher o prato ou a boca cheia de comida, comer com 

as mãos ou não usar os talheres corretamente são considerados maneiras indelicadas de 

se usar a mesa. 

 

Jornais e Revistas 

 

http://visao.sapo.pt/ 

https://www.sabado.pt/ 

http://expresso.sapo.pt/ 

https://www.publico.pt/ 

https://www.jn.pt/ 

 

 

 

 

 

 

http://visao.sapo.pt/
https://www.sabado.pt/
http://expresso.sapo.pt/
https://www.publico.pt/
https://www.jn.pt/



