EXPERIÊNCIAS EM AMARANTE
A cidade de Amarante está à sua espera. Descubra todas as experiências que esta cidade
tem para lhe oferecer.

CONHEÇA A IGREJA DE SÃO GONÇALO
Construída em 1540, a mando de D. João III, no lugar onde se acredita que São Gonçalo foi sepultado, é um dos mais icónicos edifícios da
cidade. Para que o altar fosse por cima do túmulo do santo, a igreja foi construída ao contrário do que é normal e a entrada principal é na lateral.
O interior da igreja foi feito ao estilo barroco, e durante as Invasões Francesas foi o abrigo dessas tropas que a pilharam e destruíram. Hoje em
dia a igreja também é o palco de algumas actuações da Orquestra do Norte.
Igreja de São Gonçalo
Praça da República 4600 Amarante
Segunda a Domingo das 08h00 - 19h00

ATRAVESSE A PONTE DE SÃO GONÇALO

A Ponte de São Gonçalo representa o ponto de partida para conhecer o centro histórico da cidade de Amarante. Faz parte da identidade e
História de Amarante, das invasões francesas até aos dias de hoje. Localizada sobre o rio Tâmega, na freguesia de São Gonçalo, com cerca de
50 metros de comprimento, suporta um tabuleiro com quatro varandins semicirculares e, em cada extremidade, dois obeliscos barrocos que
ostentam inscrições epigráﬁcas relativas à construção da ponte e ao episódio heróico da resistência à invasão francesa.

Ponte de São Gonçalo
Freguesia de São Gonçalo 4600 Amarante

VISITE O MUSEU DE AMADEO DE SOUZA CARDOSO
Ediﬁcado num antigo convento, o Museu de Amadeo Souza Cardoso é uma referência da arte amarantina desde os anos 60 e de alguns dos
artistas portugueses mais relevantes dos últimos anos. Tem exposições temporárias e permanentes, com os vencedores do prémio Amadeo de
Souza-Cardoso, entre eles Paula Rego; duas salas dedicadas ao trabalho do homem que deu o nome ao museu; e uma sala dedicada ao fotógrafo
Eduardo Teixeira Pinto.
Museu Amadeo de Souza-Cardoso
Alameda Teixeira de Pascoaes 4600-758 Amarante
T. +351 255 420 272
Terça a Domingo das 10h00 - 12h30 | 14h00 - 18h00

PROVE OS DOCES REGIONAIS DA CONFEITARIA DA PONTE
Aberta desde 1930, a Confeitaria da Ponte é uma referência incontornável na pastelaria e doçaria regional, com uma vista ímpar sobre o rio e
a ponte de São Gonçalo. Na montra encontra pastelaria variada, mas os doces conventuais dominam as atenções. Foguetes, lérias, brisas do
Tâmega, São Gonçalos e papos de anjo (os mais vendidos) são os cincos doces típicos da região.
Confeitaria da Ponte
Rua 31 de Janeiro 186 4600-043 Amarante
T. +351 255 432 034
Segunda a Domingo das 08h30 - 20h00

PASSEIE DE BICICLETA PELA ECOPISTA DA LINHA DO TÂMEGA
A Linha do Tâmega, inicialmente denominada Caminhos-de-ferro do vale do Tâmega, tem cerca de 40km e percorre uma das mais belas linhas
ferroviárias do país. Hoje é utilizada para passeios pedestres, por bicicleta, ou outro meio não poluente e vai desde Amarante até Arco de
Baúlhe. Nesta linha vai encontrar-se directamente com o património histórico e natural envolvente, nomeadamente aldeias e pontes que
atravessam em toda a sua extensão, as paisagens verdejantes, o rio Tâmega, o ex-líbris desta região, que pode acompanhar quase sempre de
perto.
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DESFRUTE DE UM PIQUENIQUE NA SERRA DO MARÃO
A Serra do Marão contempla a cidade lá do alto. Pode fazer uma caminhada, rodeada de imponentes paisagens e disfrutar de um piquenique
tradicional no Parque da Lameira. O interior do Marão revela uma herança única de belos trechos de ﬂoresta e no miradouro Nossa Senhora
de Moreira terá acesso a uma vista privilegiada sobre a região.

NAVEGUE PELO TÂMEGA À “BOLEIA” DAS GUIGAS
Descubra a cidade de outro ponto de vista. Em Amarante tanto pode andar à “boleia” como pode remar pelo rio em embarcações, chamadas
de Guigas, construídas há 30 anos pelo serralheiro José Aguiar. Encontra aqui uma outra maneira de visitar Amarante e ver, da perspectiva do
rio, uma paisagem toda de pedra.
Guigas Serralharia Aguiar
Cais do rio Tâmega
(junto à Alameda Teixeira de Pascoaes)
Segunda a Domingo das 09h00 - 17h00
(entre Junho e Outubro)

VÁ ATÉ ÀS TERMAS DE AMARANTE
A Estância Termal de Amarante, situada num local privilegiado, de fácil acesso, em pleno centro da cidade, com uma relação próxima
e de visibilidade com o rio Tâmega, está de portas abertas e tem à sua disposição terapias nas áreas respiratórias, ósseas, dermatológicas
e muitas mais. O bem-estar ao seu alcance.
Termas de Amarante
Rua Tenente Laranjeira 224 4600 Amarante
T. +351 255 420 200

FAÇA COMPRAS NO MERCADO MUNICIPAL
Inaugurado em 1963, o Mercado Municipal é uma paragem obrigatória. Todas as quartas-feiras e sábados o Mercado Municipal de Amarante
enche-se de comerciantes locais. Pastelaria, fumeiro, legumes e fruta, e todos os produtos regionais.
Flora Cunha e a irmã não vendem no mercado desde o início, mas têm uma banca de fruta e legumes há 18 anos. Tentam sempre vender
produtos locais e só recorrem a produtos de fora “quando já não há o suﬁciente de cá”.
Mercado Municipal de Amarante
4600 Amarante
Quartas e Sábados das 08h00 - 13h00

CONHEÇA O SOLAR DE MAGALHÃES
A sua construção data da segunda metade do século XVI, e permanecem apenas, as paredes exteriores. Tendo-se tornado num símbolo de
resistência às invasões francesas, ao contrário de outros edifícios, o Solar nunca foi reconstruído, ﬁcando as suas ruínas como testemunha desta
conturbada época histórica
Solar de Magalhães
Largo de Santa Luzia, 4600-758 Amarante

DESCUBRA A TRADIÇÃO NO CANTO REDONDO

Uma esplanada com vista para o centro histórico da cidade. Um imenso balcão sobre o rio Tâmega, um espelho de céu e montanha. Aqui pode
desfrutar de momentos especiais, refeições ligeiras, serviço de bar e tempo para si. Há sítios onde nos sentimos parte de algo maior. Onde se
sente a herança da história, se adivinha o futuro e onde se projectam sonhos.
Casa da Calçada
Largo do Paço 6 4600-017 Amarante
E. reservas@casadacalcada.com | T. +351 255 410 830
Segunda a Domingo | Almoço 12h30 - 15h00 | Jantar 19h30 - 22h00

DESFRUTE DE UMA PROVA DE VINHOS
O vinho verde é um dos embaixadores da região. Na Casa da Calçada, todos os dias realizam provas da gama de vinhos da Quinta da Calçada
pelas 18h00. Sob marcação é ainda possível participar em provas comentadas na garrafeira do bar do hotel.
Poderá também ter uma experiência vínica, com prova de vinhos e visita numa das muitas quintas da região como a Quinta da Aveleda, Quinta
da Torre, a Quinta da Casa de Vila Nova, Quinta de Santa Cristina, entre outras.
Casa da Calçada
Largo do Paço 6 4600-017Amarante
E. reservas@casadacalcada.com | T. +351 255 410 830

JANTE NUM RESTAURANTE ESTRELA MICHELIN
O mais famoso inquilino da Casa da Calçada é detentor de uma estrela Michelin. A equipa é liderada pela criativa mão do Chef Tiago Bonito,
que lhe oferece uma viagem sobre a gastronomia portuguesa em dois menus de degustação o “Caminhos” e o “Identidade”. Estes menus
deixam para sempre memórias de uma experiência que não se esquecem.
Largo do Paço
Largo do Paço 6 4600-017 Amarante
E. reservas@casadacalcada.com | T. +351 255 410 830
Terça a Sábado, só jantares 19h30 - 22h30

PETISQUE NA TABERNA DON RODRIGO

Um espaço que reúne o melhor da cozinha típica da região. Todos os sabores autênticos que a sabedoria popular trouxe até aos dias de hoje
inalterados. Dos queijos aos enchidos, ao vinho de produção própria, a escolha será difícil mas a satisfação é garantida. As Sandes Don Rodrigo
são imperdíveis, vá por nós.

Taberna Don Rodrigo
Rua 31 de Janeiro, 39 4600-043 Amarante
T. +351 919 318 042
Segunda a Domingo das 09h00 - 20h00

Estas experiências poderão também ser acompanhadas por um guia local.
Saiba mais detalhes junto da nossa recepção ou através dos nossos contactos:
E. reservas@casadacalcada.com | T. +351 255 410 830
Largo do Paço, 6 4600-017 Amarante

