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O Castelo Alnwick é um dos maiores castelos habitados na Europa e a casa dos 
Duques de Northumberland por mais de 700 anos. Ele desempenhou um papel 
fundamental em muitos eventos históricos, como as guerras de independência 
e o complô Guy Fawkes. O castelo está muito bem preservado, sendo esta uma 
das razões pelas quais que é um  dos favorito de Hollywood, sendo usado como 
cenário de vários filmes, incluindo “Robin Hood - O Príncipe dos Ladrões" e 
todos os sete filmes do “Harry Potter”.

O Castelo Blair é a antiga sede de “Atholl” e representa um importante lugar na 
história da Escócia. O castelo foi sitiado duas vezes - primeiro pelo exército de 
Oliver Cromwell em 1652 e depois pelos “Jacobites” em 1746, pouco antes da 
sua derrota final na batalha de “Culloden”. Seus terrenos e jardins são o lar de 
algumas das árvores mais altas da Grã-Bretanha e também á onde está 
sepultado o herói jacobino “Bonnie Dundee”. O castelo recebe mais visitantes 
que qualquer outra casa particular na Escócia.

O território Borders foi sempre uma área de disputas. Uma guerra aberta 
devastou a região por volta do final dos anos de 1600. O Borders era um 
território propicio para disputas trans-fronteiriças e banditismo por parte de 
famílias invasoras da área. A cidade Berwick -upon- Tweed mudou de mãos nada 
menos que 14 vezes. Hoje é parte da Inglaterra ....

Castelo de Alnwick

A palavra clã é derivada da palavra gaélica “clanna” que significa filhos. 
Historicamente, um clã era formado por todos aqueles que viviam no território 
de um chefe - um parentesco geográfico. Hoje, qualquer pessoa que possua o 
sobrenome do “chefe do clã” é considerado automaticamente um membro 
deste clã.  A maioria dos clãs têm seu próprio “tartan” que pode ser usado em 
“kilts” ou em outras roupas.

Clãs

Castelo Blair 

  Os Borders

O Castelo  Doune pode parecer familiar - é bastante conhecido entre os fãs de 
comédia como um dos lugares onde "Monty Python e o Cálice Sagrado" foi 
filmado. O castelo também foi usado como "Winterfell" na primeira série de 
“Game of Thrones” e é um local de destaque na série a estrear “Outlander”. 
O castelo foi construído no final dos anos 1300 por Robert Stewart, duque de 
Albany.

Castelo  Doune 
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Dunkeld está situado nas margens do rio Tay, no coração da área chamada 
“Perthshire” do “Big Tree Country”. A cidade inteira foi queimada até as cinzas 
em 1689 durante a Batalha de Dunkeld entre as forças “Jacobites” de “Bonnie 
Dundee” e as tropas do governo local. Das cinzas, casas pitorescas foram 
construídas no início dos anos 1700. O monastério perto, popular para
curtas caminhadas, é a casa da “Ossian's Hall of Mirrors”, uma
extravagância Georgiana, construída pelos Duques de Atholl e situada ao lado 
de uma cachoeira, frequentemente espetacular - Black Linn Falls. Ao lado da 

cachoeira encontra-se uma das árvores mais altas da Grã-Bretanha, uma arvore chamada “Douglas Fir” de 59 mts. de 
altura.

Dunkeld e o Monastério

Edimburgo

Edimburgo está situada no “Firth of Forth” e é a segunda maior cidade da 
Escócia, com uma população de cerca de 480.000 habitante. A cidade foi 
reconhecida como a capital desde, pelo menos, o século 15 e sedia o 
Parlamento Escocês e o Governo. A Economia dinâmica de Edimburgo é 
centrada na banca e seguros. Os bairros conhecidos como “Old and New 
Towns”  de Edimburgo foram listados como Patrimônio Mundial da UNESCO 
em 1995, em reconhecimento ao caráter único da “Old Town” com suas ruas 
medievais e a planejada Georgiana “New Town”. A cidade é famosa pelo Festival 
Internacional de Edimburgo, o maior festival anual internacional de artes do mundo. Edimburgo é o segundo
destino turístico mais popular no Reino Unido.

O Castelo Eilean Donan é uma das imagens mais icônicas da Escócia, sendo 
reconhecido em todo o mundo. Situado em uma ilha e rodeado por paisagens 
deslumbrantes, é uma das mais visitadas e importantes atrações nas Highlands 
Escocesas. Parcialmente destruído durante a rebelião “Jacobite” de 1719, o 
castelo esteve em ruínas por cerca de 200 anos, até que o Tenente-Coronel 
John MacRae-Gilstrap comprou a ilha em 1911 e começou a restaurar-lo 
conforme a sua antiga glória (reaberto em 1932).

Castelo Eilean Donan

Cerca de 14% da Escócia é arborizada, majoritariamente por plantações 
florestais comerciais de não-nativas “Sitka Spruce” ou Laricio. Antes das 
desflorestações e alterações climáticas teriam havido áreas muito maiores de 
reservas da Caledonian nativa e florestas caducifólias. O cardo tem sido o 
emblema nacional da Escócia desde o reinado de Alexandre III, no século 13. A 
Escócia também é famosa por suas impressionantes urzes roxas.

Flora
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Apesar dos lobos e ursos haverem sido caçados até sua extinção há vários 
séculos, a paisagem diversificada da Escócia ainda contem muitas espécies de 
mamíferos selvagens, incluindo lontras, esquilos vermelhos e cinzas, focas e a 
colônia mais setentrional de golfinhos do mundo.  A águia dourada é um ícone 
nacional, mas provavelmente o animal mais famoso da Escócia é o veado 
vermelho. Ovelhas de cara preta e as vacas das “Highlands” estão presentes em 
grande número em todo o país .

Fauna

Desde os deliciosos bifes Aberdeen Angus aos mundialmente renomados frutos 
do mar, Escócia produz alguns dos mais procurados produtos naturais no 
mundo. O prato nacional da Escócia, haggis, é uma mistura de coração, fígado e 
pulmão de ovelha picados com cebola, aveia, sebo, especiarias e sal, 
tradicionalmente envolto no revestimento do estômago da ovelha. É 
geralmente acompanhado por neeps e tatties (nabo e batata), especialmente 
quando servido como parte da ceia tradicional “Burns Supper”. Todos 
conhecemos o “Scotch Whisky”, mas você sabia que a Escócia é o único país que 
possui um refrigerante mais popular do que a Coca-Cola? Por que não 
experimentar a nossa outra "bebida nacional", Irn Bru.

Comida e Bebida

Forth Bridges

O “Forth Rail Bridge” é um grande feito da engenharia e continua a ser um 
símbolo Escocês. Após sua conclusão em 1890, esta era a maior estrutura de aço 
do mundo, sendo ainda hoje a segunda maior ponte cantilever jamais construída. 
A “Forth Road Bridge” foi inaugurada em 1964 e em 2016 uma segunda Forth 
Road Bridge (a Travessia de Queensferry) será aberta fazendo do estuário a 
maior concentração de grandes pontes do mundo.

Glen Coe

Um dos mais espetaculares e belos lugares na Escócia, Glen Coe está cercado 
por selvagens e íngremes montanhas. O nome Glen Coe é conhecido como 
"Vale Chorão", talvez devido ao infame Massacre de Glencoe ocorrido em 
1692. Na verdade, o “Glen” foi nomeado devido ao rio Coe, que o atravessa, e 
deu o seu nome muito antes do incidente 1692. Os fãs de cinema podem 
reconhecer o vale em cenas dos filmes “Skyfall”, "Monty Python e o Cálice 
Sagrado" e “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”.
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A muralha “Hadrian's Wall” é um dos monumentos mais importantes 
construídos pelos romanos e é um exemplo impressionante das suas 
habilidades de engenharia. Construído há quase 2000 anos para conter as 
ferozes tribos “Picts” na Caledonia, a muralha se estende por 73 milhas e foi 
designada como Patrimônio Mundial em 1987. “Housesteads Fort” no parque 
nacional de Northumberland, é o mais bem preservado dos 13 fortes ao longo 
da muralha e foi o lar de cerca de 800 soldados romanos. Foram os romanos 
que deram aos “Picts” seu nome ( PICTI ), o qual  significa "povo pintado”. 

Igualmente, foram os romanos que deram a Escócia o nome de Caledônia, que significa "lugar duro" ou "pessoas 
difíceis".

A muralha “Hadrian's Wall” e os Romanos 

Highland Clearances

Inverness

Ilha Skye

No final do século 18, os latifúndios das Highlands alteraram o cultivo de 
policultura de pequena escala à mais rentável criação de ovelhas. A indigna 
“Highland Clearances” devastou a cultura gaélica e a sociedade de clãs 
obrigando a grande maioria das pessoas a emigrar para as cidades ou exterior. 
Muitos membros dos clãs “removidos” deixaram sua terra natal para viver nos 
Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia e Austrália.

Inverness, a capital das Highlands, tem sido um epicentro natural para as linhas 
de comunicação às Highlands por cerca de 2000 anos. Em 1727 o original Forte 
George foi construído na cidade, antes de ser entregue aos “Jacobites” - antes 
do seu fracasso na Batalha de “Culloden” em Abril do mesmo ano. O castelo de 
Inverness foi construído na década de 1830 para sediar os tribunais e edifícios 
administrativos. Hoje Inverness é uma cidade diversificada e animada, com um 
compacto e atraente centro.

A Ilha Skye, ou “Ilha Nublada”, é a maior e a mais setentrional das Ilhas “Inner 
Hebrides”. Com uma população de cerca de 10.000 habitantes, Skye 
compreende 50 quilômetros de Norte a Sul e é composta por uma série de 
penínsulas propagadas de um núcleo montanhoso. Ainda é possível viajar "por 
mar" para Skye usando um dos ferrys, mas desde 1995 a maioria dos visitantes 
chegam a ilha através da ponte de Skye. Estendendo 20 milhas ao norte da 
pequena capital Portree está a península Trotternish. Esta exótica paisagem é 
famosa por uma área conhecida como “Quiraing”, uma espetacular floresta de 
formações rochosas.
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Em 1689, foi declarado que o rei católico James Stuart havia perdido seu trono. 
A coroa foi posteriormente oferecida a sua filha Mary e seu marido protestante 
Guilherme de Orange. Aqueles que acreditavam que James ainda era o legítimo 
rei se auto proclamaram “Jacobites” (“Jacobus” sendo a tradução do latim para 
James). A seguir, foram instauradas uma série de rebeliões “Jacobites” ou 
“Insurreições” em apoio aos Stuarts exilados. As forças do governo tentaram 
subjugar a população das Highlands, Escoceses e Irlandeses leais ao Rei James, 
seu filho e seu neto "Bonnie Prince Charlie". No período foram travadas muitas 
batalhas famosas e heróis escoceses foram criados incluindo “Bonnie Dundee”, Rob Roy McGregor e Flora 
MacDonald.  No entanto, a causa estava condenada ao fracasso com os “Jacobites” finalmente derrotados na Batalha de 
Culloden, em abril de 1746.

Rebeliões “Jacobite”

Lindisfarne e os Vikings

Loch Ness

Lindisfarne, ou Ilha Sagrada, é uma pequena reserva natural localizada  ao largo da 
costa da Northumberland a qual se chega cruzando uma estrada que corta o mar. 
Santo “Aidan” estabeleceu um monastério em 635 e o conhecido Santo 
“Cuthbert” continuou o seu trabalho. Em 793 uma onda de indignação percorreu 
toda a Europa devido ao ataque à ilha  que inaugurou quatro séculos de ataques 
vikings e conflitos na Europa. O mosteiro foi abandonado, mas o seu local foi 
usado mais tarde para o priorado.  Até hoje a ilha continua a ser um lugar especial 

para os cristãos, muitos dos quais a visitam em peregrinação.

Loch Ness, o trecho de água mais misterioso do mundo, é conhecido pelas 
alegadas visões do monstro do Loch Ness, carinhosamente conhecido como 
"Nessie". Os 25 quilômetros de extensão do lago constituem a segunda maior 
área de superfície de um lago na Escócia, depois do “Loch Lomond”. No 
entanto, devido à sua grande profundidade, é o maior em volume. Seu ponto 
mais profundo tem 230 mts e contém mais água doce que todos os lagos da 
Inglaterra e do País de Gales juntos.  A vila Fort Augustus é o local de saída para 
os passeios de barco no lago.
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A Escócia é um país montanhoso com uma grande variedade de paisagens 
selvagens. Dos muitos majestosos cumes, 282 atingem 3.000 pés ou mais. Estes 
são conhecidos como “The Munros” e a sua conquista tem sido a ambição de 
muitos montanhistas. Nomeados por seu compilador original, Sir Hugh Munro, 
a lista foi elaborada pela primeira vez em 1891. As Highlands contém os picos 
mais impressionantes da Escócia; a montanha mais notável e mais alta do Reino 
Unido, Ben Nevis, está a mais de 4.400 pés.

Montanhas

Parques Nacionais

O Lago “Lomond” e o Parque Nacional “The Trossachs” consistem em 
inúmeras montanhas e lagos. “Trossachs”, muitas vezes referida como “as 
Highlands em miniatura” é uma área particularmente impressionante dentro 
do Parque. O Parque Nacional “Cairngorms” centra-se em torno do planalto 
“Cairngorm”, a cadeia mais alta e mais extensa de montanha no Reino Unido. 
No pé desta cadeia há fragmentos da antiga floresta de pinheiros Caledonian, o 
lar de uma serie de extraordinários animais.

Mary Queen of Scots 

Mary nasceu em 1542 no Palácio Linlithgow, sendo o único filho de Jaime V da Escócia e sua esposa 
francesa, Maria de Guise. Quando ela tinha  apenas seis dias de nascimento, seu pai faleceu e ela se 
tornou a rainha. Para a proteger contra os Ingleses, Mary foi enviada para a França e prometida a 
Francis, herdeiro da coroa francesa de quatro anos de idade. Mary, porém, ficou viúva com 18 anos 
quando Francis morreu de uma infecção no ouvido. Ela voltou para a Escócia, um país agora 
oficialmente protestante. Sendo extremamente católica, ela foi então vista com desconfiança. Em 
1565, Mary se casou com seu primo, o conde de Darnley, mas seu relacionamento rapidamente se 
rompeu e ela se tornou cada vez mais intima de seu conselheiro, o Conde de Bothwell . Em 1567, 

Darnley foi encontrado assassinado e Mary foi implicada, sendo que Bothwell passou a ser o principal suspeito do 
assassinato de Darnley. A nobreza escocesa voltou-se contra ela, Bothwell foi exilado e Mary forçada a abdicar. Ela foi 
presa no Castelo Loch Leven e seu filho James coroado rei. Em uma famosa fuga de Loch Leven, Mary foi para a 
Inglaterra buscando refúgio com sua prima, Elizabeth I. No entanto, Mary era uma importante aspirante ao trono Inglês 
e Elizabeth a aprisionou, mantendo-a sob vigilância. Ao longo dos seguintes 19 anos, Mary tornou-se escopo de 
inúmeros complots católicos para assassinar Elizabeth e colocá-la no trono Inglês. Finalmente Elizabeth assinou a 
sentença de morte de Mary, e ela foi executada em 1587 com a idade de apenas 44 anos.



Heart of Scotland Tour Highlights

Capela Rosslyn vem exercendo uma poderosa influência sobre várias gerações 
de visitantes. Há lendas que ligam a capela com os Cavaleiros Templários e os 
Maçons. Tumbas lacradas abaixo da capela dizem conter o Santo Grau ou a Arca 
da Aliança e  parte da cruz em que Cristo foi crucificado. Em 2006, as lendas em 
torno da Capela “Rosslyn” foram âmago para as cenas finais do famoso filme de 
Dan Brown “O Código Da Vinci”.

Capela Rosslyn

St Andrews e Leste Neuk

St Andrews está nomeada pelo Apóstolo e Patrono Santo da Escócia. A cidade é 
sede da Universidade de St Andrews; a terceira mais antiga universidade do 
mundo de fala Inglesa e a mais antiga da Escócia. Com a construção da Catedral 
de St. Andrews em 1160, a cidade se tornou a capital eclesiástica da Escócia, 
posição ocupada até a Reforma Escocesa na qual St Andrews desempenhou um 
importante papel. St Andrews é também conhecida mundialmente como a 
"capital do golfe". Isto se dá devido ao “Royal and Ancient Golf Club” da cidade, 

fundado em 1754, exercer autoridade legislativa sobre o jogo em todo o mundo, e 
também porque seus famosos “links” são a sede mais freqüente para o “Open Championship”,  o mais antigo dos 
quatro principais campeonatos de golfe.

Robert the Bruce 

Robert I, conhecido como Robert the Bruce, foi o rei que garantiu a 
independência da Escócia da Inglaterra. O avô de Bruce foi um dos 
pretendentes ao trono Escocês durante uma disputa de sucessão. O rei Inglês, 
Edward I, foi convidado a arbitrar e escolheu o mais fraco dos pretendentes, 
John Balliol como rei. Bruce e seu pai não apoiavam o reinado de Balliol e, como 
resultado, inicialmente apoiaram a invasão da Escócia por Edward I, após Balliol 
surpreendentemente se recusar a apoiar os Ingleses em uma guerra contra a 

França. Tendo forçado a abdicação de John Balliol, Edward passou a governar a 
Escócia como uma província da Inglaterra, fato que provocou o posterior apoio de Bruce à revolta de William Wallace 
contra os colonizadores ingleses. Em 1306 Bruce proclamou seu direito ao trono e foi coroado rei na Abadia Scone. 
No ano seguinte, Bruce foi deposto pelo exército de Edward e obrigados a fugir. Retornando para a Escócia, Robert 
travou uma guerra bem sucedida contra os Ingleses. Na Batalha de “Bannockburn” em 1314, ele derrotou um exército 
Inglês muito maior sob comando de Edward II, confirmando o re-estabelecimento da monarquia Escocesa 
independente.
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O nome do uísque vem das palavras gaélico “uisge beatha”, ou seja, a "água da 
vida". O uísque foi provavelmente introduzido na Escócia, no século 4 º ou 5 º e 
foi originalmente feito de malte de cevada. Destilarias comerciais começaram a 
introduzir o uísque feito de trigo e centeio no final do século 18 . Todos os 
“Scotch” devem ser envelhecidos em barris de carvalho por pelo menos três 
anos. Muitos bebedores de uísque escocês se referem a uma unidade da bebida 
como um "gole" . A indústria do uísque escocês constitui uma das maiores 
exportações da Escócia.

Whisky

William Wallace

Sir William Wallace liderou a rebelião Escocesa contra Eduardo I da Inglaterra 
durante as Guerras de Independência. Ele infligiu uma famosa derrota ao 
exército Inglês na Batalha de Stirling Bridge e é lembrado como um dos maiores 
patriotas da Escócia e como herói nacional. Em 1296, Edward aproveitando de 
uma crise de sucessão na Escócia, se impôs como governante. Poucos meses 
depois, a inquietação  escocesa já se havia difundido. Em maio de 1297, Wallace 
atacou a cidade de Lanark, matando um xerife Inglês. A inquietação tornou-se 
rapidamente uma rebelião. Homens se reuniram para juntar-se a Wallace e ele 
começou a deslocar os Ingleses para fora da Escócia. Em setembro de 1297, Wallace derrotou um exercito Inglês muito 
maior  que o seu em Stirling Bridge. No início de 1298 ele foi nomeado cavaleiro e "guardião do reino" em nome de 
John Balliol, o rei deposto da Escócia. Em julho de 1298, os exércitos escoceses e ingleses se encontraram perto Falkirk, 
e os escoceses foram derrotados. Wallace escapou e renunciou como guardião antes de ser capturado perto de 
Glasgow em 1305 e levado para Londres. Ele foi acusado e julgado por traição, o que negou, dizendo que ele nunca havia 
jurado fidelidade ao rei Inglês. Sua execução foi uma exibição brutal de vingança pois foi enforcado, arrastado e 
esquartejado. Wallace chamou a atenção internacional em 1995, quando foi tema do filme de Holywood “Braveheart”.

Castelo de Stirling

O Castelo de Stirling é um dos maiores e mais importantes castelos, tanto 
historicamente quanto arquitetonicamente na Escócia. Sua localização 
estratégica no rio Forth o tornou uma importante fortificação desde do século 
11. Vários reis e rainhas Escoceses foram coroados em Stirling, incluindo Mary 
Queen of Scots em 1542, e seu filho James VI, em 1567.  Várias batalhas foram 
travadas na sua vizinhança, duas das quais os converteram em lugares históricos 
Escoceses - Ponte de Stirling em 1297 e “Bannockburn” em 1314.


