Romance
SOBRE

Este podia ser o título duma visita a Portugal. Quer entremos pelo norte, pelo sul ou pela capital,
Portugal é lugar de romance.
Primeiro que tudo com o mar. O mar sempre inspirou os portugueses, que com ele têm uma relação que perdura no
tempo. Foi o mar que nos fez ousar nos Descobrimentos e ele nos ensinou a nostalgia, a tristeza da partida, os
amores desfeitos, a saudade.
Mas também nos ensinou a chegada. E com ele aprendemos a arte de bem receber, o encanto de dar as boas vindas.
Em paisagens de campo ou de mar, abrimos ao romance palácios, como o Buçaco, quintas e solares, como os que
podemos encontrar à beira Douro numa Paisagem do Património Mundial, onde se recebe generosamente quem nos
visita.
Também a luz e a cor de Portugal inspiram romance. É luz e cor de mar, mas é também a luz coada no recanto dum
bosque de Sintra, os tons difusos por entre a folhagem que inspiram poetas, pintores, amores. Podemos vivê-los numa
viela de Alfama, em Lisboa, na planície do Alentejo derramada aos nossos olhos ou na ilha da Madeira, tão famosa
para luas de mel. E em tantos outros sítios, como no arquipélago dos Açores ou no litoral alentejano, onde a natureza
permanece intocada à espera de ser descoberta.
Ninguém resiste ao encanto dum castelo medieval adaptado aos tempos modernos, onde podemos dedicar-nos às
coisas boas da vida. Num spa, numa refeição memorável, numa praia a perder de vista, numa prova de vinhos, num
programa de cultura e lazer.
Um passeio de charrete, um jantar à luz das velas, um pôr do sol sobre o mar são momentos que ficam para sempre.
Mesmo que seja por poucos dias, o clima ameno, a variedade de paisagens e os ambientes românticos garantem
momentos inesquecíveis em Portugal.
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