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Alguns destes lugares têm tanta importância para a Humanidade que foram incluídos pela UNESCO na lista de
património mundial. É o caso dos Mosteiros de Alcobaça e da Batalha, do Convento de Cristo em Tomar e da
Universidade de Coimbra.
Mas há outros com características únicas que vale a pena descobrir. Por exemplo as Aldeias Históricas e os castelos
que defenderam as fronteiras da nação. As Aldeias do Xisto e as vilas de casas brancas, como Óbidos, um tesouro
entre muralhas. E as cidades, onde a modernidade se alia à tradição – Coimbra dos estudantes, Aveiro, entre a Ria e
o Mar, e Viseu, Guarda e Castelo Branco, em que a arquitetura da pedra mantém traços de um passado imemorial.
Das montanhas destaca-se a Serra da Estrela, com paisagens a perder de vista e lagoas glaciares. Ou as Serras da
Lousã, Açor e Caramulo, onde os trilhos pedestres e de bicicleta abrem caminho à descoberta da natureza. Mas aqui
também se pode experimentar escalada, rappel, rafting ou canoagem, tal como no Geoparque Naturtejo, território
preservado onde convivem várias espécies de aves e animais.
As águas cristalinas que brotam das nascentes termais equilibram corpo e alma. E as praias! Fluviais enquadradas
por florestas, ou de mar aberto e batido no litoral atlântico, são certezas de frescura nos dias quentes de verão. E
são também spots bem conhecidos dos surfistas de todo o mundo, que encontram ondas perfeitas em Peniche, e
mesmo gigantescas na Nazaré.
Para confortar o estômago há sabores para todos os paladares. Queijos e enchidos, caldeiradas de peixe e leitão
assado, ou o mel e os doces conventuais. Já os vinhos das regiões demarcadas elevam o espírito com distinção. São
o produto dos saberes destas gentes, genuínas e acolhedoras que recebem o visitante com o que têm de melhor.
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Pinterest http://pinterest.com/centroportugal
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