Brochuras, Mapas e Vídeos
#partilhaLisboa

Aveiro - Mapa do itinerário acessível

Be a Life Camper

Belém (Lisboa) - Mapa do itinerário acessível

Seja responsável e contribua para a prática sustentável do
autocaravanismo. Consulte a brochura “Be a Life Camper”.

Caminhos da Fé

Caminhos da Fé

Esta brochura apresenta de forma muito resumida os locais de

Veja alguns dos locais de culto e celebração religiosa em
Portugal no filme Caminhos da Fé. Dividido em três temáticas Devoção e Festas Religiosas, Herança Judaica, Caminhos de
Santiago - o filme mostra um valioso património cultural,
artístico, natural e espiritual.

culto e celebração religiosa mais visitados em Portugal
continental, organizados de norte para sul do território. Engloba
santuários religiosos, Caminhos Portugueses para Santiago de
Compostela e herança judaica Sefardita em Portugal.

Can't Skip Portugal

Caminhos de Santiago

Can’t skip Us, Can’t Skip Portugal - Campanha Online

“Caminhos de Santiago” ilustra a experiência dos peregrinos que
se dirigem a Santiago de Compostela pelos caminhos existentes
em Portugal.

Certificado Digital COVID da UE

O filme "Can't skip us, Can't skip Portugal" está integrado na
campanha de promoção turística de Portugal.
Consulte a página Youtube.com/Visitportugal e aceda a mais
vídeos promocionais sobre Portugal enquanto destino turístico.

Certificado Digital COVID da UE

Devoção e Festas Religiosas

Mais informação
em https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-resp
onse/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covidcertificate_pt

“Devoção e Festas Religiosas” tem Fátima como ponto mais alto
da fé católica em Portugal e ilustra também outras
manifestações de culto e celebração presentes em todo o país.

Elvas - Mapa do itinerário acessível
Dieta Mediterrânica (brochura)

Guarda - Mapa do itinerário acessível

Os princípios e os benefícios da Dieta Mediterrânica, elevada a
Património Imaterial da Humanidade em dezembro de 2013.

Escolha Portugal

Mapa de Portugal
Tanto para ver e tão perto! O mapa do país vai guiá-lo pelos

Portugal é um destino cada vez mais procurado por viajantes de

caminhos de Portugal e ajudá-lo a planear da melhor forma a sua

todo o mundo. Neste documento, encontrará uma grande

viagem..

diversidade de informações turísticas organizadas por região.

Mosteiros de Portugal
Herança Judaica (vídeo)
“Herança Judaica” mostra os vestígios históricos e culturais do
povo judaico em Portugal, cujos descendentes se revêem no
legado sefardita dos seus antepassados.

Propomos-lhe que conheça três dos mais importantes
monumentos portugueses, classificados como Património
Mundial pela UNESCO – Mosteiro de Alcobaça, Convento de
Cristo e Mosteiro da Batalha. Ligados a episódios fundamentais
da nossa História são também edifícios belíssimos, em que se

Mapa Turístico

conjugam vários estilos arquitectónicos.

Encontre os melhores percursos para conhecer Portugal! Num
companhia indispensável para a sua viagem.

Parque das Nações (Lisboa) - Mapa do itinerário
acessível

Natural.PT

Portugal como nunca o viu

formato maior e com mais detalhe de informação, este mapa é a

Espécies de plantas e animais, emblemáticas e únicas,
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num país de maravilhas naturais...
Portugal é um país privilegiado no mundo da história natural. Em
pouco menos de 100.000km2 reúne uma enorme variedade de
habitats, como por exemplo grandes estuários, montanhas, rios,
orla costeira, oceano aberto, florestas, ilhas, grutas ou vastas
planícies. Neste belos cenários podemos contemplar os maiores
animais do planeta como as grandes baleias, admirar inúmeras
aves como as grandes planadoras, ou os coloridos
passeriformes. Junto dos grandes rios podemos vislumbrar vários
anfíbios, mamíferos, peixes, répteis ou ainda centenas de
insectos.
Todo este património natural merece ser conservado, conhecido
e vivido pelo homem em perfeita harmonia com a natureza.

A série de filmes “Portugal As Never Seen Before” é composta
por 8 filmes com imagens captadas em 4K UHD sobre as 7
regiões de turismo e um filme dedicado ao património cultural
(Portugal As Never Seen Before - Heritage).
Veja a playlist completa em Youtube.com/Visitportugal.

Portugal Tolls / Easy Tolls - Matrícula Estrangeira
Regulamento - #HeritageToShare
Sentir Portugal

(Versão inglesa)
Entre a influência mediterrânica e a frescura do Oceano
Atlântico, Portugal é conhecido pelo seu clima ameno e soalheiro

Portugal - Herança Judaica (brochura)

e pela diversidade das suas paisagens - das magníficas praias do
litoral, às planícies douradas do Alentejo, das montanhas

Esta brochura apresenta de forma resumida parte da herança

verdejantes do interior à natureza tranquila e luxuriante das

judaica sefardita existente em Portugal, composta pelo

Ilhas dos Açores e da Madeira.

património histórico e cultural de uma comunidade que deixou
marcas profundas e decisivas para o desenvolvimento do país ao
longo dos tempos.

Sketch Tour Portugal
O Turismo de Portugal lançou o convite a 24 Urban Sketchers de

Portugal Shopping Experience

todo o mundo para viajar por Portugal e partilhar um olhar
diferente sobre os principais locais turísticos, através dos seus

Portugal, um dos melhores países da Europa para compras.

desenhos.

Portugal, Campo e Mar

Os vídeos de cada viagem e as entrevistas aos skecthers
convidados podem ser vistos em Youtube.com/Visitportugal.

Filme promocional da TURIHAB - Associação do Turismo de
Habitação, com a apresentação das 7 Regiões de Turismo e as

Viana do Castelo - Mapa do itinerário acessível

marcas Solares de Portugal e Casas no Campo.
Faça umas férias no campo em Portugal. Descubra neste video a
diversidade do que há para ver e fazer, onde quer que fique
alojado.

Visitportugal Brands - Portuguese Greens
Se gostava de jogar golfe nas paisagens mais deslumbrantes,
Portugal é o destino. Portugal tem 91 campos de golfe à escolha,

Rossio (Lisboa) - Mapa do itinerário acessível
Sintra - Mapa do itinerário acessível

um clima ameno ao longo de todo o ano e foi eleito «O Melhor
Destino de Golfe do Mundo» nos últimos 3 anos. Venha visitarnos!

Visitportugal Brands - Portuguese Waves
Surf

Em Portugal encontra ondas em qualquer canto, 365 dias por

São 1860 km de costa, incluindo o continente e dois

ano. Cobrindo mais de 1800 km, a costa portuguesa conta com

arquipélagos em pleno oceano Atlântico, com onze ilhas

mais de 200 tipos de ondas diferentes e apropriadas para todos

incríveis, mais de três mil horas de sol por ano, uma fantástica

os níveis de surf.

variedade de ondas, das mais mediáticas e cobiçadas do surf
europeu... É assim Portugal, um destino perfeito para surfistas

Can’t skip Portuguese waves.

de todos os níveis. Um paraíso para o surf.

Visitportugal - Portuguese Music Festivals
Portugal é um país onde a juventude e a diversão terão sempre o
seu lugar. Um país onde cultura, arte, gastronomia e tradições
coexistem em harmonia com um estilo de vida moderno e
europeu. Nos Festivais de Música portugueses poderá viver tudo
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isto.
Can't skip the sound of fun.
Can’t skip Portugal.

Visitportugal Brands - Portuguese Trails
Se gosta de ciclismo ou de caminhada, terá uma experiência
única em Portugal. 3,759 km de trilhos certificados, junto ao
mar, entre as montanhas, de norte a sul, as opções são
ilimitadas.
Inspire-se e comece a mexer-se!

Alentejo
Alentejo - Tempo para ser Feliz (I)

Alentejo - Tempo para ser Feliz (II)

Roteiros Turísticos do Património Mundial III Lisboa, Sintra, Évora e Elvas
Lisboa, Sintra, Évora e Elvas são cidades históricas que integram
os bens culturais do Património da Humanidade reconhecidos
pela UNESCO.
Para conhecer o valor excecional destas cidades e dos seus
monumentos e, ao mesmo tempo, descobrir as tradições e os
lugares em que estão inseridos, sugerimos os Roteiros Turísticos
do Património Mundial onde estão disponíveis vários itinerários
temáticos.

Évora
Évora - Mapa do itinerário acessível

Santarém
Santarém - Mapa do itinerário acessível

Algarve
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Algarve

Algarve - Ideias e Inspirações

Algarve - O destino de Golfe

Para informações e para descarregar outras brochuras sobre a
região do Algarve, consultar https://www.visitalgarve.pt.

Para informações e para descarregar outras brochuras sobre a
região do Algarve, consultar https://www.visitalgarve.pt.

Algarve - Percursos de Ciclismo de Estrada

Algarve - Rotas e Caminhos

Para informações e para descarregar outras brochuras sobre a
região do Algarve, consultar https://www.visitalgarve.pt.

Para informações e para descarregar outras brochuras sobre a
região do Algarve, consultar https://www.visitalgarve.pt.

Mapa do Algarve
Venha descobrir o Algarve! Durante o ano inteiro, as praias, as

Guia de Turismo de Natureza no Algarve
Para informações e para descarregar outras brochuras sobre a
região do Algarve, consultar https://www.visitalgarve.pt.

reservas naturais, as aldeias típicas, os campos de golfe, os
castelos e as fortalezas apresentam-se em todo o seu esplendor.
Veja neste mapa as várias opções.
Para informações e para descarregar outras brochuras e mapas
sobre a região do Algarve, consultar https://www.visitalgarve.pt.

Faro
Faro - Mapa do itinerário acessível

Lagos
Lagos - Mapa do itinerário acessível

Tavira
Tavira - Mapa do itinerário acessível

Açores
Açores - Certificado pela Natureza

Açores - Certificado pela Natureza

Angra do Heroísmo
Angra do Heroísmo - Mapa do itinerário acessível

Centro de Portugal
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Best of Center of Portugal 2020

Center of Portugal - Don't Miss it!

Para informações e para descarregar outras brochuras sobre a

Para informações e para descarregar outras brochuras sobre a

região Centro de Portugal, consultar
www.centerofportugal.com/press-media.

região Centro de Portugal, consultar
www.centerofportugal.com/press-media.

Centro de Portugal

Centro de Portugal

Centro de Portugal Roundtrip
Para informações e para descarregar outras brochuras sobre a

Roteiros Turísticos do Património Mundial I - No
Coração de Portugal

região Centro de Portugal, consultar
www.centerofportugal.com/press-media.

Veja o folheto dos quatro roteiros que criámos para o guiar na

Vinhos no Centro de Portugal

descoberta da região situada no extremo sudoeste europeu, a

Para informações e para descarregar outras brochuras sobre a

que podemos chamar o coração de Portugal.

região Centro de Portugal, consultar
www.centerofportugal.com/press-media.

Foi nesta região que se deram muitos dos acontecimentos que
estiveram na origem de Portugal – o reino com as fronteiras mais
antigas da Europa –, uma região atravessada pela História, mas
também por mitos e lendas. A existência de três dos mais
importantes monumentos portugueses considerados Património
da Humanidade pela UNESCO, numa área de pouco mais de
90km2, atesta este facto excecional e dá o mote para estes
roteiros.

Coimbra
Coimbra - Mapa do itinerário acessível

Tomar
Tomar - Mapa do itinerário acessível

Viseu
Viseu - Mapa do itinerário acessível

Lisboa Região
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Brochura de Golfe na região Lisboa

Lisboa - Um Mundo a Explorar

A região de Lisboa é o destino perfeito para jogar golfe. Com um
conjunto de magníficos campos e um clima ameno onde o sol
teima em brilha quase todo o ano, se é adepto do golfe não vai
querer perder a oportunidade de pisar os seus famosos e
internacionais greens.

Lisboa
Lisboa City Breaks

Madeira
Descubra a Madeira

Guia Madeira e Porto Santo

Mapa da Ilha da Madeira

Para informações e para descarregar outras brochuras sobre a
Madeira, consultar https://issuu.com/apmadeirapt/docs.

Apesar de ter uma superfície pequena, a Madeira é rica em
cenários majestosos e de rara beleza. Alugue um carro e parta à
descoberta dos encantos e recantos deste jardim flutuante
Para informações e para descarregar outras brochuras e mapas
sobre a Madeira, consultar https://issuu.com/apmadeirapt/docs.

Funchal
Funchal - Mapa do itinerário acessível

Porto e Norte
Porto e Norte

Porto e Norte: A essência de Portugal

Para informações e para descarregar outras brochuras sobre a
região do Porto e Norte, consultar
https://issuu.com/arptportonorte.

Roteiros Turísticos do Património Mundial II - Norte
de Portugal
O Norte de Portugal é uma região de ancestral ocupação pelo
homem, espaço de cruzamento das culturas atlânticas e
mediterrânicas e particularmente rica em património cultural e
natural.
Nesta região, Portugal tem 4 das 18 classificações de Património
da Humanidade declaradas pela UNESCO: dois centros históricos
– Porto e Guimarães, inscritos, respetivamente, em 1996 e 2001
–, os Sítios Arqueológicos do Vale do Coa, inscritos em 1998, e a
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Paisagem Cultural do Alto Douro Vinhateiro, inscrita em 2001.
Para melhor os conhecer, o Turismo de Portugal editou uma série
de Roteiros Turísticos do património Mundial, para facilitar a
organização da visita ao país.

Braga
Braga - Mapa do itinerário acessível

Bragança
Bragança - Mapa do itinerário acessível

Guimarães
Guimarães - Mapa do itinerário acessível

Porto
Porto - Mapa do itinerário acessível
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