Brochuras, Mapas e Vídeos
CP - Comboios de Portugal

Caminhos da Fé

Brochuras

Brochuras

Um Lugar à Janela - sugestões de lazer para viajar de comboio
em Portugal.Suba a bordo com amigos ou com a família e viaje
no melhor Lugar à Janela. Conheça o património e tradições do
nosso país e viva uma experiência de viagem diferente.

Esta brochura apresenta de forma muito resumida os locais de
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.

Caminhos da Fé

Caminhos de Santiago

Vídeos
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.

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

Devoção e Festas Religiosas

Choices 2.0

Vídeos

Vídeos
A Web Summit 2016 vai ser em Lisboa. Boa escolha!A Web
Summit, um dos maiores e mais influentes eventos de
tecnologia, empreendedorismo e inovação do mundo, escolheu
mudar de casa pela primeira vez desde 2010. E escolheu
Portugal para as suas próximas edições em 2016, 2017 e 2018.

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

“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.

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

Mapa Turístico
N3 Mapas

Living in Portugal
Bem-vindo a Portugal.Bem-vindo a casa.

Encontre os melhores percursos para conhecer Portugal! Num
formato maior e com mais detalhe de informação, este mapa é a
companhia indispensável para a sua viagem.

Mapa de Portugal

Mosteiros de Portugal

Brochuras

N3 Mapas

Vídeos

Tanto para ver e tão perto! O mapa do país vai guiá-lo pelos
caminhos de Portugal e ajudá-lo a planear da melhor forma a sua
viagem..

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
conjugam vários estilos arquitectónicos.

Natural.PT
Vídeos
Espécies de plantas e animais, emblemáticas e únicas, 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.(Versão inglesa)

Portugal - Brochura Genérica
Brochuras
Ideias para conhecer Portugal. Sugestões para o que deve ver,
provar e experimentar.(Edição 2009)

Portugal - Herança Judaica (brochura)
Brochuras
Esta brochura apresenta de forma resumida parte da herança
judaica sefardita existente em Portugal, composta pelo
património histórico e cultural de uma comunidade que deixou
marcas profundas e decisivas para o desenvolvimento do país ao
longo dos tempos.
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Portugal - China / Closer than you think
Vídeos

Portugal Shopping Experience
Brochuras

Portugal Tourism Destination Promotion in China (chinese
version)

Portugal, um dos melhores países da Europa para compras.

Portugal - The Beauty of Simplicity

Prove Portugal

Vídeos

Brochuras

Veja o filme de Portugal e descubra a beleza da simplicidade
num país autêntico, surpreendente e sedutor, onde a vida é
saboreada a cada momento.Paisagens preservadas, cidades
vibrantes cheias de animação, um rico património histórico e
monumental, ou a gastronomia de uma variedade incomparável,
em que se destaca o melhor peixe do mundo, são alguns dos
ingredientes que certamente lhe vão despertar o desejo de nos
visitar.

Portugal: o melhor peixe do mundo

Portugal, Campo e Mar
Vídeos
Filme promocional da TURIHAB - Associação do Turismo de
Habitação, com a apresentação das 7 Regiões de Turismo e as
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.

Alentejo
Alentejo - Tempo para ser Feliz

Alentejo - Tempo para ser Feliz

Brochuras

Vídeos

Alentejo - Tempo para ser Feliz (II)

Alentejo - o tempo é tudo...

Brochuras

Brochuras

Mapa do Alentejo

Descubra o Alentejo sem pressa. Escolha um tema ou dedique-se
a todos: Natureza e Ambiente, Gastronomia e Vinhos, Cultura e
Património, Sol e Mar ou Turismo Ativo. Ao seu ritmo, conheça as
opções de férias que esta região lhe oferece.

N3 Mapas
O tempo é tudo... Com o mapa do Alentejo vai poder aproveitar o
seu tempo da melhor forma. Para descansar, para se divertir e
para descobrir esta região... ao seu ritmo.

O Melhor do Alentejo
Brochuras
O Alentejo situa-se no sul de Portugal, entre o rio Tejo e o
Algarve. A leste faz fronteira com Espanha e a oeste é banhado
pelo Oceano Atlântico. É uma extensa região, essencialmente
rural e escassamente povoada, que ocupa cerca de um terço do
território nacional. A beleza da paisagem e a qualidade do seu
património arqueológico, monumental, arquitetónico e
etnográfico, a par da excelência da sua gastronomia e vinhos,
conferem-lhe condições de exceção para uma descoberta que
associe o turismo de natureza e o turismo cultural.

Algarve
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Algarve

Algarve. O segredo mais famoso da europa

Vídeos

Brochuras

Guia de Turismo de Natureza no Algarve

Mapa do Algarve

Brochuras

N3 Mapas
Venha descobrir o Algarve! Durante o ano inteiro, as praias, as
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.

Açores
Açores

Açores - Sinta-se Vivo

Brochuras

Vídeos

Nas nove ilhas dos Açores descubra nove pequenos mundos para
férias diferentes, com sabor autêntico.Das lagoas e crateras de
antigos vulcões, à observação de baleias e cachalotes ou à
exploração da ilha-montanha do Pico, os Açores são um paraíso
para quem ama a Natureza e lugares de emoção para férias
ativas em pleno oceano.

Centro de Portugal
Centro de Portugal

Centro de Portugal - 4 Senses

Vídeos

Brochuras

Centro de Portugal - o coração de um país

Sentindo a beleza em seu redor.O Centro de Portugal é um palco
de experiências maiores que a vida. Do mais simples ao mais
elaborado, do mais natural ao mais sofisticado, as ofertas são
inesquecíveis.

Brochuras
Conheça uma região de paisagens puras e preservadas, de
cidades e aldeias históricas, de grandes tradições e excelente
gastronomia. Bem no coração do país…o Centro de Portugal
espera por si!

Roteiros Turísticos do Património Mundial - No
Coração de Portugal
Brochuras
Veja o folheto dos quatro roteiros que criámos para o guiar na
descoberta da região situada no extremo sudoeste europeu, a
que podemos chamar o coração de Portugal.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.

Lisboa Região
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Brochura de Golfe na região Lisboa

Lisboa Unforgettable

Brochuras

Vídeos

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 é uma cidade iluminada. O Tejo e o Sol, quase sempre
presente, fazem da capital portuguesa um espelho de cor, em
que a beleza e singularidade arquitetónica não passam
despercebidas.Em Lisboa, há sempre tanto para ver e fazer,
abrindo a cada visitante um mundo de possibilidades para as
mais variadas experiências.Lisboa. Uma experiência pessoal.

Lisboa. Uma experiência muito pessoal
Brochuras
Lisboa é tradição, romance, cultura, divertimento, modernidade,
emoção e muito mais que no final vai querer contar.

Mapa de Lisboa
N3 Mapas
Conhecer Lisboa é uma experiência que nunca se repete, mas
que se renova em cada visita. E para que nunca se perca, leve
consigo o mapa da cidade.

Madeira
Madeira

Madeira

Vídeos

Brochuras

Mapa da Ilha da Madeira
N3 Mapas
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

Porto e Norte
Caminhos de Santiago (com início no Porto)

Porto e Norte: A essência de Portugal

Brochuras

Brochuras

No Porto, cruzam-se três itinerários compostelanos: o Caminho
Português Central ou Principal, o Caminho Português por Braga e
o Caminho Português da Costa.

Portugal nasceu no Norte e a rica herança cultural da região não
deixa ignoradas tão nobres e antigas origens. Tradição, cultura,
história, arquitetura, gastronomia e vinhos, paisagem,
hospitalidade e a alegria das suas gentes são atributos de uma
região única. Seja em atividades de lazer, como são de destacar
o golfe e as termas, ou de negócios, esta região assume, mais do
que nunca, uma enorme relevância e um encanto peculiar.
Quem visita o Porto e Norte de Portugal leva consigo mais do
que imagens e lembranças. Experimenta na alma, porventura o
mais português dos sentimentos: saudade.

Porto e Norte: A essência de Portugal
Vídeos

Roteiros Turísticos do Património Mundial - Norte
de Portugal
Brochuras
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 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.
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