Sugestões
A cortiça

Acessibilidade nos transportes públicos

Mais ecológico não há. Natural e macia, mantém o fresco e
também o quente, quando é preciso, e é usada para tornar o
ambiente confortável e acolhedor. A cortiça é um dos produtos
naturais mais caraterísticos de Portugal e faz parte do (...)

AeroportosTodos os aeroportos portugueses têm instalações
sanitárias adaptadas e transfers para pessoas com necessidades
especiais. Sempre que requisitado, poderá ainda ser
disponibilizado o MyWay, serviço personalizado de assistência a
(...)

Alojamento
Em Portugal, a oferta hoteleira disponibiliza quartos adaptados a
pessoas com necessidades especiais, existindo igualmente
unidades hoteleiras que apostam na disponibilização de serviços
e alojamentos totalmente adaptados. No entanto, será (...)

Aves dos Açores
Escolhidas por muitas aves para refúgio ou apenas para uma
curta estadia, as nove ilhas dos Açores deslumbram-nos com
tanta beleza.O verde é a cor predominante na paisagem e tem
origem na vegetação luxuriante, a que flores como camélias, (...)

Descobrir o estilo manuelino
Nascido da vontade de um rei e do génio criativo que se vivia em
Portugal no século XVI, a arte manuelina é uma expressão
artística genuinamente portuguesa. Os Descobrimentos
trouxeram grande riqueza e conhecimento a Portugal. Nessa
época, os (...)

Espécies raras na Madeira
As ilhas da Madeira, Desertas, Selvagens e Porto Santo fazem
parte do mesmo arquipélago, mas são bem distintas entre si.
Vale a pena descobrir as diferenças e as espécies únicas que as
habitam.Na Madeira, a vegetação luxuriante é em grande (...)

Férias em Família
Portugal oferece excelentes condições para umas férias em
família, já que é um pequeno país à beira do Atlântico, ideal para
atividades de exterior ou interior. Portugal tem cerca de 800 km
de comprimento máximo no território continental, (...)

Olivoturismo
Com aroma frutado, ligeiramente espesso, com cor de ouro ou
amarelo esverdeado, amargo, picante ou mais adocicado, suave
ou intenso. É assim o azeite português. País sob forte influência
de clima mediterrânico, em Portugal a oliveira marca (...)

Surf Sketch Tour - João Catarino
João Catarino vive na cidade em que cresceu, Carcavelos, muito
próximo do mar e da praia onde o surf se tornou mais popular
entre os portugueses. Tendo a ilustração como uma das suas
atividades principais, a que se dedica profissionalmente, o (...)

Templários
Inspirados pelos mistérios da história dos Cavaleiros da Ordem
do Templo e pela sua simbologia plena de mensagens ocultas,
podemos fazer uma viagem à descoberta dos tesouros
templários em Portugal. A Ordem dos Templários estabeleceuse em (...)

Ao longo do Rio Zêzere
O Rio Zêzere abre caminho por entre serras e montanhas,
perfumadas por uma densa vegetação de pinheiro bravo, criando
paisagens deslumbrantes. Nestes cenários idílicos integram-se
harmoniosamente cinco aldeias de xisto, que o convidamos a
(...)

Condução
Se a pessoa com algum tipo de incapacidade motora, sensorial
ou intelectual for possuidora de carta de condução válida em
Portugal, poderá efetuar a condução de veículos, desde que
cumpridas as restrições ou adaptações que se adequem à (...)

Dieta Mediterrânica
A Dieta Mediterrânica, classificada Património Mundial pela
Unesco, faz parte do bilhete de identidade da gastronomia
portuguesa.Na sua base encontramos produtos vegetais,
nomeadamente produtos hortícolas, fruta, pão de qualidade e
cereais pouco (...)

Festas e Devoções
Num ato de fé ou pelo simples prazer da descoberta,
encontramos em Portugal vários motivos de visita e celebração
religiosa e outros tantos percursos de busca interior. Portugal, a
mais antiga nação da Europa, com fronteiras definidas desde o
(...)

M&I Portugal
Pela sua natural localização, Portugal é um ponto de encontro
privilegiado para a realização de reuniões, conferências e
grandes eventos internacionais, facto confirmado pelo 10º lugar
que ocupa na classificação da ICCA (International (...)

Surf e bodyboard
Ribeira de Ilhas ou Super Tubos são nomes conhecidos a nível
planetário, e referem-se a duas praias excelentes para surf das
muitas existentes no trecho de costa oeste entre a Ericeira e
Peniche. Mas de um extremo ao outro do país, incluindo as (...)

Surf Sketch Tour - Suhita Shirodkar
Das memórias que tinha, de uma visita feita há 16 anos, e do
facto de o pai ser de Goa, com fortes ligações à cultura
portuguesa, sempre que Suhita Shirodkar pensava em Portugal
tinha a imagem das casas claras e coloridas, das ruas de
calçada, (...)

Windsurf e Kitesurf
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Deslizar sobre as águas ao sabor do vento garante muito
divertimento e bons momentos de descontração. E para uma
dose extra de adrenalina nada como as ondas atlânticas que
banham a costa portuguesa. Com a ondulação certa, e o vento a
soprar de (...)

Alentejo
365 Alentejo e Ribatejo

Gastronomia do Alentejo

Venha ao Alentejo e ao Ribatejo e viva aqui um dia diferente
todos os dias. Para saber como consulte o 365 Alentejo e
Ribatejo - o calendário de eventos que o põe a par de tudo o que
acontece nesta região.Ao longo de todo o ano vai encontrar um
(...)

A criatividade e a imaginação na utilização de ingredientes muito
simples fizeram da gastronomia alentejana uma surpresa de
sabores e uma prova da hospitalidade dos alentejanos.Em
tempos, foi uma região de trigo e de grandes planícies onde as
(...)

Jogar Golfe, entre o Rio Sado e o Rio Tejo

O Alentejo, visto por João Moreno

Situado entre o Estuário do Sado e a bela Serra da Arrábida, o
Troia Golf é um campo de 18 buracos, que se estende ao longo
da praia, com magníficas vistas para o mar.É um dos
argumentos fortes que convidam golfistas de todo o mundo a
visitar (...)

Para João Moreno, o Alentejo faz lembrar as férias de infância,
entre Borba e Vila Viçosa. O cheiro das laranjas na rua, logo pela
manhã, as paredes de mármore fresco quando o calor aperta, as
sombras debaixo do limoeiro em casa da avó, são (...)

O Alentejo, visto por Marion Rivolier
De Portugal, Marion tinha a memória de umas férias de infância
do Algarve e, mais recentemente, das cidades de Lisboa e do
Porto. Visitar o Alentejo pela primeira vez foi uma descoberta
surpreendente. Gostaria de ter ficado mais tempo. Apreciou o
(...)

Trilhos do Alentejo e Algarve - Linda Toolsema
Linda Toolsema esteve em Portugal por duas vezes, uma na
Madeira, onde gostou de percorrer as Levadas, e outra vez no
Porto, onde passeou pela cidade e ficou a conhecer as caves do
vinho do Porto.Para Linda, o Alentejo tem tudo o que o que se
pode (...)

Trilhos do Alentejo e Algarve - Pedro Cabral
Entusiasta das viagens a pé e dos desenhos, desde há muitos
anos, foi com agrado que Pedro Cabral recebeu o convite da
Sketch Tour Portugal para se aventurar pelos trilhos do Alentejo
e do Algarve.Na companhia da holandesa Linda Toolsema, (...)

Alandroal
Relaxar no Alqueva, o Grande Lago
Para passar uns dias descontraídos e em boa companhia, o
Grande Lago em que se transformou a albufeira do Alqueva é o
pretexto perfeito para relaxar. Falamos de um dos maiores lagos
artificiais da Europa, construído sobre o Rio Guadiana. Tem (...)

Beja
Visitar Beja
Visitamos Beja numa atmosfera de paz e descobrimos histórias
de conquistas e de amores escondidos.Começamos por visitar a
Torre de Menagem do Castelo, tão importante nas lutas para
defender as fronteiras de Portugal. Com 40 metros de altura e
(...)
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Elvas
Elvas - Itinerário Acessível

Visitar Elvas

Sendo a maior fortificação abaluartada do mundo, Elvas teve um
papel importante ao longo da História na defesa da fronteira de
Portugal, o que justificou a sua classificação como Património da
Humanidade. As muralhas de diversas épocas e as (...)

Perto da linha de fronteira, Elvas lutou para manter a
independência de Portugal e a sua história. E assim se tornou um
exemplo para toda a humanidade.Somos recebidos na cidade
por um grandioso Aqueduto com 7 km e 843 arcos, construído
pelo mesmo (...)

Serpa
O Cante Alentejano
Portugal tem no seu património cultural uma expressão musical
muito genuína, única no mundo, o Cante Alentejano, agora
reconhecido como Património Cultural Imaterial da Humanidade
pela UNESCO.Cantado em coro e sem qualquer recurso a (...)

Tróia
Jogar golfe perto de Lisboa
O clima ameno e a beleza das suas paisagens litorais faz de
Lisboa uma região de golfe muito apreciada por golfistas de todo
o mundo.Assinados por arquitetos já conhecidos pelos percursos
desafiantes como Robert Trent Jones, Rocky Roquemore, (...)

Algarve
Diversão em família no Algarve

Marinas e Portos de Recreio do Algarve

Com um clima ameno durante todo o ano, é fácil perceber
porque é que o Algarve é a escolha óbvia para umas férias
repletas de diversão para toda a família. Mas os dias divertidos
não se resumem aos banhos de sol e mar e ao desporto que (...)

Quem vem de barco para o Algarve, encontra ao longo da costa
algarvia muitos locais onde pode aportar em segurança. As
Marinas e Portos de Recreio oferecem todas as comodidades e
serviços que possam vir a ser necessários e possuem muitos
espaços (...)

O Algarve visto por Róisín Curé
Róisín Curé nunca tinha vindo a Portugal mas já tinha alguma
curiosidade em conhecer o país e, assim que foi convidada pela
Sketch Tour Portugal, resolveu começar a aprender um pouco de
português. Tinha algumas ideias sobre o Porto e Lisboa (...)

Praias do Algarve
Dos longos areais protegidos por falésias douradas às pequenas
baías aninhadas entre rochedos, o Algarve tem praias para todos
os gostos. Em comum oferecem a certeza de umas férias
perfeitas ao sol. E quais são os ingredientes desta oferta? O (...)

O Algarve, visto por Hélio Boto
Foi com satisfação que o Hélio recebeu o convite da Sketch Tour
Portugal, pois o Algarve tem um clima agradável e uma
paisagem variada que permitem ter uma boa experiência de
desenho ou pintura.Visitar lugares que não conhecia, como a ilha
do (...)

Vilamoura e a sua marina
Moderna, animada e sofisticada, Vilamoura desenvolveu-se à
volta da marina e é hoje em dia uma das maiores estâncias de
lazer da Europa. A localidade é todo um empreendimento
turístico construído a partir da década de 70 do século XX. Mas
(...)
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Aljezur
Costa Vicentina
Designada por Costa Vicentina, a faixa de litoral entre Odeceixe
e Burgau é um Algarve diferente, onde a natureza preservada
tem um carácter forte e selvagem, que se traduz em paisagens
de uma imponência deslumbrante. Esta área faz parte do (...)

Cascais
Golf Sketch Tour - Ida Bellarian

Golf Sketch Tour - Luís Frasco

Sendo a primeira vez que vinha a Portugal, Ida estava muito
entusiasmada em conhecer a cultura portuguesa e de desenhar
novas paisagens. A Sketch Tour Portugal foi a oportunidade ideal
para ficar a conhecer o país. Entre as referências que tinha (...)

Para Luis Frasco a Sketch Tour Portugal foi uma excelente
oportunidade para transmitir o que Portugal tem de especial,
único e genuíno. O gosto em mostrar Portugal e o de receber
uma sketcher estrangeira foi uma combinação que se integrou
(...)

Golf Sketch Tour em Lisboa e no Algarve
Portugal já foi diversas vezes premiado internacionalmente como
um destino de golfe e é apreciado por muitos golfistas que
mesmo durante o inverno encontram condições de excelência
para jogar. Estas factos justificaram uma viagem da Sketch Tour
(...)

Faro
Faro - Itinerário Acessível
Faro, a principal cidade e capital do Algarve é também a sua
porta de entrada para todos os que chegam de avião já que fica
a apenas cerca de seis quilómetros do aeroporto internacional.
Junto à Ria Formosa e ao mar, é uma cidade que (...)

Portimão
Cruzeiros Portugal
O mar é uma via de comunicação natural para chegar a Portugal
e um bom ponto de partida para conhecer a história deste país
de navegadores. Aqui aportam barcos de todo o mundo seja pelo
Oceano Atlântico, a oeste, ou pela via de acesso ao Mar (...)

Silves
Silves
No antigo reino árabe do Algarve, Silves era a cidade mais
importante, a sua capital. Essa época traçou-lhe um perfil
senhorial coroado por um castelo de cor vermelha, que apetece
explorar. Considerado o mais belo monumento militar islâmico
de (...)
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Tavira
Tavira - Itinerário Acessível
Distribuindo-se pelas duas margens do Rio Gilão num intrincado
de ruas estreitas e casas brancas, Tavira é uma das cidades
mais características do Algarve que apetece conhecer sem
pressas. A visita, no entanto, apresenta algumas dificuldades
para (...)

Açores
Gastronomia dos Açores

Golfe e natureza nos Açores

As muitas receitas tradicionais da cozinha açoriana fazem as
delícias dos apreciadores de boa comida. Aqui, o peixe e o
marisco são abundantes e por isso para aqueles que gostam de
saborear um delicioso peixe acabado de pescar, nos Açores (...)

Olhar em redor e não ver qualquer tipo de construção no
horizonte... só a natureza luxuriante, jarros e hortênsias,
criptomérias e cedros e a tranquilidade das ilhas dos Açores,
sempre com o Oceano Atlântico à espreita.A morfologia dos (...)

Os Açores vistos por… Alexandra Baptista

Os Açores vistos por… Jenny Adam

A Alexandra Baptista juntou-se aos Urban Sketchers há 4 anos e
desde então guarda as impressões e as sensações sobre o que a
rodeia nos seus cadernos, o que tem transformado o seu olhar
sobre o que vê. Ao ser convidada para desenhar a tempo (...)

Os Urban Sketchers nos Açores

Para a Jenny Adam é difícil dizer o que mais a impressionou nas
Ilhas dos Açores. Encontrou uma paisagem de cortar a
respiração, com crateras vulcânicas e lagos, num cenário de
nuvens, céus impressionantes, sempre a ver o mar ao fundo.
Foram (...)

Jenny Adam, da Alemanha, foi à descoberta dos Açores
acompanhada pela portuguesa Alexandra Batista e juntas
desenharam os encantos das Ilhas Terceira, de São Miguel e do
Pico. A beleza natural, os lugares mais emblemáticos e a (...)

Horta
Horta: A marina mais colorida do mundo
No Faial a visita à Marina da Horta é obrigatória, pela animação
dos iates que ali lançam amarras e pela grande exposição a céu
aberto de pinturas feitas no molhe por todos os marinheiros que
a visitam.Esta infraestrutura náutica, (...)

Ilha Terceira
Terceira, A Ilha Festiva
A ilha da Terceira, um dos principais pontos de entrada dos
Açores, forma conjuntamente com as ilhas de Graciosa, São
Jorge, Pico e Faial o grupo Central do Arquipélago.Tal como o
próprio nome indica, esta foi a terceira ilha do arquipélago a (...)
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Ilha da Graciosa
Graciosa, a ilha branca
A Ilha Graciosa, classificada pela Unesco como Reserva Mundial
da Biosfera, é a ilha mais a norte das cinco que compõem o
Grupo Central do arquipélago dos Açores. É conhecida como a
Ilha Branca, designação inspirada nas características (...)

Ilha das Flores
Ilha das Flores
Integrada na rede mundial de Reservas da Biosfera da Unesco, a
ilha das Flores, território mais ocidental dos Açores e da Europa,
tem paisagens que são verdadeiros paraísos. Esta ilha integra o
Grupo Ocidental do arquipélago dos Açores em (...)

Ilha de São Miguel
Ilhéu de Vila Franca do Campo
Pequeno paraíso dentro de um maior que é a ilha de São Miguel,
o Ilhéu de Vila Franca do Campo proporciona um dia intenso a
quem o visitar.Situado em frente à povoação de Vila Franca do
Campo, a cerca de 1 km da costa, este local é o (...)

Ilha do Pico
Vinha da Ilha do Pico, Património da Humanidade
E que tal provarmos um vinho que cresce na rocha basáltica?
Parece estranho que tais condições produzam um néctar
delicioso, mas a verdade é que em tempos recuados, este vinho
ia diretamente à mesa dos czares da Rússia. A cultura da vinha
na (...)

Centro de Portugal
A encosta oeste da Serra da Lousã

Do Rio Alva à Serra da Estrela

Na vertente ocidental da Serra da Lousã visite três povoações
que são a primeira apresentação da Rede de Aldeias do Xisto,
para quem chega vindo de oeste. Comece por Casal de São
Simão. Escondida entre a vegetação, esta aldeia de uma (...)

Passeie pelas estradas do interior centro e entre rios, ribeiras e
serras descubra aldeias onde o xisto marca a paisagem. Numa
zona montanhosa de vegetação luxuriante, Vila Cova do Alva
conserva um ar de nobreza que a distingue. Respire-o num (...)

Em plena Serra do Açor

Gastronomia do Centro de Portugal

Junto à Serra do Açor, Fajão e Benfeita são duas aldeias
acolhedoras que esperam a sua visita. A frescura da água é uma
constante na aldeia de Fajão. Bem no centro, junto ao adro da
igreja, a Fonte Velha distribui o líquido precioso a quem (...)

Inma Serrano no Centro de Portugal
Vivendo muito perto da fronteira, em Huelva, Inma já tinha
estado em Portugal várias vezes. Em criança, com a família, ia
frequentemente a Vila Real de santo António. Em jovem, passou
umas férias inesquecíveis com uma amiga em Lisboa e, mais (...)

Urban sketchers no Centro de Portugal
Para explorar o Centro de Portugal, a Sketch Tour convidou o
português Nelson Paciência para ser anfitrião da espanhola Inma
Serrano. Juntos deixaram-se inspirar pelas paisagens e

No Centro de Portugal deliciamo-nos com os sabores do mar e da
montanha e com doces de comer e chorar por mais, tudo
condimentado pelo caloroso acolhimento das populações que
gostam de receber com mesa farta quem os visita. A costa
oferece (...)

Nelson Paciência no Centro de Portugal
Para o Nelson, desenhar é uma forma de observar devagar e
sentir de perto a história, os cheiros e os sons dos lugares que
visita. Foi o que aconteceu durante a viagem da Sketch Tour
pelo Centro de Portugal, na companhia de Inma
Serrano.Alcobaça, (...)

Vinhos do Centro de Portugal
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património desta região e tiveram a oportunidade de descobrir
os (...)

Xisto na Naturtejo
Entre rochas cobertas de fósseis e serras habitadas por grifos e
cegonhas-negras, as aldeias de xisto do Geopark Naturtejo são
lugares hospitaleiros, onde apetece demorar.Para além dos
geossítios classificados e da variedade ecológica, o (...)

Com uma grande diversidade de paisagens e de condições
climáticas, o Centro de Portugal produz vinhos de excelente
qualidade que vão bem com a gastronomia da região. Vinhos da
BairradaSituada na faixa litoral entre o Oceano e a Serra do (...)

Xisto na Serra da Lousã
Habitat de veados, javalis e corços, a Serra da Lousã guarda
aldeias de xisto onde encontra uma tranquilidade que decerto
julgava já não existir. Muito procurada para a prática de
desportos radicais, a Serra da Lousã tem o ponto de altitude (...)

Coimbra
Coimbra - Itinerário Acessível
Situada junto às margens do Rio Mondego, Coimbra é uma
cidade muito antiga e visitá-la é como que uma lição de história
já que poderá viajar através dos séculos visitando o seu
riquíssimo património.Mas a cidade é sobretudo conhecida (...)

Fátima
Fátima vista por... Fernanda Lamelas

Fátima vista por… Eduardo Bajzek

Fernanda Lamelas foi a sketcher anfitriã de 3 sketchers vindos
do Brasil, da Polónia e de Hong Kong, que acompanhou durante
as celebrações do Centenário das Aparições de Nossa Senhora
de Fátima aos 3 pastorinhos. Juntos descobriram Fátima, (...)

Eduardo Bajzek já tinha estado em Portugal em duas ocasiões.
Na primeira vez, veio com os seus pais para conhecer a terra
natal dos seus avós, uma aldeia do concelho de Penalva do
Castelo, perto de Viseu, e aproveitou para viajar pelo país.Na (...)

Fátima vista por… Kasia Szybka

Fátima vista por… Rob Sketcherman

Kasia Szybka nunca tinha estado em Portugal e foi com
expectativa que aguardou a viagem a Portugal, imaginando um
país de campos floridos, sol e dias longos, de tranquilidade e
muita natureza. Disseram-lhe que os portugueses eram muito
amáveis e (...)

Desenhar Portugal com outros 3 sketchers. Desenhar um pouco
mais de 1 milhão de católicos numa pequena cidade, durante a
visita do Papa. Foi esse o convite que Rob Sketcherman aceitou
com entusiasmo, aproveitando para conhecer mais um pouco do
(...)

Góis
Aldeias de Góis
Percorra a estrada panorâmica para o Alto do Trevim e venha
conhecer as aldeias de Aigra Velha, Aigra Nova, Pena e
Comareira. Estas quatro aldeias de xisto pertencem ao concelho
de Góis e inserem-se numa paisagem tão serena, como é
contagiante a (...)

Guarda
Guarda – Itinerário Acessível
Na Guarda, a cidade mais alta de Portugal, respira-se um ar
saudável e leve, próprio da montanha onde está inserida - a
Serra da Estrela, a maior área protegida portuguesa. É também
da serra que provém o granito predominante nos (...)
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Peniche
Golfe na costa oeste
A norte de Lisboa e com bons acessos, podem apreciar-se os
revigorantes ares do Atlântico enquanto se dão umas tacadas
num dos campos de golfe da região oeste. Os cenários podem
ser de mar e dunas ou de pinheiros e acácias, o que permite por
em (...)

Tomar
Tomar - Itinerário Acessível
Tomar é habitualmente designada como a “Cidade Templária”,
numa alusão ao papel fundamental que a Ordem Militar dos
Templários teve no seu desenvolvimento e que aqui fundou o
Castelo e o Convento de Cristo, classificado como património (...)

Lisboa Região
Lisboa vista por... Lis Watkins

Urban Sketchers em Lisboa

Lis Watkins aceitou o convite com entusiasmo pois nunca tinha
visitado Lisboa, embora gostasse muito de ver as fotografias de
amigos que já tinham estado em Portugal, das ruas, das casas
coloridas e dos azulejos. A cidade onde vive no sul de (...)

A viagem dos Urban Sketchers por Portugal não podia deixar de
passar por Lisboa. Desta vez foram representados pela britânica
Lis Watkins e pelo anfitrião português José Louro. Visitaram os
sítios mais importantes da cidade como os bairros (...)

Cascais
Cascais e a Costa do Estoril
Cascais e o Estoril, na costa a norte de Lisboa, tornaram-se um
dos locais mais cosmopolitas e turísticos de Portugal, a partir do
momento em que o rei D. Luís I escolheu a baía para sua
residência de verão, no final do séc. XIX. O clima ameno (...)

Ericeira
Ericeira, Reserva de Surf
O percurso ao longo do mar a norte de Lisboa é um dos passeios
mais apreciados da costa portuguesa. Pelo caminho encontramse boas surpresas, como a Ericeira, uma vila de pescadores com
muita tradição ligada ao mar, reconhecida atualmente como (...)

Lisboa
10 coisas para ver e fazer em Lisboa

Arte urbana em Lisboa

Lisboa é uma cidade cosmopolita, com bons acessos e a poucas
horas de distância de qualquer capital europeia. E há tanta coisa
para ver e fazer que é difícil ter tempo suficiente para ver tudo o
que se quer, com tempo… apresentamos aqui uma (...)

Lisboa é já uma cidade reconhecida pela arte urbana e num
simples passeio pelo centro ou pelos bairros históricos somos
surpreendidos por verdadeiras obras de arte. Desvendamos
alguns dos locais onde se podem apreciar.A caminho do Castelo,
na (...)

Em Lisboa, com a família
Lisboa é uma cidade perfeita para passar alguns dias com as
crianças. É acolhedora e segura, de clima ameno e percorre-se
facilmente a pé, além de dispor de inúmeras atividades
especialmente pensadas para os miúdos, tanto ao ar livre como
em (...)

Lisboa num dia
Num dia, podemos conhecer os principais pontos da capital
portuguesa - museus, monumentos e vistas de encher o
olho.Primeiro, apreciamos de cima. Das muralhas do Castelo de
São Jorge, avista-se toda a cidade, as colinas, o Tejo, os
telhados. Lisboa (...)

2013 Turismo de Portugal. Todos os direitos reservados.
info@visitportugal.com

8/10

Lisboa vista por… José Louro

Lisboa, destino de compras

O anfitrião português em Lisboa da Sketch Tour Portugal foi José
Louro. Embora preocupado inicialmente em corresponder a uma
expectativa que a britânica Lis Watkins já pudesse ter de Lisboa,
a surpresa em descobrir a cidade foi mútua pois são (...)

Na cosmopolita cidade de Lisboa, tudo se encontra a dois passos
de distância.Para os lisboetas, a Baixa sempre foi o local por
excelência para fazer compras. E até as grandes marcas
internacionais gostam de ter o seu espaço nesta zona. A Avenida
(...)

Sintra
Sintra - Itinerário Acessível
Perto de Lisboa, Sintra é uma visita obrigatória em qualquer
programa turístico, pelo seu valor histórico e cultural e pela
beleza surpreendente de uma paisagem que foi classificada
Património da Humanidade pela UNESCO.No centro da vila, pode
(...)

Madeira
A Madeira vista por Ketta Linhares

A Sketch Tour Portugal na Madeira

Na memória de uma visita de há 20 anos, voltar à Madeira foi
uma redescoberta surpreendente. As ruas íngremes, as subidas
e descidas, curvas e contracurvas de que se lembra tiveram um
novo olhar como sketcher e deram um novo sentido a um
destino (...)

Na Madeira, a Sketch Tour dedicou-se a três temas
imprescindíveis para quem visita o arquipélago: o património
mundial, a natureza e a gastronomia, o que se reflete nos
desenhos dos Urban Sketchers representados pela
dinamarquesa Ea Ejersbo e da (...)

Compras na Madeira
Depois de nos encantarmos com o verde da natureza e o azul do
mar, passando pelas coloridas vilas típicas, temos vontade de
levar um bocadinho deste paraíso connosco.Umas férias
inesquecíveis que merecem recordações vivas. No Funchal (...)

Funchal
Funchal - Itinerário Acessível

Monte

Um bom clima e a beleza natural fazem do arquipélago da
Madeira uma escolha segura para visitar em qualquer altura do
ano. Para além dos passeios na natureza, das atividades ao ar
livre e de uma volta pela ilha, não deixe de fazer um itinerário
(...)

O Monte, também conhecida como “a freguesia dos carrinhos”, é
uma das mais emblemáticas freguesias da cidade do Funchal, e
local “obrigatório” a visitar, não só pela sua história, mas
também pela vista panorâmica sobre a baía do (...)

Ilha da Madeira
Saúde e Bem-Estar na Madeira
Descobrimos um ambiente de perfeita harmonia entre a
natureza e o homem onde o provérbio "mente limpa, corpo são"
faz todo o sentido.A Madeira é muito mais do que uma ilha, é um
lugar místico, de descoberta da natureza e de nós próprios. Tal
(...)
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Ilha de Porto Santo
Madeira: Ilhas dos Amores
O arquipélago da Madeira é sinónimo de requinte e sofisticação,
lugar ideal para um roteiro preenchido pelo romance.No Funchal,
deixamo-nos encantar pelo colorido do Mercado dos Lavradores,
onde flores, legumes e os trajes típicos das (...)

Porto e Norte
Golfe no Porto e Norte

O Porto e Norte visto por Mário Linhares

Perto do mar ou na montanha, nesta região conhecida pelas
suas paisagens verdejantes e os seus vinhos de exceção, entre
os quais o mundialmente famoso Vinho do Porto, é possível jogar
golfe em campos de caraterísticas diferentes, rodeados de (...)

Ao longo dos séculos muitos povos diferentes ocuparam o
território português, gerando o encontro de muitas culturas e
formas de estar. Mário Linhares acredita que esta longa história
está na origem da amabilidade portuguesa e fazendo justiça (...)

O Porto à noite

Rota dos Vinhos Verdes

O Porto é uma cidade cheia de animação, cujas noites têm fama
além-fronteiras. Nesta cidade cosmopolita encontramos
restaurantes de todos os géneros para jantar, da cozinha
tradicional à mais moderna cozinha de fusão a cargo de (...)

Termas no Porto e Norte de Portugal
A região do Porto e Norte é particularmente rica em Termas, com
águas que brotam da terra por vezes a alta temperatura, cujos
efeitos terapêuticos são bem reconhecidos.Nalguns casos os
seus benefícios são conhecidos desde a Antiguidade, como (...)

No extremo noroeste de Portugal, a Rota dos Vinhos Verdes
conduz-nos por uma paisagem também ela de cor verde,
dividida em pequenas parcelas que ocupam toda a região do
Minho e se prolongam a sul até ao rio Vouga.O vinho verde,
único no mundo, (...)

Vila Real
Situada no alto dum promontório, Vila Real conserva um casario
aristocrático com casas armoriadas, janelas manuelinas e
varandas tradicionais em ferro forjado. É uma cidade antiga,
situada junto à confluência dos rios Corgo e Cabril, (...)

Bragança
Bragança
Situada no extremo nordeste de Portugal, Bragança é uma
antiga cidade cujo castelo mantém ainda um núcleo urbano
medieval dentro das muralhas. Entrando na cidadela ou praça
de armas pela Porta da Vila, logo encontramos o Pelourinho,
assente (...)
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