Regiões
Alentejo

Algarve

As planícies a perder de vista começam a desenrolar-se junto ao
Tejo. Se ao norte o ritmo é marcado pelo verde da campina, mais
para sul a paisagem combina com sol, calor e um ritmo
compassado. É o Alentejo. A norte pastam cavalos na (...)

Foi daqui que os Portugueses partiram ao encontro de outros
povos e culturas no século XV… e é no Algarve que recebemos
grande parte dos que nos visitam sempre com boa disposição.
Até no clima, ameno e com muito sol ao longo de todo o ano!E
(...)

Açores
Na imensidão azul do Atlântico, a Mãe natureza criou uma terra
repleta de beleza natural e pronta a ser explorada: o Arquipélago
dos Açores.A Oriente, na ilha de Santa Maria, as praias são
quentes e de areia clara, e os vinhedos que cobrem as (...)

Lisboa Região
Lisboa é a capital de Portugal e polo duma região multifacetada
que apela a diferentes gostos e sentidos.Numa cidade que foi
recebendo muitas e diferentes culturas vindas de longínquas
paragens ao longo do tempo, ainda hoje se sente um respirar
(...)

Centro de Portugal
No interior, maciços montanhosos e aldeias tradicionais. Junto ao
mar, povoações piscatórias e praias cosmopolitas com os
desportos náuticos a marcar o ritmo dos dias. E por todo o lado o
património, milenar, exibe orgulhosamente a história (...)

Madeira
No meio do Atlântico, as ilhas da Madeira e do Porto Santo são
um refúgio de beleza natural. Entre o azul do mar e o verdeesmeralda da vegetação sobressai o colorido exótico das flores,
num arquipélago em que dois terços são área (...)

Porto e Norte
Portugal nasceu no norte. Foi na região Porto e Norte que os
portugueses começaram enquanto povo e nação. Aqui
aprendemos o valor da diferença mas também a
complementaridade das culturas.O Porto, cidade Património
Mundial, é a grande porta (...)
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