Sugestões
À descoberta do barroco
Percorremos o país de norte a sul, com uma incursão aos
arquipélagos da Madeira e Açores, para conhecer os fascinantes
ícones que ilustram a “Idade de ouro” de Portugal.Tendo
chegado ao nosso país mais tarde do que ao resto da Europa, o
(...)

Algarve
Pela via algarviana
No interior tranquilo e verdejante há um Algarve diferente que
esconde aldeias tradicionais e paisagens espetaculares. O
caminho para chegar a este mundo preservado? Nada mais
fácil… é só seguir as setas! Marcado no terreno com (...)

Açores
Açores: Nove ilhas - Um Geoparque
A origem dos Açores está gravada nos 1766 vulcões que existem
neste arquipélago, nove dos quais ainda ativos. De toda esta
riqueza natural nasceu o Geoparque dos Açores, integrado na
Rede Europeia e Global de Geoparques, o qual visa promover e
(...)

Ilha de São Jorge
Pico, Faial e São Jorge - as “Ilhas Triângulo”
Todo o arquipélago dos Açores é belo e merecedor de uma
visita, mas devido à proximidade, Pico, Faial e São Jorge formam
o chamado “Triângulo” do Grupo Central do arquipélago que
incitam a que se atravesse o mar para conhecer a (...)

Centro de Portugal
Aldeias do Xisto

Surf no Centro de Portugal

Escondidas entre serras de vegetação frondosa, as aldeias do
xisto são um dos nossos segredos mais bem guardados, mas que
os seus habitantes, prazenteiros e afáveis, gostam de ajudar a
desvendar.Neste mundo mágico, onde as horas passam mais (...)

Entre os concelhos de Ovar e Torres Vedras, são cerca de 300
km de costa atlântica na região Centro de Portugal que os
surfistas podem explorar à procura da onda perfeita ou
simplesmente para se deixarem surpreender pela variedade de
ondas. O (...)
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Arruda dos Vinhos
Rota Histórica das Linhas de Torres
Com mais de 200 anos de história, as Linhas de Torres Vedras
representam a luta de Portugal pela soberania, no início do
século XIX, quando ocorreram as Guerras Napoleónicas.A região
de Torres Vedras teve um papel preponderante nas linhas de (...)

Aveiro
Ao longo da costa no Centro de Portugal
Praias de areal muito largo limitadas por encostas resguardadas
por dunas e pinhais, com areia branca e fina e mar batido de um
azul profundo… assim é o litoral do Centro de Portugal. Imagens
de grande beleza que podemos descobrir num passeio ao (...)

Celorico da Beira
3 dias na Serra da Estrela
No Topo de PortugalEste passeio de três dias pela Serra da
Estrela começa em Seia com uma manhã dedicada às crianças.
Primeiro, uma visita didática e muito divertida ao Museu do
Brinquedo para ver brinquedos de todas as épocas, tamanhos e
(...)

Madeira
Volta à Ilha da Madeira
Apesar de ter uma superfície pequena, a Madeira é rica em
cenários majestosos e de rara beleza. A melhor forma de
conhecer os seus encantos, é alugar um carro e partir à
descoberta deste jardim flutuante!Saindo do Funchal para oeste,
(...)

Porto e Norte
Porto
O Porto em poucos dias
Nuns breves dias de visita ao Porto, há locais que não podemos
deixar de conhecer. No dizer de muitos visitantes, esta cidade
tem algo de místico que dificilmente se consegue descrever e
que varia conforme o local, a hora e a luz do dia. Mas que (...)
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Viana do Castelo
Viana do Castelo - Itinerário Acessível
À beira do mar, na foz do Rio Lima, Viana do Castelo tem sido
reconhecida ao longo da história pela sua importância nas
atividades ligadas ao mar, seja pela participação nos
Descobrimentos Portugueses dos séculos XV e XVI, seja como
porto da (...)
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