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As melhores praias
Uma extensa costa, onde todas as praias têm areia branca e fina, um verão longo e muitas horas de sol distribuídas
pelo ano inteiro fazem de Portugal um destino natural de férias.
Os comentários e as reportagens nos media internacionais que reconhecem a qualidade e a beleza das praias
portuguesas são frequentes. E não é por acaso que temos 298 praias galardoadas com a Bandeira Azul da Europa!
Sabemos que não é fácil escolher uma, porque a variedade é grande e a paisagem vai mudando ao longo da costa,
mas aqui lembramos algumas das praias eleitas.
Porque não as vem conhecer in loco?
Praia da Cova Redonda, Lagoa
www.europeanbestdestinations.org
2º lugar no ranking de praias escolhidas pelos consumidores europeus entre as mais bonitas da Europa, em 2014.
Esta praia é apreciada pela alta falésia e pelas formações rochosas com várias tonalidades de cor de laranja, tão
caraterísticas da costa algarvia.
Porto Santo, Madeira
www.europeanbestdestinations.org
Também foi uma das escolhidas pelos consumidores entre as mais bonitas da Europa, ranking em que ocupa o 8º
lugar. Com mar calmo, são 9 km de areia fina e dourada, ainda por cima, com qualidades terapêuticas. O ideal para
descansar.
Ponta da Piedade, Lagos
www.huffingtonpost.com
Foi referida pelo jornal americano Huffington Post, em 2014, como sendo, provavelmente, a praia mais bonita do
mundo! O recorte da costa é, de facto, espetacular e a vista do topo da falésia, impressionante.
Praia Dona Ana, Lagos
www.traveler.es
A cor azul turquesa da água e os recantos naturais valeram-lhe a escolha da Condé Nast Traveler como uma das 50
mais bonitas do mundo, em 2013. É uma das praias mais fotografadas do Algarve.
Praia da Falésia, Vilamoura
www.tripadvisor.co.uk
Reconhecida no Trip Advisor como uma das “25 praias verdadeiramente únicas na Europa”, é uma das mais
concorridas do Algarve, mas o seu extenso areal tem lugar para todos.
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Praia da Marinha, Lagoa
Recanto de natureza preservada, é uma praia muito cénica, enquadrada pela falésia esculpida pela erosão do vento
e do mar. É considerada uma das cem melhores praias do mundo.
Praia do Norte, Nazaré
Em 2011, ficou famosa internacionalmente por ter a maior onda do mundo, surfada por Garret McNamara. Com 30
metros, foi um record a ultrapassar apenas por surfistas destemidos.
Ericeira
www.worldsurfingreserves.org
O concelho tem várias praias com excelentes condições para surf, como as praias de Ribeira de Ilhas, dos Coxos ou a
da Empa. Os seus 8 km de costa foram classificados como a 1ª Reserva de Surf da Europa e a 2ª do Mundo, segundo
a organização mundial “Save the Waves Coalition”.
Algarve
www.worldtravelawards.com
Como se vê, algumas das praias premiadas ficam na região do Algarve, um facto reforçado pelo prémio que ganhou
nos World Travel Awards, em 2013, como o Melhor Destino de Praia da Europa.
Mas, na verdade, as praias em Portugal são muitas e sempre adequadas ao nosso estado de espírito: umas vezes
apetece uma praia mais selvagem e abrigada, com pouca gente; noutras vezes precisamos de mais animação e uma
festa ao fim da tarde com os pés na areia é o ideal; ou então, gostamos de horizontes largos e areais para
caminhadas revigorantes à beira-mar.
Esta lista serve apenas de inspiração. O melhor é ir passeando ao longo da costa e ir espreitando… as únicas
paragens obrigatórias são para dar um mergulho refrescante e assistir ao pôr-do-sol no mar. A não perder!
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