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Ponha Portugal no seu Mapa
Em 2016, foi lançada uma campanha para os portugueses fazerem um vídeo mapa de Portugal.
Agora, chegou a altura de pôr Portugal no seu mapa. Veja os anúncios no Youtube que certamente irão
aguçar a sua curiosidade.
Veja também os filmes que reúnem as imagens captadas pelos portugueses, agrupadas por temas em
que decerto reconhecerá os seus interesses e motivações para uns dias de férias.
Se o que lhe apetece é fazer férias em plena Natureza, encontra muitas opções de norte a sul do país e nas ilhas dos
Açores e Madeira. Montanhas imponentes, praias de areal a perder de vista, parques naturais são alguns dos cenários
que pode escolher para praticar diversas atividades de ar livre ou simplesmente para observar o voo das aves ou os
saltos dos golfinhos.

Se se interessa pela História, descubra castelos imponentes erguidos para defender as fronteiras do nosso país,
monumentos que celebram os grandes feitos dos nossos antepassados, Aldeias Históricas e museus que exibem
tesouros de valor incalculável. Muitos destes locais foram reconhecidos pelo seu importante contributo para a História
mundial e classificados pela UNESCO como Património da Humanidade.

Em Portugal também poderá encontrar cenários para o seu Romance. Em paisagens deslumbrantes como Sintra, o
Gerês ou o Vale do Douro. Na Madeira, destino de muitas luas de mel, ou nos Açores e no litoral alentejano onde a
natureza permanece intocada. Ou até em cidades como Lisboa, cheia de luz junto ao Rio Tejo, e no Porto, que partilha
o seu nome com o de um vinho perfeito para brindar à vida e ao amor.

Segundo dizem, não há outra costa no mundo com um tão grande número de spots a tão curta distância, o que
torna Portugal o destino perfeito para os que gostam de desportos de ondas em diversas modalidades. Desde as
ondas tubulares de Peniche ideais para surf e bodyboard, às gigantes da Nazaré onde só se aventuram os mais
destemidos ou à Ericeira que é a 1ª reserva de surf da Europa, a variedade é enorme e não se fica pelo continente já
que as ilhas da Madeira e Açores também têm ótimos locais para a prática destes desportos.

Festa pode bem ser o sinónimo de férias em Portugal. Nos festivais de música, que têm no verão o seu ponto mais
alto e são imperdíveis para os jovens, nas festividades que representam tradições seculares no Norte, no Centro,
no Alentejo e nos Açores, nos eventos com prestígio internacional que têm lugar na Madeira ou na animada vida
noturna que se destaca em Lisboa, no Porto ou no Algarve, a animação é uma constante por todo o país.

Fazer uma viagem por Portugal é também descobrir os sabores de uma gastronomia que é tão rica e variada como
a sua paisagem. Se o peixe pode ser saboreado com toda a sua frescura no litoral - no Centro, no Algarve, ou na
Madeira e Açores, as carnes com denominação de origem têm destaque no Norte, no Alentejo, e até em muitos
restaurantes de Lisboa que criaram receitas especiais. Os doces e os queijos são outros sabores imperdíveis, tal
como os vinhos, que até podem servir de mote a um roteiro atravessando as diversas regiões demarcadas.

Ponha Portugal no seu plano de férias.
Ponha Portugal no seu mapa!
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