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“As melhores 
coisas da vida são 
as pessoas que 
amamos, os lugares 
onde estivemos e 
as memórias que 
fizemos.”

https://www.e-konomista.pt/
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Tabela de 
Conteúdos

Destinos 
Mundiais 

2020
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É a nossa escolha, a nossa aposta, em destinos para 2020. Seja para 
uma visita rápida, seja para umas férias retemperadoras, não perca 
estas sugestões. E, claro está, comece desde já a planear aquela 
grande viagem que deste ano não passa.

Desde os destinos mais clássicos e intemporais até a redutos 
inusitados, apresentamos-lhe 10 destinos nos vários pontos do 
globo, da América do Norte à Oceânia, passando pela América do 
Sul, Europa, África e Ásia.

A cultura e eventos especiais de 2020 foram os pontos orientadores 
desta selecção que procura ser o mais versátil possível. Venha daí.

https://www.e-konomista.pt/
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TÓQUIO

É no país do sol nascente que 
acontecem os primeiros Jogos 
Olímpicos [JO] dos anos 20 
(deste milénio, naturalmente) 
e, caso seja fã de desporto 
eclético, esta é uma excelente 
razão para visitar Tóquio em 
2020.

Com um investimento natural 
que esta competição requer, 
toda a cidade está ainda 
mais eficiente a nível de 
acessibilidade, transportes 
públicos e oferta cultural. Por 
isso, mesmo que não queira ir 
aos JO, pode sempre aproveitar 
esta boa oportunidade para 
conhecer Tóquio em todo o seu 
esplendor.

Cultura, história e inovação – e 
desporto – é tudo o que pode 
encontrar ao visitar a capital 
japonesa.

Visitar o Templo Sensō-ji, 
a publicidade e luzes de 
Kabukichō e passear nos 
deslumbrantes jardins são 
algumas das actividades que 
não pode perder no primeiro 
dos nossos destinos para 2020.
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ÁSIA

Uma viagem 
inesquecível 
na direcção do 
Sol Nascente

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-246227&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Japao
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-246227&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Japao
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-246227&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Japao
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GALWAY, 
IRLANDA
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O cenário do Brexit promete 
baralhar as contas nas visitas 
ao Reino Unido, mas uma 
coisa é certa: para viajar para 
a Irlanda a partir de Portugal 
continua tudo na mesma e é 
um dos destinos para 2020.

E ainda bem, porque Galway, 
cidade portuária no oeste da 
Irlanda, foi nomeada Capital 
Europeia da Cultura em 2020. 

O que se pode esperar é muita 
animação nas ruas e cultura 
dentro e fora de portas. A cidade 
está a planear – e já a executar – 
vários projectos do foro cultural, 
e nada escapa a esta onda 
cosmopolita: bares, centros de 
inovação… até as praias.

Desde instalações artísticas 
elaboradas por David Best, 
eternizado pelos seus trabalhos 
no mítico festival Burning Man 

até a leituras intimistas de 
Odisseia, de Homero, há de tudo 
em 2020 em Galway. E se pensa 
que apenas no verão é que vale 
a pena visitar, já em Março a 
cidade recebe Margaret Atwood, 
a propósito do Dia Internacional 
da Mulher.

EUROPA

Capital 
Europeia 

da Cultura 
em 2020

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-1502950&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Irlanda
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-1502950&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Irlanda
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-1502950&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Irlanda
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SÃO 
FRANCISCO, 
CALIFÓRNIA

2020 é um ano importante 
para São Francisco: é o 150.º 
aniversário do Parque Golden 
Gate, nome também do 
estreito que banha o norte 
da cidade e da icónica ponte 
semelhante à 25 de Abril, sobre 
o Tejo. 

Mas há mais comemorações; 
conhecida pelo cariz gay 
friendly, passam exactamente 
50 anos da primeira 
manifestação Gay Pride 
(Orgulho Gay) e a cidade irá 
vestir-se (ou despir-se) a rigor.

O início das celebrações do 
aniversário do Parque estão 
agendadas para 4 de abril 
mas desde Janeiro que São 
Francisco se tem preparado 
para este importante ano. E 
é ao longo dos 365 dias que a 
cidade promete um agenda 
cultural e social muito apelativa, 

com eventos em cenários 
como Jardim Botânico de 
São Francisco, Japanese Tea 
Gardens, o Young Museum, e 
California Academy of Sciences.

Os preços praticados não são 
os mais interessantes, sendo 
esta uma das cidades mais 
caras dos Estados Unidos. Por 
isso, é aconselhada a reserva 
antecipada destes destinos 
para 2020 e uma cuidada 
planificação de viagem.
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AMÉRICA 
DO NORTE

Uma das 
cidades mais 
emblemáticas 
dos Estados 
Unidos

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=20015732&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-San-Francisco
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=20015732&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-San-Francisco
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=20015732&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-San-Francisco
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CHRISTCHURCH, 
NOVA ZELÂNDIA
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O The New York Times 
descreve-a como a “um 
símbolo global de resiliência”, 
numa alusão ao que os 
habitantes de Christchurch 
ultrapassaram depois do 
atentado terrorista e, há 
10 anos, o terramoto de 
magnitude de 7.1.

Volvidos vários anos, em 2020 a 
cidade ainda mostra algumas 
marcas da catástrofe, mas 
também grandes sinais de 
desenvolvimento.

Um novo centro cultural abriu 
no ano passado – Maori Cultural 
Center – e tem-se afirmado 
como um relevante marco na 
cidade.

Também o novo Riverside 
Market vale um bom passeio, 
permitindo uma submersão 
na gastronomia e agricultura 

locais. O Museu de Canterbury, 
o Jardim Botânico da cidade 
e uma excursão pela rota do 
vinho são outras actividades a 
considerar.

OCEANIA

A maior 
cidade da 

Ilha do Sul 
da Nova 

Zelândia

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-1508289&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Nova-Zelandia
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-1508289&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Nova-Zelandia
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2258072&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Quenia
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NAIROBI, 
QUÉNIA

Para quem gostaria de 
conhecer África, e elegendo 
um dos destinos para 2020, 
é um bom ano para o fazer. 
Isto porque Nairobi, uma 
das cidades africanas mais 
interessantes, apresenta-se 
este ano melhor do que nunca.

Com muitas actividades para 
fazer, as actividades ao ar livre e 
a cultura são as áreas de maior 
intervenção na cidade. E os 
expoentes máximos de cada 
uma são o Parque Nacional 
de Nairobi, o Monte Quénia, o 
Museu Nacional de Nairobi e o 
centro cultural Kuona Trust. No 
parque pode encontrar mais 
de 400 espécies de pássaros e 
vários animais de grande porte, 
entre os quais rinocerontes-
negros, leões, leopardos, chitas, 
hienas, búfalos e girafas.

O Museu de Nairobi é o 
epicentro cultural do país e 
o acervo é muito elogiado, 
sobretudo no que há colecção 
sobre a evolução do Ser 
Humano diz respeito; já Kuona 
Trust é a casa de exposições e 
instalações de vários artistas. 
O Monte Quénia está a cerca 
de 2 horas da capital, mas há 
excursões com saída de Nairobi. 
Um bom sítio para ficar alojado 
é o Ole Sereni Hotel, com vistas 
para o Parque Nacional de 
Nairobi e, para comer, o Bandas 
and Grill é recomendado por 
locais.
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ÁFRICA

O pulsar de 
África numa 
viagem 
inesquecível

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2258072&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Quenia
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2258072&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Quenia
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2258072&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Quenia


11

BUENOS 
AIRES, 

ARGENTINA
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Paris não está contemplada 
nesta lista mas colocamos 
‘Paris da América do Sul’ – 
ficou assim conhecida Buenos 
Aires e nas seguintes linhas 
explicamos porquê.

A principal razão, não poderia 
deixar de ser, prende-se com o 
ambiente charmoso e a cultura 
que ecoa no movimento do 
corpo ao som do Tango.

Trata-se de uma cidade 
bastante densa mas ao 
mesmo tempo extensa. Com 
muito para oferecer: teatro, 
espectáculos, dança, galerias 
de arte… há muito por descobrir 
nesta cidade que muita gente 
defende que se tem de visitar 
pelo menos uma vez nada vida. 

Os diversificados bairros da 
cidade apresentam aspectos 
únicos ao longo do caminho e 
alguns dos mais emblemáticos 
são La Boca, San Telmo, Recoleta 
e Palermo. Daqueles destinos 
para 2020 inesquecíveis.

AMÉRICA 
DO SUL

A verdadeira 
pasión 

argentina

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-979186&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Argentina
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-979186&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Argentina
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-979186&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Argentina
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VIETNAME

Vietname é cada vez um 
destino mais conhecido dos 
Europeus mas uma viagem 
desta magnitude pede mais 
do que conhecer uma cidade. 
Por isso, caso planeie este ano 
fazer uma viagem do género, 
mesmo que não saia do país, 
mostramos-lhe um itinerário 
onde pode tirar o maior partido 
do Vietname.

A capital Hanoi é a segunda 
maior cidade do país e é 
provável que aterre lá (ou em Ho 
Chi Minh). A partir daí, deverá 
tirar uns dias para conhecer a 
cidade e depois seguir para sul. 

Antes de partir para destinos 
de praia, mergulhe na cena 
gastronómica de Hanoi e viva 
como um local no mercado de 
Long Biên. Antes de sair, não 
perca locais como Temple of 
Literature, Hanoi Opera House 
and Hoa Lo Prison.

Hoi An é uma pequena cidade 
registada como Património 
Mundial da UNESCO, muito por 
causa da sua típica arquitectura, 
datada do século XV. Misture 
cultura com história com a visita 
ao The Precious Heritage 
 Museum and Art Gallery e ao 
icónico hotel Royal Hoi.
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ÁSIA

Uma viagem 
desta 
magnitude 
pede mais do 
que conhecer 
uma cidade

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-3714993&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Hanoi
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-3714993&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Hanoi
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-3715584&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Hoi
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Por fim, a cidade Ho Chi Minh, 
a maior do Vietname, com mais 
de 8 milhões de habitantes. Por 
isso mesmo, é de esperar um 
ambiente frenético e vibrante 
na cidade que outrora foi 
conhecida como Saigão. 

Historicamente, Ho Chi Minh 
teve um importante papel 
durante a Guerra do Vietname 
e apresenta marcas também do 
seu período colonial; exemplos 
disso são a Catedral de Notre 
Dame e até o edifício dos 
correios.

Outros marcos importantes 
são a Ópera e o Landmark 81, o 
edifício mais alto do país.

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-3730078&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Ho-chi
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-3730078&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Ho-chi
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-3714993&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Hanoi
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-3714993&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Hanoi


14

ISTAMBUL, 
TURQUIA

É sempre um bom momento 
para visitar a cidade que une 
o oriente e o ocidente e gozar 
um dos destinos para 2020. A 
sua localização no espaço e 
relevância na história – outrora 
casa dos Impérios Romano, 
Bizantino e Otomano – faz da 
capital económica da cidade 
um produto único no mundo.

Para somar às suas 
características intrínsecas 
está uma gigantesca massa 
populacional: mais de 15 milhões 
de pessoas. Naturalmente, não 
faltam actividades para fazer e 
coisas para ver.

Numa cidade destas, quase que 
o melhor é “perder-se” (mas com 
GPS) pelas ruas de Istambul, 
porque de certeza que algo de 
interessante encontrará. Ainda 
assim, deixamos-lhe algumas 
sugestões: Museu Hagia Sofia, a 

Mesquita Azul, o Palácio Topkapi 
e o Grande Bazar.
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EUROPA/ 
ÁSIA

Um destino 
repleto de 
contrastes

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-755070&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Turquia
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-755070&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Turquia
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-755070&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Turquia
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FLORENÇA, 
ITÁLIA
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Para os amantes de arte e 
cultura, 2020 não é o mesmo 
sem visitar a bela cidade de 
Florença.

Esta é uma viagem que pede 
muita caminhada. Isto porque 
só a nível artístico e histórico, 
há muita coisa para ver na 
Galleria Uffizi e na Galleria 
dell’Accademia di Firenze, na 
Catedral Duomo, no Palazzo Pitti 
e no Palazzo Vecchio, Basilica di 
Santa Croce, Cappelle Medicee, 
no Museu Bargello e, ainda, no 
Museu Salvatore Ferragamo.

As icónicas imagens dos 
vários postais da cidade, com 
uma vista espectacular sobre 
Florença, pode ser encontrado 
na Praça Michelangelo, na Igreja 
de San Miniato e do Jardim da 
Rosa.

Caso queira intervalar a 
arte com outras cidades 
nas proximidades, há várias 
pequenas viagens, de um dia, 
que pode fazer. Pisa, Livorno, 
Siena, Montepulciano e Arezzo 
são algumas das melhores 
opções, sendo que as duas 
últimas ainda constam da lista 
de cidades por descobrir na 
região da Toscana.

EUROPA

Uma caixa 
de jóias em 

forma de 
cidade

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-117543&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Italia
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-117543&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Italia
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-117543&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Italia
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NOVA IORQUE

Não há nenhuma razão 
especial para visitar Nova 
Iorque em 2020.

O que há de especial é a cidade 
em si e é quase obrigatório a 
sua contemplação num guia de 
viagens.

Isto porque diz quem lá esteve 
que não há nada igual: as luzes, 
o ritmo, os edifícios, bares, cafés, 
teatro.

Tudo o que existe criado pelo 
homem encontra-se em Nova 
Iorque. Mas se quer um bom 
motivo para visitar a cidade que 
nunca dorme, este ano parece 
haver uma descida de preços 
em várias companhias aéreas. 
Por exemplo, já se verificaram 
preços de ida e volta por menos 
de 400 euros. 
 

Para saber o que fazer por lá, 
não perca o nosso guia sobre 
Nova Iorque.
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AMÉRICA 
DO NORTE

Uma das 
cidades mais 
populares do 
mundo

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=20088325&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-New-York
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=20088325&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-New-York
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2179483&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Porto-Santo
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Revolut: A melhor solução 
para as suas férias
O Revolut, um cartão que possibilita a realização de pagamentos 
e/ou transferências gratuitas no estrangeiro, é uma ótima solução 
para quem estiver em viagem dada a flexibilidade inerente e os 
baixos custos associados.

Além de poder levantar até 200 euros por mês nas caixas 
automáticas (ATM) dos vários países, sem custos, o cartão Revolut 
permite ainda um conjunto de vantagens como a emissão 
de cartão físico gratuito, conversão de saldo à taxa de câmbio 
real, pagamentos no estrangeiro sem taxas ou comissões ou 
transferências imediatas entre contas Revolut. 
 

ADIRA AQUI AO CARTÃO REVOLUT

https://www.e-konomista.pt/
https://revolut.ngih.net/Q9WMa
https://www.e-konomista.pt/revolut/?utm_source=ebookviagens
https://revolut.ngih.net/Q9WMa
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Tabela de 
Conteúdos

Destinos 
Portugal 

2020

https://www.e-konomista.pt/
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Não é uma resolução de ano novo, mas o mote “faça férias cá 
dentro” ganha uma maior robustez com estas 10 sugestões de 
destinos para melhor conhecer Portugal continental e ilhas.

Desde o ocidente atlântico e insular até ao interior continental, 
fugimos das grandes cidades e destinos mais populares e 
chegamos a zonas de maior tranquilidade e com muito para 
oferecer.

https://www.e-konomista.pt/
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PORTO SANTO, 
MADEIRA

A ilha de Porto Santo, do 
arquipélago da Madeira, tem 
consolidado uma atracção 
turística sobretudo através do 
descanso e boas praias que 
tem para oferecer.

Além das belas paisagens 
insulares, muitos procuram 
este reduto de natureza e praia 
por causa das areias finas, já 
famosas pelos fins terapêuticos. 

Com investimento hoteleiro 
interessante, há na ilha, e 
sobretudo na única cidade, 
Vila Baleira, boas opções para 
fazer piscina, praia e relaxar em 
centros de bem-estar.

Naturalmente, esta ilha de 11 
km de comprimento e 6 de 
largura apresenta todas as suas 
valências muito próximas umas 
das outras.

Alguns pontos de interesse, 
além da praia, são a Casa Museu 
de Cristóvão Colombo e os 
Moinhos do Vento.
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ILHAS

Conheça a ilha 
dourada do 
Atlântico

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2179483&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Porto-Santo
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2179483&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Porto-Santo
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2179483&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Porto-Santo
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PORTO MONIZ, 
MADEIRA
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Fugindo ao clássico destino 
Funchal, e sabendo que 
quando se visita a Madeira 
tem de se passar por lá, 
destacamos neste artigo o 
município de Porto Moniz, 
ideal para melhor conhecer 
Portugal.

Situado no lado oposto da 
capital, Porto Moniz deve a 
sua popularidade e procura 
crescentes às Piscinas Naturais 
do Porto Moniz.

Trata-se de formações 
vulcânicas naturais que formam 
pequenos poços de água 
salgada, onde é possível ir a 
banhos e tirar belas fotografias. 
De forma adjacente, o município 
aproveitou tal fenómeno 
geológico e construiu piscinas, 
abertas o ano todo, e cuja 
entrada vale apenas 1,5 euros.

Porto Moniz conta ainda com 
Foz da Ribeira da Janela, uma 
praia em pedra, a Praia do Porto 
de Abrigo do Seixal e Piscinas do 
Clube Naval do Seixal.

ILHAS

Fuja ao 
clássico 

destino do 
Funchal

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2173164&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Porto-Moniz
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2173164&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Porto-Moniz
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2173164&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Porto-Moniz
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FLORES, 
AÇORES

Quando se fala em conhecer 
Portugal, é um dos destino 
menos conhecidos dos Açores. 
Por isso mesmo deve ser 
partilhado, sobretudo para os 
amantes de actividades ao ar 
livre. Mais ou menos radicais, 
dá para agradar aos vários 
gostos.

Desde paisagens de tirar o 
fôlego a condições ideais para 
canyoning, passando por fajãs, 
cascatas, lagoas, há muita 
natureza para conhecer nesta 
ilha do grupo ocidental dos 
Açores.

A riqueza é tal que todos estes 
elementos contribuíram para 
que as Flores constassem do 
Património da Biosfera da 
UNESCO.

Para chegar à Ilha das Flores, a 
viagem de avião terá de ser pela 
SATA e depois o melhor é alugar 
um carro para explorar todas as 
maravilhas da ilha.
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ILHAS

Infinitos 
encantos 
no azul do 
Atlântico

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2175349&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Flores
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2175349&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Flores
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2175349&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Flores
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PRAIA DA 
VIEIRA
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A água que percorre os 40 
quilómetros de extensão do 
Rio Lis encontra-se com o 
oceano na ponta norte da 
Praia da Vieira. Ali perto, em 
ritmo sazonal, surgem curiosos 
banhistas a observar as redes 
de pesca a serem puxadas 
do mar, carregadas de peixe 
fresco.

A Praia da Vieira perto da 
freguesia a que pertence, 
Vila de Vieira de Leiria, é um 
dos poucos redutos onde 
ainda se pode assistir à Arte 
Xávega (uma forma única de 
conhecer Portugal através das 
suas tradições) e são vários 
os pormenores urbanos que 
lembram a velha tradição.

Na primeira rotunda à chegada 
à zona urbanizada é feita a 
apresentação da praia com 
raízes piscatórias, através do 

barco de pesca antigo.

Ainda assim, o lugar foi-se 
modernizando e apresenta-se 
com um dos principais destinos 
de praia entre a Nazaré e a 
Figueira da Foz.

Para isso conta com uma larga 
oferta de restaurantes e bares, 
assim como algumas unidades 
hoteleiras. Conta ainda com um 
único parque aquático da zona, 
o Mariparque.

NORTE

Arte xávega, 
escorregas e 

descanso

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2173427&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-praia-vieira
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2173427&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-praia-vieira
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2173427&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-praia-vieirahttps://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2173427&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-praia-vieira
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PORTO 
NOVO

A praia de Porto Novo é 
provavelmente ainda um 
segredo para muita gente que 
acha conhecer Portugal. Há 
quem lhe chame um pequeno 
paraíso, dada a tranquilidade e 
pacatez da zona. 

Esteticamente, trata-se de um 
areal muito interessante, com 
escarpas cobertas de vegetação 
e vários rochedos à vista.

Está situada na foz do Rio 
Alcabrichel, que há mais de 200 
anos serviu de ponto estratégico 
para o desembarque de tropas 
britânicas naquela que viria a ser 
a Batalha do Vimeiro.

A propósito desse combate 
contra Napoleão Bonaparte, 
na altura da primeira invasão 
francesa, a 10 minutos, na 
localidade do Vimeiro, está o 
Centro de Interpretação dessa 

batalha, uma atracção muito 
elogiada pelos visitantes.

Apesar de ser uma praia de 
tamanho reduzido, tem bons 
serviços hoteleiros perto e 
também outras praias de maior 
dimensão tanto a norte como a 
sul.
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SUL

Um segredo 
para muita 
gente

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2179924&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-porto-novo
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2179924&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-porto-novo
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2179924&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-porto-novo
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MELIDES
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É incontornável mencionar 
bons destinos de praia a quem 
quer conhecer Portugal e 
sublinhar a Costa Alentejana. 
Contudo, não vamos aos já 
conhecidos destinos como 
Comporta ou, mais a sul, Vila 
Nova de Milfontes, cuja procura 
tem crescido muito nesta zona 
do país.

Abordarmos por isso a 
localidade de Melides, a 10 
minutos do litoral alentejano. 

Esta freguesia pertencente a 
Grândola fica a pouco mais de 
1h30 de Lisboa e tem a arte de 
bem receber como principal 
chamariz para umas férias de 
verão com muito descanso.

Para banhos de sol e água, há 
muito areal para descobrir, 
desde a praia da Aberta Nova 
até à Praia da Galé, passando 

pela de Melides e da Vigia. A 
algumas destas praias o acesso 
de carro é mais complicado, 
uma vez que se trata de uma 
zona ainda pouco turística onde 
a natureza está praticamente 
em estado puro.

SUL

A arte de bem 
receber

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2169150&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Melides
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2169150&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Melides
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2169150&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Melides


26

VALE DA 
TELHA, 
ALJEZUR

Aljezur é uma excelente 
solução para umas férias 
tranquilas já num mar 
Atlântico menos frio do 
que o habitual. Pertencente 
à província do Algarve, 
este concelho apresenta 
muitas soluções a nível de 
restauração, alojamento e 
diversão. E é uma daquelas 
zonas que não pode perder se 
quer conhecer Portugal.

Fugindo às praias sobrelotadas 
do sul algarvio e não tendo 
como destino propriamente 
o centro de Aljezur, surge no 
seu litoral a urbanização Vale 
da Telha, que serve de apoio e 
dormitório para que veraneia 
nas praias da Arrifana e Medo da 
Fonte Santa.

As praias estão separadas por 
um pedaço de costa rochosa 
conhecida por Palmeirinha.

Entre as duas praias há um 
ponto de observação do 
Atlântico, que com certeza 
deverá estar na lista dos locais 
mais ocidentais de Portugal 
continental.
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SUL

Um excelente 
destino 
para uma 
escapadinha

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2157847&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Aljezur
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2157847&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Aljezur
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2157847&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Aljezur
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VILA 
NOVA DE 
FOZ CÔA
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Uma jornada mais do que 
histórica: arqueológica. E 
com promessa de boa bebida 
para acompanhar. Para os 
interessados pelas rotas do 
vinho mas também pelo 
passado de Portugal, Foz Côa é 
um sítio a visitar este ano.

E há muito que fazer nesta 
cidade do interior a pouco mais 
de duas horas do Porto.

No topo da lista está, 
naturalmente, o Museu da 
Fundação do Côa, situado no 
Parque Arqueológico do Vale 
do Côa, onde poderá observar 
a arte rupestre que tornou a 
região ainda mais popular.

Trata-se de uma viagem que 
alia a tranquilidade com a 
boa arte de comer e beber, 
especialmente se visitar as 
quintas do Douro Vinhateiro, 

que só o interior consegue 
oferecer.

CENTRO

Tranquilidade 
aliada à boa 

arte de comer 
e beber

Uma viagem 
que alia a 
tranquilidade 
com a boa arte 
de comer e beber.

https://www.e-konomista.pt/


28

CASTELO 
DE VIDE

Já dentro dos limites do 
Parque Natural de S. Mamede, 
visitar Castelo de Vide vale 
muito a pena, tanto pelo que 
o município tem para oferecer 
como pelo que há ao seu redor.

As ruas estreitas e casa caiadas 
fazem de Castelo de Vide uma 
imagem de postal e a vontade 
de se perder pelas ruelas 
labirínticas da zona da Judaria 
é atractiva. Esta pequena área 
de vias em pedra remonta ao 
século XIII e ao Reinado de D. 
Dinis.

Muita história conta Castelo 
de Vide, que contempla, assim, 
uma das provas mais evidentes 
da presença judia em Portugal. 
Se se perder com sucesso, 
conseguirá chegar à Sinagoga-
museu, que conta melhor do 
que ninguém o passado cultural 
daquela região.

Naturalmente, o Castelo 
também é outra atração a 
visitar: a fortificação encontra-se 
em bom estado de conservação 
e permite uma vista desafogada 
sobre a vila e serra de S. 
Mamede.
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SUL

Ruas estreitas 
e casa 
caiadas: 
uma imagem 
de postal

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2162535&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Castelo-Vide
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2162535&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Castelo-Vide
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2162535&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Castelo-Vide
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MOURA
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Está na génese da cidade o 
romance e a tragédia, o que só 
pode fazer de Moura um sítio 
especial.

Reza a lenda que o nome da 
cidade remonta para a princesa 
moura Salúquia, que se atirou 
da torre do castelo quando 
reparou que não era o noivo, 
que partira para a guerra 
contra os portugueses, que 
voltara à cidade, mas sim os 
homens liderados por D. Afonso 
Henriques.

O mote shakesperiano está 
dado para a visita a esta cidade 
campestre em pleno Alentejo. 

O que pode esperar são belos 
passeios pelas ruas de Moura, 
visitas ao Jardim Doutor 
Santiago e ao Lagar de Varas 
do Fojo e, por fim, passagem 
obrigatória pelo Castelo da 

cidade.

Pode ainda aproveitar os 
arredores para visitar a 
barragem do Alqueva, onde 
pode usufruir de um belo 
passeio de barco pelas águas 
que submergiram a antiga 
Aldeia da Luz.

SUL

Cidade 
campestre 

em pleno 
Alentejo

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2170384&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Moura
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2170384&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Moura
https://www.booking.com/searchresults.pt.html?city=-2170384&aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Moura
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Tabela de 
Conteúdos

Gerês
Mais destinos recomendados

https://www.e-konomista.pt/
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Para os amantes da Natureza, mas também para os fãs de 
património histórico e cultural, uma escapadinha no Gerês parece o 
programa perfeito.

Saiba tudo o que pode fazer nesta região tão típica e cheia de 
tradições, e dedique algum tempo a conhecer histórias ancestrais, 
lendas e caminhos que remontam ao tempo dos romanos.

Com amigos ou em família, este é um destino único que todos vão 
gostar de descobrir um pouco mais. Por isso, venha daí!

https://www.e-konomista.pt/
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GUIA PARA 
UMA VIAGEM 
INESQUECÍVEL

Se está a pensar fazer umas 
mini-férias, não pense mais 
e dê uma escapadinha no 
Gerês. Com a sua cara metade, 
em família ou com amigos, o 
Gerês é o destino indicado para 
todos.

Lá vai encontrar um misto de 
natureza e tradição, além de 
magníficas paisagens naturais 
compostas por serras, planaltos, 
vales, barragens, cascatas, 
pontuadas por uma fauna e flora 
riquíssimas e muitíssimo bem 
preservadas.

Uma escapadinha no Gerês é o 
pretexto ideal para o descanso 
em contacto com a Natureza, 
onde pode desfrutar de passeios 
a pé, banhar-se em riachos de 
águas puras, admirar paisagens 
mágicas, visitar aldeias típicas 
e saborear uma variada e 
apetitosa gastronomia.

Quer conhecer melhor esta 
região do nosso país?. Então, nós 
dizemos-lhe tudo o que precisa 
de saber para uma escapadinha 
ao Gerês verdadeiramente 
memorável.
 

Roteiros para uma 
escapadinha no 
Gerês
ROTEIRO NATURAL

Comece por apreciar toda 
a beleza natural da região, 
fazendo passeios pedestres, em 
que pode observar de perto 
toda a fauna e flora existentes. 
Tome nota dos seguintes locais 
de passegem obrigatória: 

• Barragens de Cabril, da 
Caniçada, da Paradela, do 
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Perca-se nas 
aldeias típicas 
e desbrave 
esta região 
lindíssima

PORTUGAL

https://www.e-konomista.pt/
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Alto Lindoso e de Vilarinho 
de Furnas;

• Malta de Albergaria;

• Rio Arado e Pedra Bela;

• As “Cascatas do Tahiti”;

• Bosque de Carvalho 
Alvarinho e Bosque de 
Carvalho Negral;

• “Torneros”, a banheira de 
água quente;

• Ponte da Misarela;

• Aldeia submersa de 
Vilarinho de Furnas;

• Rio Homem;

• Cascata da Portela do 
Homem.

ROTEIRO CULTURAL 
O Gerês também possui um 
património cultural digno de 
nota que representa muitíssimo 
bem a sua história e tradições. 
Portanto, não deixe de traçar um 
mapa com alguns dos locais que 
tem mesmo de ficar a conhecer 
numa escapadinha no Gerês: 

• S. Bento da Porta Aberta;

• Santuário da Nossa Senhora 
da Abadia;

• Torre Medieval de Dornelos;

• Santa Maria de Bouro;

• Estrada romana.

 

Ao desenhar os seus roteiros, 
não se esqueça de incluir 
algumas atividades tradicionais 
do Gerês como a cestaria, 
o artesanato regional, os 
bordados, a tecelagem em lã e 
linho e a tamancaria, as quais 
vale a pena conhecer. 

E, claro, definir momentos 
de paragem para usufruir da 
oferta gastronómica, deliciosa 
e variada. Opte pelos pratos 
típicos como carne de cabrito, 
bifes de presunto, enchidos, 
broa centeia e broa milha. E, 
também, pelos doces típicos, 
como o bucho doce e a sopa 
seca de pão duro. 

Termine o seu roteiro com um 
momento de relaxamento 
nas Termas do Gerês, um dos 
locais mais conceituados da 
região, conhecido nacional e 
internacionalmente.

https://www.e-konomista.pt/
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Pontos de 
interesse
CASTRO LABOREIRO

Nesta aldeia, encontra atrativos 
naturais, mas sobretudo um 
importante legado da sua 
história e tradições. Aqui 
encontra o Castelo de Castro 
Laboreiro – classificado como 
monumento nacional -, para 
além de pontes e igrejas 
medievais, moinhos e fornos 
comuniários.

NOSSA SENHORA DA PENEDA

Este santuário construído 
em f inais do século XVIII em 
Arcos de Valdevez, possui 
uma arquitetura majestosa 
e merece uma visita com 
tempo, para que possa 
apreciar cada pormenor. 

SOAJO

É uma aldeia muito antiga, 
pertencente a Arcos de Valdevez, 
e que está inserida no Parque 
Nacional da Peneda-Gerês. 
Visite o Santuário Rupestre do 
Gião e aproveite a calma e a 
tranquilidade que se vive por 
este lugar.

CASCATA DO ARADO

Em pleno Parque Nacional da 
Peneda-Gerês, apresenta-se a 
cascata do Arado. Detenha-se 
junto a ela por uns minutos, 
admire a sua beleza e feche 
os olhos e relaxe junto a esta 
deslubrante queda de água.

LINDOSO

Pertence ao concelho de 
Ponte da Barca e é uma aldeia 
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https://www.e-konomista.pt/
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ESCAPADINHA 
NO GERÊS

Usufrua da 
natureza, 
história e 

cultura num 
só lugar! 
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bastante conhecida pelo seu 
núcleo rural, pelo seu castelo 
e conjunto de espigueiros. A 
paisagem é sublime, já que tem 
uma vista única sobre a albufeira 
de Lindoso.

PONTE DE MIZARELA

Esta ponte, também conhecida 
como ponte do diabo, atravessa 
o rio Rabagão, e liga as 
freguesias de Ruivães e Ferral, 
do concelho de Montalegre. 
Percorra-a, enquanto admira 
a paisagem envolvente, mas 
atenção, prepare-se pois ela 
está implantada sobre um 
desfiladeiro escarpado, sendo 
sustentada por um único 
arco! É caso para dizer: só para 
aventureiros!

MOSTEIRO DE PITÕES

Situado em Pitões das Júnias, 
este mosteiro terá sido fundado 
no século IX, restando hoje 
algumas ruínas que, apesar de 
tudo, vale a pena serem visitadas 
e fotografadas.

VILARINHO DAS FURNAS

É uma aldeia de Terras do Bouro 
bastante conhecida, cuja origem 
e marcas romanas estão um 
pouco por toda a aldeia. Em 
1970, devido à subida das águas 
do rio homem, a aldeia esteve 
submersa, podendo agora ser 
novamente visitada.

S. BENTO DA PORTA ABERTA

Visite este lindíssimo santuário, 
cuja construção terá começado 
algures no século XVII. O seu 

PORTUGAL

https://www.e-konomista.pt/
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nome remete para a prática 
comum nestes espaços e que 
tinha a ver com manter sempre 
as portas abertas, de forma a 
servir de abrigo a quem por ali 
passasse.

MIRADOURA DA PEDRA BELA

Para aproveitar ao máximo 
as vistas do Gerês, vá até este 
miradouro em Terras do Bouro, a 
cerca de 800 metros de altitude.

Dicas úteis

ONDE DORMIR

1. Hotel Termas e Spa Águas 
do Gerês 
Situado no coração do Parque 
Nacional da Peneda-Gerês, 
este hotel e termas são 

um ótimo local para uma 
escapadinha pela região. 

A paisagem envolvente, o 
conforto e o requinte são 
caraterísticas deste espaço 
que fazem as maravilhas de 
qualquer visitante.

O edifício é belíssimo, com 
apontamentos românticas 
e que foi, recentemente, 
recuperado. Os quartos 
têm um estilo clássico e são 
bastante acolhedores. 

2. Quinta da Balança 
Localizada em Moure, Terras 
de Bouro, esta habitação 
seiscentista está situada perto 
do Parque Natural da Serra do 
Gerês.

É considerado um 
dos alojamentos mais 
encantadores para uma 
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escapadinha ao Gerês.

É construído em granito, tem 
um amplo salão com teto de 
madeira, uma extraordinária 
lareira e uma varanda, a partir 
da qual é possível contemplar 
a beleza da região. 

3. Hotel Lagoa Azul do Gerês 
Este hotel situa-se no Parque 
Nacional de Peneda-Gerês 
e dispõe de quartos e 
apartamentos com vistas para 
a Albufeira da Caniçada e para 
a piscina exterior.

Aqui, os hóspedes poderão 
relaxar no terraço e 
apanhar banhos de sol nas 
espreguiçadeiras que rodeiam 
a piscina.

PODE GOSTAR TAMBÉM 
DESTAS SUGESTÕES: 

• Hotel S. Bento da Porta 
Aberta

• Gerês Guest House

• Aparthotel Gerês

• Casa de Pichoses

• Casa da Avó

• Quinta de Gestaçós

Agora que já sabe o que fazer 
numa das suas próximas 
escapadinhas no Gerês, só falta 
mesmo fazer as malas e partir à 
aventura.

Talvez, em vez de ir apenas um 
fim de semana, possa reservar 
mais uns dias, pois afinal há 
muito para ver e visitar. Usufrua 
duma calma e tranquilidade 
cada vez mais em vias de 
extinção e faça do Gerês o seu 
destino de eleição.da, a partir 
da qual é possível contemplar a 
beleza da região.

A paisagem 
envolvente, o 
conforto e o 
requinte são 
caraterísticas 
que fazem as 
maravilhas dos 
visitantes.

https://www.e-konomista.pt/
https://www.booking.com/hotel/pt/lagoa-azul-do-geres.pt.html?aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Hotel-Lagoa
https://www.booking.com/hotel/pt/s-bento-da-porta-aberta.pt.html?aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Hotel-Bento
https://www.booking.com/hotel/pt/s-bento-da-porta-aberta.pt.html?aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Hotel-Bento
https://www.booking.com/hotel/pt/geres-guest-house.pt.html?aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Hotel-Geres-Guest
https://www.booking.com/hotel/pt/casa-de-pichoses.pt.html?aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Hotel-Casa-Pichoses
https://www.booking.com/hotel/pt/casa-do-avo-braga.pt.html?aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Hotel-Casa-Avo
https://www.booking.com/hotel/pt/quinta-de-gestacos.pt.html?aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Hotel-Quinta-Gestacos
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Ali para os lados da serra onde o Gerês se começa a espraiar numa 
explosão de verde, lagos e repuxos de água, esconde-se o Soajo. Não 
é um segredo, nem tão pouco um lugar perdido.

É apenas uma aldeia que ainda pertence ao concelho de Arcos de 
Valdevez e que começa a entrar com cada vez maior frequência nos 
roteiros de passeios do único parque nacional português, o Peneda-
Gerês.

A importância e resiliência da aldeia do Soajo, tão dura como o 
granito que lhe segura as construções, remonta ao século XVI, altura 
em que era sede de concelho, estatuto que manteve até meados do 
século XIX.

https://www.e-konomista.pt/
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COMUNIDADE 
EM TORNO DO 
GRANITO

Quem entra no Soajo, tem 
a perfeita noção de que 
recuou no tempo. O granito 
é omnipresente enquanto se 
caminha pelas ruas estreitas, 
onde se sente o espírito 
comunitário que desde tempos 
coevos dominou a vida social 
da aldeia.

A Casa da Câmara, a Casa do 
Enes, o moinho em ruínas, 
a Igreja Paroquial de São 
Martinho do Soajo ou o original 
pelourinho são atrações num 
raio relativamente pequeno 
permitem ler a aldeia, a sua 
história e até perceber o seu 
presente.

E o presente é, claramente 
a aposta no turismo, com 
inúmeras casas de turismo 
rural a surgirem na região, 
potenciadas pela presença no 
interior do Gerês. Cada vez mais 

pessoas entram no parque 
pela porta mais próxima do 
Soajo, aproveitando assim para 
uma visita à que começa a ser 
conhecida como a terra dos 
espigueiros (já lá vamos).

Para além da aldeia 
propriamente dita, toda a 
envolvente oferece atrativos 
que não pode falhar numa 
escapadinha até à região. As 
sugestões que apresentamos 
são apenas uma parte daquilo 
que pode fazer e ver por aquelas 
bandas, na certeza porém de 
que qualquer que seja a escolha, 
será sempre uma viagem que 
dificilmente será esquecida.

ESPIGUEIROS

Em cima de de uma enorme 
laje granítica, o Eido do Penedo, 
estão os conhecidos espigueiros 
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Os espigueiros 
centenários 
com vista para 
o Gerês
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do Soajo (24 ao todo), reflexo 
da tal vida comunitária de que 
já falamos, sendo que o mais 
antigo data de 1782.

Têm sempre uma cruz no alto, a 
solicitar protecção divina para as 
colheitas arduamente plantadas, 
e dominam parte substancial 
da paisagem. Há vários 
aglomerados de espigueiros ali 
à volta, sendo que o maior é o 
de Lindoso (com cerca de 60), a 
cerca de 15 minutos de distância.

PELOURINHO DO SOAJO

Ali mesmo no centro do Largo 
do Eiró encontra-se o original 
pelourinho do Soajo. Não se 
sabe ao certo em que ano foi 
construído, muito embora se 
aponte o século XVI como a data 
mais provável.

Trata-se de um simples esteio 
ao alto com uma decoração 
única de uma carranca 
sorridente, encimada por uma 
laje triangular, a fazer lembrar 
o chapéu de três bicos que os 
estudantes universitários do 
Minho utilizam no seu traje 
académico.

A tradição local, associa esta 
representação como sendo um 
pão a esfriar na ponta de uma 
lança. Não obstante as teorias, 
merece uma visita.

POÇO NEGRO

O Poço Negro é uma das lagoas 
menos conhecidas do Gerês, 
mas também é uma das mais 
profundas. Chega a atingir os 
cinco metros. Qualquer altura do 
ano é boa para visitar este local. 
Nos meses de inverno, a força 

https://www.e-konomista.pt/
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das chuvas levam ao aumento 
do caudal das águas, criando 
uma cascata imparável por 
entre os imponentes penedos 
tão característicos do Gerês. No 
verão, é ideal para um banho 
refrescante. Saindo do Soajo, o 
Poço Negro fica da direção de 
Paradela ou Cunha.

OFICINA DA MOURA

O turismo já é uma parte 
importante da economia 
local, daí que vão surgindo 
alguns negócios dirigidos não 
só a aproveitar este fluxo de 
visitantes, mas também para 
preservar as tradições locais. 
A Oficina da Moura é um dos 
espaços onde pode admirar, 
e adquirir, alguns artefactos 
de cerâmica cheios de vida 
e histórias. Por entre mouras 

encantadas, serpentes, lobos, 
urzes e azevinhos, nascem peças 
únicas que o vão encantar.

LINDOSO

Entre as serras do Soajo e a 
Amarela, está a Barragem do 
Alto Lindoso, em pleno rio 
Lima. É o maior e mais potente 
produtor hidroelétrico do país e 
uma das construções mais altas 
alguma vez feitas em Portugal. 
E ali ao lado está a aldeia com 
mesmo nome e que também é 
de visita obrigatória para quem 
passa na região. Para além do já 
citado conjunto de espigueiros, 
há o fantástico Castelo de 
Lindoso, o castro de Cidadelhe 
e, claro está, mais e mais Gerês. 
O trilho dos Moinhos de Parada, 
um percurso pedestre com 
7kms, vale mesmo a pena.
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Soajo, porta de 
entrada no Gerês 
através do Mezio
Uma das cinco portas de 
entrada no Gerês, a do Mezio, 
fica no concelho de Arcos de 
Valdevez e muito perto do Soajo. 
O território onde se insere é 
Reserva Mundial da Biosfera e 
permite momentos de grande 
descontração com amigos ou 
em família em qualquer altura 
do ano.

Particularmente encantadora é 
a caminhada de cerca de dois 
quilómetros desde o Mezio 
até Branda de Mosqueiros 
e miradouro e que permite 
admirar uma vasta diversidade 
de espécies vegetais e vários 
monumentos pré-históricos, 
como as antas e as mamoas.

Este passeio, que começa junto 
ao Centro de Interpretação do 
Mezio, demora cerca de um 
hora e é não apresenta especial 
dificuldades podendo ser feito 
por qualquer pessoa.

COMO IR

É muito simples chegar. A 
partir do Porto, apanhe a A3 
até Braga e a partir da cidade 
dos arcebispos apanhe a 
Nacional 101 até Ponte da Barca, 
seguida da Nacional 203 até 
Paradamonte. Finalmente é só 
tomar a M530 até ao Soajo. Para 

quem vai a partir de Viana do 
Castelo, deve tomar a A27 e o 
IC28 até Ponte da Barca. Depois, 
o trajecto é igual.

ONDE COMER

Ora bem, estamos no coração 
do Minho. O que quer dizer que 
a probabilidade de entrar numa 
tasca ao calhas e comer de 
forma divinal é muito elevada.

Mas por ali, podemos 
recomendar o cabrito à moda 
do Soajo, o fantástico arroz de 
cabidela, os charutos de ovos 
moles e o afamado pão de ló 
da aldeia. Tudo regado com 
o tradicional vinho verde da 
região.

ONDE FICAR

Os melhores espaços para 
ficar no Soajo são as diferentes 
casas de turismo que foram 
aparecendo na região.

A escolha é vasta e abrange 
quase todas as carteiras. A 
Casa do Adro, a Casa Rautau, 
as Casas do Cavaleiro Eira, a 
Casinha da Raposeira, a Casa 
de Bairros, a Casa do Grilo 
Soajo ou a Casa das Videiras 
são algumas das hipóteses. A 
garantia é de que fica sempre 
bem dentro do maravilhoso 
reino do Gerês.

https://www.e-konomista.pt/
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https://www.booking.com/hotel/pt/casas-do-cavaleiro-eira.pt.html?aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Soajo-Casa-Cavaleiro
https://www.booking.com/hotel/pt/casinha-da-raposeira.pt.html?aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Soajo-Casinha-Raposeira
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https://www.booking.com/hotel/pt/casa-do-grilo-soajo.pt.html?aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Soajo-Casa-Grilo
https://www.booking.com/hotel/pt/casa-do-grilo-soajo.pt.html?aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Soajo-Casa-Grilo
https://www.booking.com/hotel/pt/casa-das-videiras-arcos-de-valdevez.pt.html?aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Soajo-Casa-Videiras
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A cerca de 90 quilómetros de Lisboa e 230 do Porto, Montargil 
começa a afirmar-se nos roteiros dos turistas mais exigentes, que 
procuram fugir da azáfama das cidades e recuperar energias 
nas infindáveis planícies alentejanas. Esta pequena vila traz 
anos de história e é rica em património arquitetónico e cultura do 
megalítico.

Aliás, um dia para explorar o património tardo-barroco desta 
região, com uma visita ao Núcleo Regional do Megalitismo ( a 
19 quilómetros de Montargil) e ao Cromeleque do Monte das 
Fontainhas Velhas, é um bom ponto de partida para os dias de 
descanso que se podem e devem seguir.

https://www.e-konomista.pt/
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EQUIPAMENTO 
PARA TODA A 
FAMÍLIA

Visitas culturais feitas, está 
na hora de relaxar e para isso 
nada melhor que a Barragem 
de Montargil. Finalizada nos 
anos 50, foi-se munindo de 
uma série de equipamentos 
que a tornam absolutamente 
apetecível. Confira algumas 
das ofertas que a zona 
propicia:

• A Praia fluvial da barragem, 
com águas calmas e 
mornas, é absolutamente 
relaxante e com espaço 
suficiente para que toda a 
família se divirta. Como se 
quer durante as férias;

• O Club Náutico tem 
à disposição diversos 
equipamentos que fazem 
as delícias dos amantes 
de aventuras náuticas, 

como passeios de barco 
e de motas de água, 
kayak, paddle surf, bóias 
insufláveis, e mais uma lista 
infindável de atividades 
que pode fazer, para além 
do restaurante e da piscina 
que estão à disposição;

• Se o seu orçamento for 
mais generoso, aproveite 
e desfrute da estadia no 
novíssimo hotel da Nau, o 
Lago Montargil & Villas. Aqui 
terá uma vista privilegiada 
sobre a barragem e uma 
série de serviços de luxo, 
como spa.

• Se gosta de alturas, 
um voo de balão de ar 
quente, a começar na vila 
vizinha Coruche (a cerca 
de 39 quilómetros) pode 
ser um plano para um 
final de tarde romântico. 
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Conheça um 
espaço único 
para repousar 
na planície 
alentejana.

PORTUGAL
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Se tiver possibilidades 
económicas para tal, não 
perca a oportunidade de 
contemplar a Barragem de 
Montargil a partir do céu.

 
Portalegre mesmo 
ali ao lado
Depois dos merecidos dias de 
descanso, no regresso, aproveite 
e dê um salto a Portalegre. A 
capital de distrito com menos 
população do país, apresenta-se 
como um oásis no deserto, aos 
pés da Serra de São Mamede. 
Explore a cidade perdendo-se 
nas suas ruas de arquitetura 
barroca. Agora sim, está na 
hora de regressar a casa, de 
baterias carregadas, palato 
satisfeito (depois dos manjares 
alentejanos que terá à sua 
disposição) e alma preenchida.  

COMO IR

Se vier de Lisboa Siga pela A12, 
IC3, N119 e N251 para Couço 
e apanhe a N2 em direção a 
Montargil. Vindo do Porto siga 
pela A1 até à saída 11 em direção 
a N342/Lousã/Soure/Condeixa, 
Continue até A13 em direção 
a Lousã/Tomar até à saída 
para a A23 sentido Abrantes. 
Em Abrantes apanhe a N2 até 
Montargil. 

ONDE FICAR

Em cima da barragem de 
Montargil há várias opções 
como o Monte da Tojeirinha ou 
a Casa da Margem.

ONDE COMER

A comida alentejana é rica em 
sabores fortes, como porco 
e borrego, pautados pela 
força refrescante das ervas 
aromáticas e do pão alentejano. 
Em Montargil não falhe uma 
ida ao Retiro do Mocho. Nas 
redondezas, peça sugestões, 
certamente que não ficará mal 
servido.

Passeios de barco 
e de motas de 
água, kayak, 
paddle surf, bóias 
insufláveis, e 
mais uma lista 
infindável de 
atividades que 
pode fazer.

https://www.e-konomista.pt/
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Reguengos de Monsaraz é a área que alberga a antiga Vila 
Monsaraz, a qual tem muito mais para ver do que possa imaginar. 
Claro que é impossível falar de Reguengos de Monsaraz sem pensar 
nos seus excelentes vinhos locais, mas há muito mais para apreciar.

Também conhecido como Ninho das Águias, a vila fortificada 
tem poucas centenas de habitantes e é uma vila essencialmente 
pedonal, com apenas duas ruas principais. Percorra os seus 
caminhos, explore o seu património e aventure-se, ainda, na 
magnífica praia fluvial de Monsaraz.

https://www.e-konomista.pt/
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7 PRINCIPAIS 
PONTOS DE 
INTERESSE

PRAIA FLUVIAL DE MONSARAZ

Esta praia fica no Centro 
Náutico de Monsaraz, numa 
zona interior. Trata-se da 
primeira praia fluvial da 
albufeira de Alqueva. As suas 
caraterísticas valeram-lhe o 
galardão de Bandeira Azul, 
arrecadado desde 2017. Foi 
também a Praia + Acessível 
2017 e as suas infraestruturas 
falam por si. Pode, por isso, 
considerar-se uma praia para 
todos, sem exceção, já que 
oferece condições mais do 
que suficientes para todos se 
sentirem bem e seguro.

CASTELO DA VILA DE 
MONSARAZ

O castelo da vila foi construído 
no século XIV, por ordem de D. 
Dinis. Porém, mais tarde, ele foi 

transformado numa praça de 
touros, acolhendo anualmente 
o festival da aldeia, assim como 
concertos, entre outros eventos.

Além disso, este é outro 
miradouro incrível, neste caso 
sobre a albufeira da barragem 
do Alqueva, um imenso lago de 
80kms de comprimento.

IGREJA DE SANTO ANTÓNIO

A igreja de Santo António 
merece uma visita. Data do 
século XIX e a sua construção foi 
da responsabilidade de António 
José Dias da Silva. Fica a 10 
minutos em direção ao Largo da 
Fonte Nova.

HERDADE DO ESPORÃO

A 20km da vila Monsaraz fica a 
Herdade do Esporão. Com 700 
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Sossego 
alentejano nas 
margens do 
Alqueva
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hectares, esta é das maiores 
viniculturas de Portugal. Na 
quinta da Herdade, pode provar 
vinhos e ficar a saber tudo sobre 
a sua produção de vinho e de 
azeite.

Dentro da herdade, está 
também a Torre de Esporão, 
uma torre datada do século XV e 
mandada erigir por Dom Álvaro 
Mendes de Vasconcelos. Nas 
proximidades, há uma oliveira 
milenar que faz parte dos 80 
hectares de oliveiras.

OBSERVATÓRIO DO LAGO 
ALQUEVA

A cerca de 5 minutos da vila, fica 
o Observatório do Lago Alqueva, 
onde ao anoitecer pode guiar-se 
pela estrela polar, descobrir uma 
série de constelações e aprender 
várias lendas.

ADEGA JOSÉ DE SOUSA

A 15km da vila de Monsaraz fica 
esta adega única, que utiliza 
ânforas gigantes de barro para 
executar um método antigo 
e raríssimo de fermentação, 
herdado dos romanos há mais 
de dois mil anos. Vale muito 
a pena conhecer esta técnica 
milenar.

MEGALÍTICOS

A região de Monsaraz foi um 
importante centro de cultura 
megalítica, com vários vestígios 
de antas (templos ou túmulos 
cobertos), menires (pedras em 
pé) e círculos de pedra. A partir 
da vila, é possível seguir um 
circuito que passa por estes 4 
exemplares. 

• Cromeleque do Xerez: 
O vestígio mais próximo 
de Monsaraz fica a 1,5 
km abaixo da aldeia. O 
Cromeleque do Xerez é um 
quadrado de 49 pedras de 
granito e, no centro, exibe 
uma com quatro metros 
de altura. Este tratar-se-ia 
de um local para os ritos de 
fertilidade do Neolítico.

• Menir da Bulhoa: O Menir 
da Bulhoa também faz 
parte do trajeto e, neste 
caso, irá encontrar uma 
pedra de cinco metros de 
altura, visível da estrada.
Se o seu orçamento for 
mais generoso, aproveite 
e desfrute da estadia no 
novíssimo hotel da Nau, o 
Lago Montargil & Villas. Aqui 
terá uma vista privilegiada 
sobre a barragem e uma 
série de serviços de luxo, 
como spa.

• Rocha dos Namorados: 
É uma grande pedra 
em forma de cogumelo, 
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utilizada há milhares 
de anos em rituais de 
fertilidade, daí a sua 
designação.

• Antas do Olival da Pega: 
A Anta do Olival da Pega é 
um dólmen com 4000 mil 
anos, situado num bosque 
de oliveiras.

Onde dormir 
e comer 

ESTALAGEM DE MONSARAZ

A Estalagem de Monsaraz fica 
no Largo São Bartolomeu, fora 
das muralhas, mas ainda assim 
perto quanto baste da povoação. 
Os seus quartos primam pelo 
conforto e tem jardim e piscina 
à disposição.

MONTE ALERTA

Para quem procura alojamentos 
de turismo rural, o Monte Alerta, 
em Telheiro, fica a cerca de 2 km 
de Monsaraz, e além de quartos 
confortáveis, piscina e jardins, há 
um spa.

RESTAURANTES

Há alguns restaurantes e cafés 
espalhados pela vila, como o 
Santiago, com terraço ao ar livre. 
A Casa do Forno e O Alcaide 
são outras opções para provar 
as melhores especialidades de 
carne alentejanas como borrego 
assado, carne de porco e migas, 
a preços simpáticos e acessíveis.
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Tabela de 
Conteúdos

Da Fuseta a 
Cacela Velha

Mais destinos recomendados
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Da Fuseta a Cacela Velha, sem esquecer algumas das melhores 
praias de Tavira, vai encontrar paisagens únicas e um Algarve que 
muitos julgavam já desaparecido. Esta é a nossa proposta para um 
passeio que vai adorar.

É que o Algarve continua a ser o destino de eleição para milhares de 
portugueses e estrangeiros que buscam o descanso e nem que seja 
um bocadinho de sol.

A intensa ocupação do território levou a que algumas zonas da 
região se encontrem saturadas, mas ainda é possível encontrar 
verdadeiros paraísos.

https://www.e-konomista.pt/
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UM ALGARVE 
FORA DA ROTA

Fuseta é uma pequena vila 
piscatória do concelho de 
Olhão, ligada à pesca do 
bacalhau, onde a Ria Formosa 
se une ao mar, por cordões 
dunares que formam algumas 
das mais belas praias da 
região.

A Praia da Fuseta tem um areal 
estreito mas extenso e é de 
uma beleza única. Aqui pode 
desfrutar de um pôr do sol 
ímpar e de várias baías que se 
forma ao longo da costa. Esta 
é uma praia convidativa para 
famílias com crianças pequenas, 
mas também para quem 
procura sossego e tranquilidade 
na confusão algarvia. Passeios 
de barco são uma excelente 
atividade que pode fazer 
nesta zona, aproveitando para 
conhecer as salinas na ria 
formosa.

No extremo oposto está a 
Praia da Ilha da Armona, para 
onde partem barcos regulares 
a partir da Fuseta. Esta é uma 
praia singular, cheia de piscinas 
naturais, o local perfeito para 
dias relaxados à beira mar. 

Os encantos de 
Tavira
Depois de parar dois, três dias 
na Fuseta, siga viagem até 
Tavira, e fazer uma paragem 
na Praia do Barril, onde várias 
âncoras (cemitério das âncoras) 
nos remetem para o passado 
piscatório, bem como o casario 
colorido que hoje é ocupado por 
bares e restaurantes. Mais um 
encanto da costa da Fuseta a 
Cacela Velha.
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virgens
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A pouco mais de 1 quilómetro 
está a Praia do Homem Nu, uma 
praia naturista, quase deserta, 
com vista para a barra da Fuseta 
e ilha da Armona. Na zona, a 
cerca de 13 quilómetros da Praia 
do Barril está a Praia de Cabanas 
de Tavira, ideal para os amantes 
de desportos aquáticos, como 
windsurf e vela.

Na zona de Tavira, além de 
praias belíssimas, tem uma vasta 
oferta de património cultural, 
testemunho da presença 
islâmica na região. Uma visita 
ao castelo dar-lhe-á uma vista 
panorâmica sobre a cidade e 
um passeio pelo centro histórico, 
uma perspectiva da vida 
tranquila da cidade.

Este roteiro termina em beleza 
na pitoresca aldeia de Cacela 
Velha. A aldeia de ruas estreitas 
e ladeadas de casas caiadas de 
branco, remete-nos também 
para o passado cheio de 
vestígios muçulmanos.

A Praia da Fábrica faz as delícias 
dos visitantes, onde só se chega 
de barco, ou em maré baixa, 
caminhando. Um recanto único, 
longe da confusão de outros 
locais algarvios, que merece 
uma visita sem pressa.

Dicas úteis
COMO IR

Vindo de Lisboa, deve apanhar 
a A2 em direção a Alfubeira, 
seguindo depois pela A22 em 
direção a Faro e apanhar a 
estrada N125-5. Da Fuseta a 
Tavira deve apanhar a N125, a 
mesma estrada que o levará a 
Cacela Velha.

ONDE FICAR

Na Fuseta os Moinhos das 
Marés são uma excelente 
opção, mesmo em cima da 
Ria. Em Cabanas de Tavira, 
os Apartamentos Pedras da 
Rainha são uma excelente 
opção para quem vai em família. 
Em Cacela Velha, para ficar 
mesmo na aldeia opte pelas 
opções de apartamentos como 
a Casa de Cacela.

ONDE COMER

A Casa Corvo (na Fuseta), a Casa 
da Igreja (em Cacela Velha) a 
Marisqueira Fialho ou a Casa 
do Polvo (em Santa Luzia), 
são alguns dos restaurantes 
onde pode maravilhar-se com 
o peixe e marisco algarvios. 
Da Fuseta a Cacela Velha não 
faltam excelentes espaços 
para degustar a excelente 
gastronomia algarvia.

https://www.e-konomista.pt/
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Conteúdos

De Portugal ao 
Vietname de 

comboio

Mais destinos recomendados
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Não é um percurso novo, não foi criado um comboio que liga o 
nosso país ao outro lado do mundo, mas antes um destaque feito 
pelo Weird Wold, no qual se fala sobre a maior viagem de comboio 
do mundo. De Portugal ao Vietname sempre sobre carris.

Pelo meio são milhares de quilómetros e vários dias de viagem que 
vão fazer desta jornada uma experiência única e imperdível para os 
amantes de aventuras. A ideia é chegar a um país regra geral fora 
das rotas turísticas, mas que aos poucos tem vindo a ser descoberto, 
ajudado pelas mudanças políticas que têm vindo a acontecer na 
região.

Os dois países estão separados por 17 mil quilómetros e muitas 
culturas e línguas diferentes. O que os une? Ambos são locais de 
grande beleza, com uma forma especial de viver o dia a dia e com 
uma histórica rica de pormenores que nos fazem querer saber 
sempre mais e mais.

O percurso é feito quase na totalidade de comboio, com exceção de 
uma pequena troca necessária em Paris, onde deverá apanhar o 
metro na estação Montparnasse em direção à estação Paris Nord. 
É apenas um pequeno desvio, naquela que é a maior viagem de 
comboio do mundo e que será, com toda a certeza, absolutamente 
inesquecível.

https://www.e-konomista.pt/
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A MAIOR 
VIAGEM DE 
COMBOIO DO 
MUNDO

Poderá pensar que é mais 
fácil – e até mais barato – optar 
por viajar de avião e num 
instante chega ao Vietname. 
O que até é verdade, mas 
nada disso é comparável com 
toda a experiência que hoje 
apresentamos. Em primeiro 
lugar porque uma viagem de 
comboio permite um maior 
contacto com a população 
local e com os seus hábitos e 
costumes.

É, igualmente, um excelente 
modo de conhecer novas 
pessoas e até de conhecer novos 
locais, ainda que muitas vezes 
filtrados por uma janela de 
comboio e a grande velocidade. 
Mas esta questão pode ser 
facilmente contornada, pelo 
facto de, por vezes, ter de 
esperar entre cidades para 
apanhar o comboio para o 

próximo destino. Aproveite 
esses momentos para passear 
pelo centro das cidades e 
conheça os costumes locais 
enquanto espera que o comboio 
o transporte até ao próximo 
destino.

Descubra, então, todo o 
percurso desta que é a maior 
viagem de comboio do mundo!

Etapa 1: Porto - 
Coimbra B

DURAÇÃO: 1h23 
PREÇO: 13,60€

A partida também pode ser feita 
de Lisboa, onde pode apanhar 
diretamente o Sud-Express. A 
viagem custa 71,60€ e demora 
12h57. Todavia, é uma etapa a 
menos no percurso da maior 
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viagem única 
sobre carris
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viagem de comboio do mundo, 
ainda que uma opção que tem 
disponível.

O ponto de partida é o Porto, 
uma das principais cidades do 
país, famosa pelo vinho que 
leva o seu nome inscrito e, 
claro está, por uma fantástica 
gastronomia onde pontifica 
a já mundialmente famosa 
francesinha.

A Invicta é um local de encantos 
mil e, como tal, o melhor 
ponto de partida para esta 
viagem incrível. Se dispõe de 
pouco tempo, rapidamente se 
aperceberá de como esta cidade 
está cheia de bons restaurantes, 
de como a sua população é 
genuína e animada e cada canto 
é dono de uma beleza única e 
apaixonante.

Etapa 2: Coimbra B 
- Hendaye (França)

DURAÇÃO: 10h56 
PREÇO: 65€

É na cidade das mais arreigadas 
tradições académicas que passa 
o Sud-Express com destino 
a Paris, se não apanhar este 
comboio em Lisboa. Fazê-lo 
em Coimbra é uma excelente 
oportunidade para descobrir 
a capital medieval de Portugal 
e onde se localiza da maior 
universidade do país.

Coimbra tem uma importância 
marcante em diferentes 
episódios da história portuguesa 
e isso reflete-se em cada canto 
do seu imponente e bonito 
centro histórico.
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Em Hendaye há ainda muitos 
locais onde pode repousar antes 
de se abalançar para resto da 
viagem.

Etapa 3: 
Hendaye - Paris 
Montparnasse 
(França)

DURAÇÃO: 6h23 
PREÇO: 60€

Do outro lado do rio de 
Hondarribia, no País Basco 
espanhol, fica a cidade francesa 
de Hendaye, onde irá apanhar 
o TGV diretamente até à capital 
francesa, Paris. Apesar de bem 
pequena, Hendaye é perfeita 
para desfrutar das delícias 
gastronómicas francesas, como 
os pecaminosos croissants, que 

pode moer com um revigorante 
passeio pelo trecho de 3 
quilómetros de praia.

Etapa 4: Paris 
Montparnasse - 
Paris Nord

DURAÇÃO: 0h20 
PREÇO: 1,70€

Após chegar à capital francesa, 
deverá mudar de estação para 
poder apanhar o comboio rumo 
ao próximo destino. É uma 
viagem de apenas 30 minutos 
até Paris Nord de metro.

Paris é uma cidade magnífica 
para passear seja por algumas 
horas, seja para desfrutar 
durante longos dias. Respira 
amor, luz, música, arte e uma 
boa vibe que vão revitalizar 
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qualquer espírito. O metro vai 
para todo o lado. Por isso, é só 
marcar as principais atrações 
que quer conhecer e escolher a 
estação certa.

Assim, se deseja ficar algum 
tempo na cidade luz, não faltam 
excelentes alojamentos. Bonne 
chance!

Etapa 5: Paris  
Nord - Colónia 
(Alemanha)

DURAÇÃO: 3h20 
PREÇO: 35€

Em pouco menos de três horas 
e meia estará na cidade alemã 
conhecida pela sua imponente 
catedral, cujas torres de filigrana 
dominam o horizonte. Este é 
apenas o ponto de partida para 
um vasto leque de atrações.

A população de Colónia é 
conhecida pelo seu liberalismo 
e alegria de viver, sendo 
muito fácil divertir-se com 
novos amigos numa qualquer 
cervejaria da cidade.

Etapa 6: Colónia - 
Varsóvia (Polónia)

DURAÇÃO: 10h19 
PREÇO: 184,30€

Dez horas depois chegará a 
Varsóvia, a bonita capital da 
Polónia. Esta cidade é conhecida 
pelas diversas lojas de rua 
tradicionais e uma animada 
vida noturna, a que se alia uma 
história rica, espelhada em cada 
castelo e praça medieval.

Por isso, aproveite bem o tempo 
que por lá passar e se desejar 
demorar-se um pouco mais 
saiba onde pode ficar muito 
bem acomodado.

Etapa 7: Varsóvia - 
Moscovo (Rússia)

DURAÇÃO: 16h09 
PREÇO: 134,12€

A imponente capital da Rússia, 
Moscovo, é uma lufada de ar 
fresco após dezasseis horas de 
viagem de comboio. Apesar 
de uma história rodeada pelos 
fortes valores do comunismo, 
quando a conhecer irá 
surpreender-se com o seu 
dinamismo.

É fácil de percecionar que por 
ali se vive numa “revolução da 
criatividade”, o que lhe confere 
uma atmosfera de exuberância 
jovem e de pensamento 
livre que influencia todos os 
aspetos da vida da cidade, 
nomeadamente na cena 
artística e gastronómica e que 
contraria o passado pesado.
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No entanto, se desejar conhecer 
um pouco melhor a capital 
russa, decida-se por estes 
óptimos alojamentos.

Etapa 8: Moscovo - 
Pequim (China)

DURAÇÃO: 129h40 
PREÇO: 484,49€

Esta será a mais longa das 
etapas e mais dispendiosa de 
toda a viagem. Porém ficará 
contente por saber que a 
fará a bordo de um dos mais 
míticos comboios do mundo – o 
Transiberiano, que o levará até à 
capital chinesa.

Pequim é uma cidade tão 
atraente quanto complexa 
e onde poderá encontrar 6 
Patrimónios da Humanidade 

da Unesco. Além disso, a Cidade 
Proibida é o lar de sublimes 
templos que aspiram à perfeição 
cosmológica, de encantadores 
becos antigos que fervilham 
de vida e, claro, marcada pelo 
cenário da imponente Grande 
Muralha, que serpenteia pelas 
colinas ao norte da cidade.

Siga as nossas sugestões para 
ficar hospedado nesta cidade 
fascinante.

Etapa 9: Pequim - 
Hanói (Vietname)

DURAÇÃO: 37h11 
PREÇO: 273,38€

Para cumprir a penúltima etapa 
da maior viagem de comboio 
do mundo, saiba que apenas 
poderá viajar a cada terça-
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feira ou domingo, dias em 
que decorrem as viagens de 
comboio. Por isso, depois de uns 
apreciados dias em Pequeim, 
chegará a Hanói, a capital do 
Vietname.

Ainda são visíveis alguns 
resquícios de destruição do 
tempo da Guerra do Vietname, 
bem como de anos de um 
governo que teimava em não se 
abrir ao exterior.

Dedique algum tempo a 
passear pelos mercados, onde 
poderá ter um vislumbre real 
do que é a cidade e do que é a 
sua população. E se quiser ficar 
por lá uns dias, pode encontrar 
aqui excelentes opções de 
alojamento.

Etapa 10: Hanói - 
Saigão (Vietname, 
atual Ho Chi Minh)

DURAÇÃO: 33h25 
PREÇO: 128,28€

Termine a maior viagem de 
comboio do mundo em beleza. 
Após mais um dia de viagem, 
chegou ao destino final: a antiga 
cidade de Saigão, atualmente 
conhecida como Ho Chi Minh. E 
uma cidade célebre pelo papel 
central que desempenhou 
na Guerra do Vietname e 
igualmente conhecida pelos 
pontos de referência coloniais 

franceses, incluindo uma 
imitação da Catedral de Notre-
Dame, totalmente construída 
com materiais importados de 
França.

Por isso, se decidir descansar da 
viagem e conhecer uma nova 
cultura de perto, escolha entre 
os melhores alojamentos da 
cidade.

No total, são mais de 10 dias 
de viagem, que poderão ter 
um custo mínimo de 1379,87€, 
tendo em conta apenas as 
viagens. Pelo meio ainda 
deverá contar com os custos 
de alojamento quando tiver 
que esperar entre viagens, bem 
como com a alimentação e 
demais gastos que possa vir a 
ter.

É, sem dúvida, a aventura de 
uma vida, onde passará por 
doze países: Portugal, Espanha, 
França, Alemanha, Bélgica, 
Alemanha, Polónia, Bielorrússia, 
Rússia, Mongólia, China e 
Vietname e se deparará com 
gentes e histórias que nunca 
mais irá esquecer.

No entanto, se desejar conhecer 
um pouco melhor a capital 
russa, decida-se por estes 
óptimos alojamentos.
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Tabela de 
Conteúdos

Puebla de 
Sanabria

Mais destinos recomendados

https://www.e-konomista.pt/


67

Do sol à neve. Assim é Puebla de Sanabria. O seu Parque Natural 
é “capaz de oferecer” neve no Inverno, uma paisagem de cores 
cambiantes no outono e águas serenas e agradáveis no verão. Tudo 
no mesmo local, na mesma região.

Por isso, Puebla de Sanabria é mesmo “uma caixinha de surpresas”, 
com praias fluviais de areia e pedra, encantos naturais de perder 
a conta, mas também muita história e monumentos para os que 
gostam de observar as marcas do tempo numa cidade.

Ah, e outra coisa, está aqui tão perto que não há desculpas 
para não ficar a conhecer Puebla de Sanabria na sua próxima 
escapadinha de fim de semana. Aliás é tão perto da nossa fronteira 
que se multiplicam os vestígios das passagens dos portugueses pela 
terra, na altura em que os reis dos dois países invadiam o vizinho dia 
sim, dia não.

O fantástico lago, com praias escondidas entre os arvoredos, é um 
dos grandes atrativos nos meses quentes de verão. No Inverno, um 
imenso manto branco cobre a povoação, dando origem a imagens 
magníficas.

A muralha que rodeia a cidade pode ser visitada, onde estão 
assinaladas algumas parcelas construídas pelos portugueses, 
terminando numa plaza tipicamente espanhola, mesmo a convidar 
ao descanso. Fique a saber mais sobre Puebla de Sanabria.

https://www.e-konomista.pt/
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AS MÚLTIPLAS 
FACETAS 
DA CIDADE 
QUE TEM DE 
DESCOBRIR

Puebla de Sanabria é uma 
das localidades de Zamora 
mais antiga, remontando a 
sua origem ao ano de 509. No 
século X, já se falava mesmo 
de uma cidade de “Senabrie”, 
como centro organizativo do 
território circundante.

A sua proximidade com Portugal 
é um dos atrativos, distando 
cerca de 40 km de Bragança. 
Tal como nas restantes vilas 
espanholas de matriz medieval, 
também em Puebla de Sanabria 
se respira história e tradição em 
alguns pontos de interesse que 
não deve perder.

MONUMENTOS

• Castelo de Puebla de 
Sanabria: Construído em 
meados do século XV, este 
castelo fica num ponto 

privilegiado e trata-se de 
uma fortaleza, edificada 
em granito, de planta 
quadrangular e com uma 
torre central. 

• Conjunto Histórico 
Artístico: A vila preserva 
as marcas de um bastião 
fortificado, o qual assistiu a 
muitas batalhas. Por isso, é 
considerado um conjunto 
histórico-artístico, fruto 
da sua área muralhada 
e, também, do estado 
de conservação das suas 
casas, muitas das quais 
brasonadas.

• Convento de São 
Francisco: No bairro da 
vila, fica este edifício bem 
conservado e de aspeto 
modesto. O convento era 
dedicado a São Bernardino, 
tendo aí residido freis 
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Uma cidade 
bem próxima 
do nosso país 
e com muito 
para oferecer 
e mostrar
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franciscanos. Atualmente, 
serve de escola, mantendo 
a igreja aberta ao culto.

• Ermita de São Caetano: 
Pequena capela 
barroca, adossada à 
igreja do século XVIII, 
apresenta uma fachada 
extraordinariamente 
adornada.

• Igreja Nossa Senhora 
del Azogue: Localizada 
na Praça Maior, esta 
igreja datada do século 
XII apresenta marcas 
românicas e góticas. Além 
disso, possui um órgão cuja 
origem remonta ao ano de 
1780.

• Muralhas: Datadas 
dos séculos XII e XIII, as 
muralhas de Sanabria 
apresentam um formato 

poligonal irregular, com 
tendência ovalada. A 
defesa do território era feita 
através de vários cubos e 
torres quadradas, dispostas 
irregularmente ao longo do 
perímetro.

FESTAS, TRADIÇÕES E 
GASTRONOMIA

• Festa de Nossa senhora 
das Vitórias: Esta 
celebração ocorre na 
Igreja de Nossa Senhora 
del Azogue e comemora 
o reconhecimento dos 
estatutos originais da 
confraria.

• Mercado Medieval: 
Esta tradição antiga foi 
recuperada nos anos 
90 do século passado e 
celebra-se uma vez por 
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ano, por ocasião da Festa 
da Assunção de Nossa 
Senhora, a 15 de agosto. 
Como em qualquer 
mercado deste género, 
pretende-se recuperar 
tradições comerciais e 
proporcionar uma festa 
popular e cultural, entre 
residentes e visitantes.

• Gastronomia: Pode dizer-
se que tudo o que se come 
em Sanabria é fresco e de 
qualidade e as suas hortas 
proporcionam os melhores 
legumes e frutas; das águas 
vêm os melhores peixes; 
dos campos de pasto as 
melhores carnes; e, até, o 
pão é saborosíssimo. Da 
mesma forma, quanto às 
sobremesas, também há 
muito por onde escolher, 

mas iguarias como maçã 
assada ou castanhas 
cozidas estão no topo da 
lista.

ROTAS

• Parque Natural do Lago de 
Sanabria: Este é um espaço 
natural único, no extremo 
ocidental de Zamora, junto 
das serras Segundera e 
Cabrera. O Parque possui 
33.302 hectares, mas a 
fama deste local deve-se, 
sobretudo, ao seu lago de 
origem glaciar, o maior 
da Península Ibérica, com 
318,7 hectares e uma 
profundidade máxima de 
53 metros. Além disso, pela 
serra, há muitos outros 
pequenos lagos, cascatas 
e regatos que conferem à 
zona uma paisagem repleta 
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de beleza.

• Rota del Tejedelo: Aqui, 
a proposta é que passeie 
por um bosque repletos de 
teixos (espécie de árvore) 
milenares! Até chegar a 
eles, terá de passar pelo 
vale do rio Castro, atravessar 
antigas zonas de pastagem, 
alcançando um miradouro 
de onde conseguirá 
começar a observar essa 
maravilhosa “comunidade” 
de teixos. Duração do 
percurso: 2h30

• Cascatas de Sotillo: Se 
procura cascatas e lagoas, 
então no Parque Natural 
do Lago de Sanabria, 
pode encontrar uma outra 
rota, desta feita até estas 
cascatas e, se assim desejar, 
também até à lagoa de 
Sotillo. Todavia, vá com 
tempo e preserverança, pois 
o percurso total não levará 
menos de 5 horas a ser 
completado.

• As Muradellas: Para 
quem procura rotas mais 
históricas, com um pouco 
de arqueologia à mistura, 
siga até este castro, que fica 
no término do município 
de Lubián, e remonta à 
Idade do Ferro. Assim, a 
sua singularidade deve-se, 
entre outros aspetos, ao seu 
sistema defensivo.

• Serra da Culebra: Para 
quem procura a Natureza 
em estado puro, aqui 
encontra as condições e 
tudo o que precisa, para 
contactar em pleno com 
a fauna e conhecer uma 
série de espécies, todas elas 
protegidas, caso do lobo, 
javali e perdiz, por exemplo.

• Bragança: E, na viagem 
de regresso, não deixe 
de passar por Bragança 
e visitar todo o seu 
património, com vestígios 
pré-históricos. Conheça o 
seu Museu Militar, Paço 
Episcopal, Muralhas do 
Castelo, Pelourinho, Museu 
Abade Baçal, entre outras 
atrações.

 

COMO CHEGAR

Para chegar a Puebla de 
Sanabria, siga pela A4 até 
Bragança e depois de entrar 
em Espanha, pela zona de 
Quintanilha, o caminho é 
quase a direito até à povoação 
espanhola. Se entrar em terras 
de nuestros hermanos por outro 
ponto (como Chaves), apanhe 
a A52, a Autovia das Rias baixas, 
que liga Porriño a Benavente.
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ONDE FICAR

• Hotel D. Pepe 
Está a escassos 100 metros 
do Lago de Sanabria, acerca 
de 14 quilómetros do centro 
da povoação. Rodeado de 
montanhas e bosques, é 
um excelente espaço para 
um fim-de-semana de 
descanso ou umas férias 
de verão mais agitadas. Foi 
completamente remodelado 
em 2006.

• Pousada de Pedrazales 
Alojamento de grande valor 
histórico. Data do século XII 
e foi uma antiga casa real de 
D. Fernando II. Está situada 
no perímetro do Lago de 
Sanabria, a dois quilómetros 
da cidade. 
 

• Parador de Turismo de 
Puebla de Sanabria 
Bem no centro da cidade, 
encontra-se este hotel 
da cadeia Parador. É o 
local ideal para excursões, 
permitindo um contacto 
direto com a parte histórica e 
monumental da vila. 

ONDE COMER

Se há coisa que não falta 
em Puebla de Sanabria são 
restaurantes. Oferecem vários 
tipo de comida, a maior 
parte dela com grandes 
parecenças com a gastronomia 
transmontana. Por todo o 
lado há ainda, claro está, as 
tradicionais tapas espanholas, 
sempre acompanhadas de uma 
refrescante caña ou de uma 
sangria gelada.
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Tabela de 
Conteúdos

Santiago de 
Compostela

Mais destinos recomendados
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Santiago de Compostela é um destino de peregrinação milenar, 
com trilhos espalhados por toda Europa. Uma viagem de reflexão 
que junta aventura, convívio e introspecção, para além de trilhar 
estradas incríveis.

Neste guia vamos falar-lhe da cidade, da lenda, dos momentos, mas 
também dos caminhos portugueses e europeus, para além de dicas 
importantes caso um caminho de Santiago esteja nos seus planos. 
Prepare a mochila e embarque nesta viagem.

Antes de embarcarmos pelos ditos caminhos de Santiago, vamos 
explorar a cidade – a gastronomia, os monumentos e a vida que 
pulsa pelas ruas cravadas de história. Uma cidade que vale a pena, 
além da peregrinação.
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SANTIAGO DE 
COMPOSTELA, 
CAPITAL DA 
GALIZA

Santiago de Compostela 
cresceu em torno da religião e 
do catolicismo. A universidade 
e o turismo religioso são 
setores importantes na 
economia da capital da Galiza, 
fundada no século IX.

Altiva e tristonha do topo da sua 
arquitectura barroca, de pedra 
suja pelo tempo, a cidade, cujo 
centro é Património Imaterial 
da UNESCO desde 1985, tem 
muitos encantos para além das 
suas fachadas.

Com uma vida única que enche 
esplanadas nos dias e noites de 
Verão, Santiago de Compostela 
vive entre o misticismo e a 
realidade – terra de santos e de 
bruxas, que merece uma visita.

Visitar Santiago é comer tapas, 
bem à moda espanhola. É saltar 
de café em restaurante e provar 

as melhores iguarias da região, 
que vão desde o marisco, aos 
queijos, passando pelos famosos 
vinhos de Rías Baixas.

Visite o Mercado Abastos, que 
se faz desde 1941, onde pode 
encontrar desde legumes aos 
tradicionais enchidos espanhóis, 
para além de artesãos que 
trabalham madeira, peles e 
outros materiais. Mas visitar 
Santiago de Compostela, é 
também perder-se no centro 
histórico medieval cheio de 
pormenores únicos, que vão 
tornar qualquer passeio digno 
de relato histórico.

Viva a noite galega na rua, como 
qualquer espanhol: à noite, as 
ruas enchem-se de músicos e 
de espetáculos itinerantes (de 
marionetes, teatro ou dança) 
que dão uma outra vida e 
encanto à cidade.
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Conheça tudo 
e ponha pés 
ao caminho
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A lenda por trás 
da história
Apesar da movida dos dias de 
hoje, Santiago de Compostela 
cresceu à sombra do discípulo 
São Tiago (Santiago), que veio 
da Palestina evangelizar a 
Península Ibérica.

Conta a história que São Tiago 
chegou a Espanha, num barco 
de transporte de ouro e estanho. 
Ao atracar, rapidamente o 
discípulo de Jesus Cristo 
começou a espalhar a boa 
nova, até ter sido condenado 
à decapitação por Herodes 
Agripa I, tornando-se o primeiro 
discípulo mártir.

A lenda vem depois da sua 
morte. Santiago foi levado 
por dois discípulos para ser 
enterrado nos confins da 
Galiza. No século IX, várias 

noites seguidas de chuvas 
de estrelas, testemunhadas 
por um eremita dos bosques 
Pelaio, foram a motivação para 
o bispo de Iria Flávia, Teodomir, 
mandar escavar a zona, até 
ser encontrada uma arca em 
mármore com os restos mortais, 
que se julgam do discípulo São 
Tiago.

Daqui para a frente foi o homem 
a construir a Lenda. Foram 
construídas 3 igrejas em sua 
memória, que começaram logo 
a ser destino de peregrinação, 
até ao reinado de Afonso III que 
mandou construir a majestosa 
catedral que hoje conhecemos.

Daí em diante, até aos nossos 
dias, o passa a palavra, a 
evangelização, fez o resto, 
e cada vez mais peregrinos 
foram chegando a Santiago de 
Compostela, transformando 
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a cidade no 3º lugar santo 
imediatamente depois de 
Jerusalém e Roma.

MONUMENTOS A NÃO 
PERDER

É neste misticismo que a cidade 
vive desde a sua fundação. A 
Catedral de Santiago, entre o 
neoclássico, o barroco, o gótico e 
o romântico é majestosa.

Observe as fachadas exteriores 
e entre acompanhado de um 
audioguia e a visita fará mais 
sentido. Na zona da Catedral 
há várias praças como a do 
Obradoiro, a Quintana e a d’O 
Toural, com várias esplanadas e 
cafés.

Em pleno coração da cidade 
passeie pelos exuberantes 
Jardins da Alameda. O Parque 
San Domingos de Bonaval 

também merece visita, uma 
antiga quinta dominicana com 
cemitério e mesmo ao lado do 
Panteão de galegos ilustres.

Na cidade velha, digno de 
registo fotográfico o antigo 
Hospital Barroco e a Igreja do 
Convento de San Agostiño.

Lado a lado com a 
magnificência da história 
e da religião, Santiago de 
Compostela foi-se afirmando 
como um pólo central da 
cultura galega. Prova disso 
mesmo é Centro Galego de Arte 
Contemporânea, desenhado 
por Siza Vieira, e o Palacio de 
Congresos e Exposicións de 
Galicia.
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ONDE COMER

Para além do marisco, a tarte 
de amêndoa é outra das 
iguarias que não pode perder 
numa visita a Santiago de 
Compostela. 

O restaurante Orrela com um 
ambiente informal é uma boa 
opção para comer os mariscos 
tão famosos da região.

Outra opção é o Bierzo Enxebre 
Sl. Mas acima de tudo explore 
a zona central da cidade, 
restaurantes para todos os 
bolsos e gostos não vão faltar.

ONDE FICAR

Pernoite na Quinta da Auga 
Hotel Spa Relais & Châteaux 
ou no Parador de Santiago 
– Hostal Reis Católicos e 
embarque no ambiente de 
cruzados, reis e rainhas.

A preços mais modestos o Hotel 
Montenegro Compostela é 
uma boa opção.

Depois de perceber bem qual 
será o seu destino, é ganhar 
coragem e embarcar pelos 
caminhos de peregrinação – 
Caminhos de Santiago, que 
exploramos nos próximos 
‘capítulos’ deste guia de bolso.

Visitar Santiago 
de Compostela, 
é também 
perder-se no 
centro histórico 
medieval cheio 
de pormenores 
únicos, que vão 
tornar qualquer 
passeio digno de 
relato histórico. 
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Seguramente que na Europa existem inúmeros locais para 
fazer turismo, mas serão poucas as cidades que proporcionam 
uma experiência tão completa como Bordéus, em França. Aqui, 
apresentamos algumas das inúmeras razões que o farão escolher 
esta cidade como o seu próximo destino de férias.

A cidade de Bordéus pode proporcionar uma experiência 
memorável. Tem um pouco de tudo para viver belos momentos quer 
viaje acompanhado pela cara-metade, quer viaje em família ou, 
mesmo, sozinho.

Para além da arte e da cultura, pode encontrar na cidade muitas 
formas de se divertir. Bordéus, como qualquer cidade francesa, 
também pode surpreender nos vinhos e na gastronomia local. 
Visitar Bordéus será, certamente, uma experiência que irá superar 
as suas expectativas.

https://www.e-konomista.pt/
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A CIDADE DO 
VINHO, ARTE E 
CULTURA

O QUE VISITAR

O centro histórico merece 
algumas visitas, pois tem uma 
identidade muito singular, 
com as incríveis fachadas dos 
edifícios nobres e as ruas mais 
graciosas de França.

Esta é uma cidade com uma 
história interessantíssima, 
com momentos de grande 
fulgor económico e de grande 
impacto social, por isso o centro 
histórico possui nas suas ruas 
muita memória desses tempos. 
Bordéus alia esse passado 
notável a um presente onde 
a elegância e a sofisticação 
sobressaem. No ano de 2007, 
Bordéus foi considerada pela 
UNESCO Património Mundial.

VINHO

Esta cidade revela-se um 
perfeito paraíso para os maiores 
peritos em vinho, mas também 
para todos aqueles que não 
dispensam o seu copo para 
acompanhar qualquer refeição.

Não apenas meros apreciadores, 
mas também enólogos deverão 
aproveitar a cidade para ficar a 
conhecer um pouco mais sobre 
as suas vinhas, famosas em todo 
o mundo, pois estão na génese 
de alguns dos melhores vinhos.

Assim, explorar a rota do 
vinho Bordeaux é uma das 
experiências imperdíveis. Nestas 
rotas, pode visitar as adegas e 
as vinhas que são responsáveis 
pelos vinhos mais famosos de 
França.

Sendo esta cidade “Bordeaux” 
sinónimo de (bom) vinho, 
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A sua 
elegância 
e charme 
conquistam 
todos os que 
a visitam
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não se pode prescindir da 
oportunidade de fazer algumas 
provas do mesmo.

GASTRONOMIA

Os franceses são, desde sempre, 
conhecidos pela sua fantástica 
gastronomia. A paleta de 
sabores alia-se à paleta de cores. 
E se a gastronomia em França 
é de referência internacional, 
em Bordéus existem chefs 
de grande talento e elevada 
reputação.

Esta cidade está, provavelmente, 
entre os destinos gastronómicos 
mais enaltecidos. As opções vão 
desde um restaurante detentor 
de estrelas Michelin, aos 
restaurantes mais tradicionais.

CULTURA

Existem muitos museus 
espalhados pela cidade, 
destacando-se o Museu da 
Aquitânia e o museu do vinho 
– Cité du Vin –, assim como 
há castelos nobres em toda 
a Aquitânia, região em que 
Bordéus está inserida. No 
campo da arquitetura, também 
são imperdíveis a Catedral Saint-
André e a Basílica Saint-Michel.

Muito do charme e elegância 
da cidade é consequência 
das marcas da aristocracia 
e da imponência das suas 
construções.

O Triangle d’Or é 
impressionante, com os seus 
luxuosos edifícios do século XVII, 
que espelham bem o esplendor 
da nobreza de Bordéus. Aqui 
poderá encontrar, entre muitas 
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outras coisas, comércio de 
luxo. É a zona rica da cidade. 
Os eventos black tie no Grand 
Théâtre são imperdíveis.

Os bares são bastante ecléticos 
e, certamente, não faltarão 
oportunidades de explorar a sua 
riqueza e variedade.

A Esplanade des Quinconces 
também é muito requisitada, 
uma vez que tem um 
testemunho da Revolução 
Francesa, o conhecido 
Monument aux Girondins. 
Este é, certamente, um dos 
pontos mais captados pelas 
objetivas dos turistas e curiosos, 
juntamente com a famosa 
fonte de Bordéus que tantas 
vezes aparece nas selfies que 
dominam as redes sociais.

ONDE DORMIR

Existem diversas opções com 
que podem ser consideradas, 
de acordo com o desafogo da 
carteira de cada um. Sendo o 
hostel a opção mais económica, 
há quem não prescinda do 
conforto e, para isso, também 
há outras opções, como o Hotel 
du Faisan, Hotel de Tourny ou o 
Yndohotel.

CURIOSIDADES

No ano de 2017, a Lonely Planet 
elegeu a cidade de Bordéus para 
o seu Best in Travel, tendo sido 
a cidade mais bem classificada 
dessa lista.
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FRANÇA
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https://www.booking.com/hotel/fr/yndo.pt.html?aid=1922136&no_rooms=1&group_adults=2&label=Ebook-Hotel-Bordeus-Yndohotel
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Tabela de 
Conteúdos

Peru
Mais destinos recomendados
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Para organizar uma viagem ao Peru é necessário saber que 
não pode visitar tudo, a não ser que tenha no mínimo um mês 
disponível. Há várias zonas de interesse, que ficam em pontos 
diferentes do país e às quais não se chega com facilidade devido à 
altitude.

Percorrer uma distância de 60 quilómetros pode demorar até 5 
horas. Por isso, vá com calma, defina o que quer visitar e que tipo de 
viagem quer fazer e desfrute com muita  tranquilidade.

Visitar o Peru implica visitar Machu Picchu e Cusco (ou Qosco, na 
ortografia tradicional, que na linguagem quéchua significa umbigo 
do mundo) por isso organizamos dois roteiros possíveis que têm esta 
paragem obrigatória no caminho.

https://www.e-konomista.pt/
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PERU: LIMA, 
IQUITOS E 
CUSCO

Começar a incursão ao 
Peru pela capital é a melhor 
maneira de arrancar a sua 
exploração. Lima é uma cidade 
cosmopolita, cheia de história 
e com a melhor comida da 
América do Sul.

Na verdade, é aqui que se 
concentram alguns dos mais 
conceituados restaurantes do 
Mundo, como o Central (o 5º 
melhor do mundo, segundo The 
World’s 50 Best Restaurants), 
cujos menus prometem ser uma 
viagem a todos os ingredientes 
e especialidades do país numa 
perspectiva latitudinal, desde 
o fundo do mar, ao cume das 
montanhas andinas.

O Maido, o 6º melhor do mundo, 
promete uma viagem pela 
comida de fusão, numa mescla 
entre a comida peruana e 
japonesa, para além do Astrid 

y Gaston, outra referência da 
gastronomia mundial. Para 
além desta experiência de topo, 
há imensos bares e pequenos 
restaurantes que oferecem a 
preços bem acessíveis o melhor 
da comida peruana, a começar 
no ceviche e a terminar lomo 
saltado ou no Rocoto Relleno, 
que nada mais é do que um 
pimentão recheado cheio de 
sabor.

Para além de uma visita pela 
Lima gastronómica, vale a pena 
fazer um free walking tour pela 
capital e descobrir as história e 
segredos da cidade, bem como 
assistir ao pôr do sol no Malecón, 
e dar um pezinho de dança 
num dos muitos bares do bairro 
Miraflores e Barranco, os bairros 
que concentram mais a movida 
noturna da capital peruana.
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Viagem 
inesquecível 
ao umbigo do 
mundo

AMÉRICA 
DO SUL
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Iquitos e a 
Amazónia Peruana
Depois de dois dias em Lima, 
o suficiente para explorar a 
cidade, apanhe um avião rumo a 
Iquitos, e emaranhar-se na selva 
amazónica peruana.

Iquitos é bem diferente de Lima 
e o impacto será grande, é uma 
cidade que vive essencialmente 
da pesca e por isso comece logo 
por uma visita ao Mercado de 
Belén e surpreenda-se com tudo 
o que se vende por lá, como 
carne de tartaruga e remédios 
para tudo feitos a partir de flores 
tropicais.

Mas acima de tudo aventure-
se pela selva. Existem várias 
agências que fazem tours de 
2, 3 ou mais dias pela selva. 
Acredite que vale bem a pena 
encontrar uma que o guie nesta 
incursão. Animais exóticos e 
uma experiência inesquecível 
sobre o rio Amazonas é o que 
pode esperar. 

De Iquitos, apanhe o avião até 
Cusco. A viagem demora cerca 
de 1h30 e chegar a Cusco é 
chegar a um paraíso na terra. 
A cidade, situada aos pés dos 
Andes peruanos, é pitoresca, 
digna de cenário de filme 
de Hollywood. Demore-se 
em caminhadas pelo centro 
histórico e vá provando os 
pratos típicos da região, como o 
porquinho da índia assado.

Explore as redondezas do Vale 
Sagrado – Pisac (e o mercado 
tradicional que merece uma 
visita para uns souvenirs), 
Urubamba e Ollantaytambo, 
admire a paisagem do trilho da 
Montaña de Colores e inclua 
uma visita  às Salineras de Maras 
e traga um pouco de sal cor de 
rosa.

Depois de explorar o umbigo do 
mundo, está na hora de rumar 
a Machu Picchu e deixar-se 
apaixonar pelas construções que 
são a verdadeira a imagem de 
marca do Peru.

Lago Titicaca
A segunda proposta que lhe 
deixamos, passa por Lima, 
Cusco e Matchu Pitchu, mas 
segue viagem para o sul do país. 
De Cusco rumo a Arequipa, 
a cidade branca peruana, 
dependendo do tempo que 
tenha disponível, pode ir de 
avião ou de autocarro. Visite 
o centro histórico da capital 
colonial do Peru, a cidade é 
pequena e de uma beleza única, 
quase toda caiada em branco.

Aproveite a paragem em 
Arequipa para visitar o Vale do 
Colca, onde pode apreciar a 
vista dos vulcões andinos e os 
voos dos majestosos condores. 
Mais uma experiência de tirar o 
fôlego por terras andinas.

https://www.e-konomista.pt/
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De Arequipa siga para o lago 
mais alto do mundo, o lago 
Titicaca e conheça o modo 
de vida especial dos seus 
habitantes.

No Titicaca existem várias ilhas 
flutuantes, que pertencem 
a famílias que vivem 
essencialmente do turismo.

Uros, a mais visitada, pode ser 
um bom local para descansar 
da viagem, onde existem vários 
lodges de famílias para todos os 
bolsos.

A ilha Amantiní é uma das mais 
isoladas do lago, de onde as 
vistas são desafogadas e a vida 
se leva com muita tranquilidade.

Outra ilha que também merece 
visita é Taquile, com miradouros 
incríveis sobre o lago. Se tiver 
tempo, pode sempre passar 
para o lado boliviano e explorar a 

ilha do sol e a ilha da lua.

Visitar o Peru pode ser um 
excelente projeto para quem 
gosta de férias onde a cultura, 
a natureza e a boa comida 
andam lado a lado. Um destino 
para todas as idades que será 
certamente inesquecível.

COMO IR

A Air Europa e a Iberia voam 
do Porto e de Lisboa por Lima, 
com preços a começar nos 600€ 
por pessoa, ida e volta. Várias 
companhias como a Amaszonas 
ou a Latam voam de Lima para 
Cusco, Iquitos e Juliaca com 
voos a começar nos 50€ ida, por 
pessoa.
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INFORMAÇÕES 
ÚTEIS

Usufrua da 
natureza, 
história e 

cultura num 
só lugar! 

AMÉRICA 
DO SUL

ONDE FICAR

Opções não faltam para ficar 
nas diferentes cidades, desde 
airbnb até hotéis.

Os preços são para todos os 
bolsos, pode dormir num hotel 
de 4 estrelas por cerca de 80€ 
por noite, como pode ficar em 
lugares mais modestos e gastar 
cerca de 15€ por noite.

Pesquise bem que vai encontrar 
opções para a sua medida e 
bolso. 

ONDE COMER

Além das sugestões de alta 
gastronomia como o Central, ou 
o Maído, todas as cidades têm 
imensas opções com comida 
tradicional a preços bastante 
acessíveis.

Por isso vá de mente aberta 
pergunte aos locais quais os 
melhores sítios para comer e 
deixe-se levar pelos sabores 
andinos.

Veja aqui as 
nossas sugestões 
de alojamento

https://www.e-konomista.pt/
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Tabela de 
Conteúdos

Jericoacoara
Mais destinos recomendados
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Jericoacoara fica no Ceará, Brasil, e é uma vila de pescadores 
que mantém o seu aspeto rústico e tradicional. Por aqui fixaram 
residência vários estrangeiros, como italianos, belgas e franceses.

Esta presença internacional influenciou a gastronomia, mas 
também os hábitos de vida locais. O ambiente é bem tranquilo 
e, por isso, este é um destino ideal para umas férias calmas e 
relaxantes.

https://www.e-konomista.pt/
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JERICOACOARA 
OU JERI: UMA 
VILA SERENA

Jericoacoara conjuga na 
perfeição a vida mais matinal 
com a noturna, para a qual não 
falta o forró local. As pousadas, 
hotéis, restaurantes e lojas 
mais turísticas convivem 
harmoniosamente com as 
atrações naturais como as 
dunas, nomeadamente a 
Duna do Pôr do Sol, ponto de 
encontro da região.

Assim, a Praia da Malhada é 
uma das mais procuradas para 
banhos e caminhadas. Quando 
a maré está baixa, é possível 
seguir um trilho até à Pedra 
Furada, uma formação rochosa 
muito popular na região.

O bugue é um meio de 
transporte muito utilizado para 
deslocações até aos arredores 
da vila, onde pode visitar lagoas 
de águas cristalinas, como as 
Lagoas Azul e Formosa. Nestes 

locais, poderá ainda encontrar 
redes para deitar e mergulhar 
parte do corpo dentro de água.

Na águas de Jericoacoara 
é, também, frequente a 
prática de kitesurf e windsurf.
evangelização, fez o resto, 
e cada vez mais peregrinos 
foram chegando a Santiago de 
Compostela, transformando 
a cidade no 3º lugar santo 
imediatamente depois de 
Jerusalém e Roma.

QUANDO VISITAR

Há dois períodos distintos 
em Jeri, os quais diferem, 
essencialmente, no que toca ao 
clima. De julho a janeiro, vive-
se a época alta, com ótimas 
temperaturas e bons ventos  
para a prática do windsurf e 
kitesurf.
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Vila de 
pescadores 
que é um 
paraíso no 
Brasil

BRASIL
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Já de fevereiro a maio, a época 
baixa traz a diminuição das 
temperaturas e as chuvas, 
havendo uma redução da 
procura.

TAXA AMBIENTAL

O município de Jericoacoara 
instituiu uma taxa ambiental 
que deve ser paga pelos 
visitantes, em função do número 
de dias que estiverem pela 
região. Os turistas devem pagar 
cerca de 1,15€ (R$5) por dia.

Esta Taxa de Turismo 
Sustentável é cobrada a 
visitantes entre os 13 e os 59 
anos, com exceção de deficiente 
físicos. Esta taxa pode ser paga 
online.

COMO CHEGAR

Para chegar até esta localidade 
pode seguir na companhia 
aérea Azul, com voos a partir de 
Recife, ou na companhia Gol, 
com voos diretos a partir de 
Guarulhos.

ONDE DORMIR

Depois de perceber bem qual 
será o seu destino, é ganhar 
coragem e embarcar pelos 
caminhos de peregrinação – 
Caminhos de Santiago, que 
exploramos nos próximos 
‘capítulos’ deste guia de bolso. 

1. Pousadas à beira-mar 
Para quem procura 
alojamento bem próximo do 
areal, aqui ficam algumas 
sugestões:

https://www.e-konomista.pt/
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• Pousada Jeribá

• Pousada Vila Kalango

• Myblue Hotel

• Chili Beach

• Casa na Praia

2. Pousadas mais 
económicas

Para quem procura 
alojamento a preços 
acessíveis, tome nota dos 
seguintes locais: 

• Pousada Blue Jeri

• Pousada Samba do Kite

 

ONDE COMER

Nesta região, encontrará 
sobretudo restaurantes 
especializados em peixe. No 

centro da cidade, encontrará 
a grande maioria dos 
estabelecimentos locais. Veja 
alguns dos sítios onde ir e o que 
comer. 

• Pimenta Verde: para os 
frutos do mar.

• The Lab: para quem não 
dispensa peixe fresco e 
massas.

• Gelato & Grano e Granola: 
para petiscos leves como 
frozen yogurt, saladas, 
tapioca e açaí.

• Padaria Santo Antônio: 
para petiscar durante a 
madrugada. 
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BRASIL
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97

J
E

R
IC

O
A

C
O

A
R

A

COMO CIRCULAR

Os carros são proibidos no 
centro, por isso há que usar 
as camionetas locais, andar a 
pé e, também, tirar o máximo 
partido dos bugues. As ruas 
mais importantes são as de 
São Francisco, do Forró e 
Principal. A partir delas, ficará a 
conhecer todos os bares, lojas e 
restaurantes locais.
 

Dicas 

• Na Praia de Jericoacoara, 
é possível usufruir de 
uma série de serviços 
e comodidades como 
espreguiçadeiras, 
restaurante, aluguer de 
equipamentos e aulas com 
instrutores de kitesurf ou 

windsurf, cinema ao ar 
livre (em alguns dias da 
semana).

• No final da rua Principal, 
há barraquinhas a vender 
caipirinhas e outras 
bebidas.

• Para quem quiser 
aproveitar a noite, nada 
melhor do que ir até à 
Rua do Forró e começar 
a diversão no restaurante 
Dona Amélia.

https://www.e-konomista.pt/
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Tabela de 
Conteúdos

Sidi Bou 
Said

Mais destinos recomendados
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Sidi Bou Said é uma vila pequena e pitoresca que fica a apenas 20 
quilómetros da capital da Tunísia, Tunes, na costa nordeste do país. 
Visitar esta cidade é sentir o pulsar de uma cultura cuja origem se 
perde no tempo, uma mistura de influências visível por todo o lado

Por isso, este destino oferece uma vista arrasadora sobre o incrível 
mar Golfo de Tunes. O seu nome, Sidi Bou Said, advém do nome de 
um santo (“sidi”) muçulmano, Bou Said, que terá vivido por aquelas 
paragens entre os séculos XII e XIII.

https://www.e-konomista.pt/
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UMA PÉROLA 
NA TUNÍSIA

Logo ao passear pelas 
ruas desta vila pitoresca, 
conseguimos testemunhar 
algo de especial. As casas, 
que estão alicerçadas numa 
arquitetura árabe e andaluza, 
brilham intensamente com as 
paredes brancas e as janelas 
de madeira azuis.

Aí, o grande destaque vai para 
as pitorescas portas, decoradas 
de forma geométrica e onde 
também predomina o azul.

Seguramente que uma das 
melhores formas de explorar 
o que de melhor Sidi Bou 
Said possui, é fazer o mesmo 
que os locais: viver de forma 
descontraída e ir ao ponto mais 
alto da vila para se deixar perder 
na maravilhosa paisagem.

Assim, pode ainda conviver 
com a família, com amigos e/ou 

com os locais numa das muitas 
esplanadas existentes nesta 
localidade.

VIDA LOCAL

Entre os espaços mais 
emblemáticos da vila está o Café 
des Nattes. Um estabelecimento 
antigo que existe desde o início 
do século XX. Entre as suas 
qualidades estão a possibilidade 
de aceder a uma paisagem 
fantástica sobre o mar, assim 
como sobre as ruelas locais.

Neste espaço, além de 
poder usufruir do terraço e 
da esplanada, pode ainda 
beber um tradicional chá de 
menta com pinhões ou até 
experimentar uma chicha, 
usufruindo do verdadeiro 
espírito tunisino.
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A cidade das 
portas azuis 
na costa da 
Tunísia

TUNÍSIA
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Neste caso, uma alternativa 
– ou um complememto, 
dependendo do tempo que tem 
para explorar a vila – é o Café des 
Délices.

Um café fundado na década 
de 60, com o nome de Café 
Sidi Chabaane. A sua vista 
incrível sobre o golfo de Tunes 
é inacreditável.Porém, atenção, 
pois tamanha beleza reflete-
se naturalmente no preço 
do menu. Portanto, confira 
os valores da carta, antes de 
pedir seja o que for, para não 
ficar desagradavelmente 
surpreendido.

Este espaço serviu de inspiração 
para a música “Café des Délices” 
de Patrick Bruel, ficando a partir 
daí conhecido por esse nome.

RUAS

As ruas e ruelas da vila têm 
através dos seus bares e 
restaurantes uma forma de dar 
a conhecer a gastronomia local. 
Estão também enriquecidas 
por muitas casas de comércio 
tradicional e de artesanato, mas 
também lojas modernas.

Assim, qualquer turista poderá 
encontrar diferentes formas de 
investir parte do seu orçamento 
em pequenos presentes para os 
familiares.

BELEZA E CULTURA

A vila de Sidi Bou Said 
possui uma beleza particular, 
mediterrânica. Muitas foram (e 
são) as pessoas que escolheram 
este local especial para se 
inspirarem. Pessoas criativas, 
sensíveis, talentosas que viram 
neste local uma razão para 
continuarem a criar. Falamos de 
escritores, pintores, músicos e 
outros artistas.

Desta forma, contemplar 
beleza, tranquilidade, riqueza 
natural são alguns dos motivos 
que levaram pessoas como 
o escritor François-René de 
Chateaubriand, o pintor Paul 
Klee e o filósofo Michel Foucault 
a passar uma etapa da sua vida 
nesta bela vila.

ONDE DORMIR

Em Sidi Bou Said, existem 
múltiplos espaços onde pode 
passar a noite com todo o 
conforto que é indispensável. 

O melhor hotel será muito 
provavelmente La Villa Bleue, 
um hotel encantador repleto 
daqueles pequenos luxos 
que fazem com que viva uma 
experiência de sonho.

Já o seu restaurante gourmet 
proporciona almoços e jantares 
que oferecem um momento 
gastronómico de elevada 
qualidade. Este é um espaço 
onde pode usufruir de pratos 

https://www.e-konomista.pt/
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sazonais, enquanto contempla 
uma paisagem sobre o mar 
absolutamente deslumbrante!

ONDE COMER

Não faltam ótimos restaurantes 
em Sidi Bou Said. Existem 
muitos restaurantes tradicionais, 
mas também restaurantes de 
alta gastronomia e restaurantes 
internacionais.

E encontramos algumas 
propostas deliciosas. 
Seguramente que uma das 
melhores opções para a alta 
gastronomia é o restaurante Au 
Bon Vieux Temps.

Além da localização e da beleza 
do espaço, há um ambiente 
extraordinário, um serviço 
de excelência e a comida 
proporciona uma experiência 
gastronómica tremenda.

Também outro espaço bem 
recomendado para passar 
um bom momento é o Breizh 
Bistrot, onde poderá comer uns 
crepes extremamente criativos e 
deliciosos, num ambiente bem 
descontraído.
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Tabela de 
Conteúdos

Gorongosa
Mais destinos recomendados
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A história do Parque da Gorongosa é longa e confunde-se com a 
própria história de Moçambique, país que acolhe este espaço que 
é considerado uma verdadeira jóia da biodiversidade. A sua fauna 
e paisagens são realmente deslumbrantes e atraem inúmeros 
visitantes todos os anos.

Neste artigo, deixamos-lhe informações relevantes sobre o que ver e 
fazer neste espaço, caso esteja nos seus planos visitar o Parque da 
Gorongosa nos próximos tempos.

Depois deste país africano ter vivido momentos tão difíceis com 
a passagem do ciclone Idai, nada como prestar homenagem à 
resiliência deste povo, visitando uma das suas maiores atrações 
nacionais.

https://www.e-konomista.pt/
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PARQUE DA 
GORONGOSA

O Parque da Gorongosa é 
considerado por muitos um 
dos parques nacionais mais 
especiais e originais na Terra, 
graças à sua biodiversidade. 

Trata-se de um espaço 
verdadeiramente mágico 
e importantíssimo para a 
conservação da Natureza e do 
nosso planeta.

Principais atrativos

FAUNA BRAVIA

Um dos atrativos deste parque 
moçambicano é a sua fauna, de 
onde se destacam os antílopes, 
leões, elefantes, crocodilos, aves, 
hipopótamos e outras criaturas 
únicas.

A variedade de espécies animais 
e vegetais são verdadeiramente 

incríveis e é preciso estar 
atento a tudo para conseguir 
apreender toda a biodiversidade 
ao nosso redor.

PAISAGENS

Outro atrativo deste Parque são 
as suas magníficas paisagens, 
extremamente diversas.

Situado no final do Grande 
Vale do Rift Africano, este 
espaço oferece vistas únicas, 
nomeadamente sobre o 
Lago Urema e a sua rede de 
rios, as vastas planícies com 
antílopes, as savanas a perder 
de vista, as florestas imensas e 
uma montanha enorme com 
florestas tropicais e cascatas de 
água cristalina.
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Um pedaço 
de céu no 
coração de 
Moçambique

MOÇAMBIQUE

https://www.e-konomista.pt/
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Atividades

SAFARI DE JIPE

Uma das formas de explorar este 
parque é fazendo um safari de 
jipe, com guias qualificados e 
em veículo aberto. Através desta 
atividade, ficará a conhecer uma 
diversidade de habitats, animais 
selvagens e aves extraordinárias. 
Além disso, poderá apreciar 
as planícies e as florestas de 
acácias amarelas e palmeiras. 
Por aqui, encontrará antílopes, 
primatas e aves, assim como 
leões, manadas de elefantes, 
búfalos, hipopótamos e alguns 
crocodilos.

SAFARI DE BARCO

Para explorar ao máximo o 
Lago Urema, nada como fazer 
um safari de barco, onde pode 
avistar crocodilos, hipopótamos 
e muitas aves aquáticas. Depois 
de percorrer 1 hora de carro, 
até à margem do lago e ficar 
a conhecer a fauna bravia, 
prepare-se para descobrir a 
fauna marítima e os encantos 
que este magnífico lago guarda.

SAFARI DE CANOA

Outra possibilidade é seguir de 
canoa pela corrente, enquanto 
admira praias de areia, canaviais 
e florestas ribeirinhas. Além 
de observar algumas aves, 
poderá apreciar ao máximo as 

belíssimas paisagens, enquanto 
usufrui da tranquilidade destas 
águas calmas.

Onde ficar
O Parque da Gorongosa 
oferece uma série de opções 
de alojamento, de acordo com 
aquilo que cada pessoa e grupo 
pretendem.

• Villa Premium: para uma 
estadia de luxo, inclui dois 
quartos privados, uma 
grande mesa de jantar 
rústica e uma sala de estar.

• Villas Standard: com todo 
o conforto e comodidade, 
estas villas incluem dois 
quartos privados, uma 
cozinha completa (com 
frigorífico, fogão, pia e 
utensílios de cozinha), sala 
de jantar e sala de estar.

• Bungalows Premium/
Bungalows Standard: 
estes quartos têm ar 
condicionado, secador 
de cabelo, mini-bar, cofre 
para valores, produtos de 
higiene pessoal e chaleira 
e respetivos suplementos 
para chá e/ou café. Além 
disso, há acesso Wi-Fi.

• Quartos de jardim: entre 
outras comodidades, uma 
das vantagens destes 
quartos é o facto de terem 
uma área de estar ao ar 

https://www.e-konomista.pt/
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livre, com vista para o 
jardim e para a piscina, a 
partir de onde é possível 
observar as aves de 
Chitengo.

• Campismo: Outra 
possibilidade é ficar no 
parque de campismo, o 
qual está situado numa 
zona bem agradável, sob a 
sombra natural das árvores.

O que levar
 
VESTUÁRIO

• Roupas leves (calções, 
camisetas) para os dias 
quentes

• Roupas quentes (camisas 
de manga longa, camisolas, 
calças) para noites frescas

• Botas e meias compridas

• Capa para chuva

• Sandálias

• Fato de banho

• Óculos de sol

• Chapéu

EQUIPAMENTO

• Binóculos

• Máquina fotográfica/
Câmara de Vídeo

• Lanterna de bolso

• Mochila

• Garrafa de água

ACESSÓRIOS DE VIAGEM E 
MEDICAMENTOS

• Passaporte e visto

• Outro documento de 
identificação, tal como a 
carta de condução

• Manter uma fotocópia do 
passaporte e do visto num 
lugar à parte

• Registo de vacinas

• Seguro de viagem

• Cadeados de segurança 
para bagagens

• Adaptadores eléctricos

• Pilhas

• Medicação anti-malária

• Outros medicamentos 
(prescrições…)

• Protector solar

• Repelente de insectos

Regras do Parque

É PERMITIDO

• Observar o horário dos 
portões

• Perguntar sobre eventuais 
restrições etárias

• Trazer consigo o 
Documento de 
Identificação

• Declarar a posse de armas 
de fogo à entrada 
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NÃO É PERMITIDO

• Fazer lixo

• Perturbar os outros 
visitantes

• Fazer queimadas

• Atirar pontas de cigarro 
para o chão

• Beber bebidas alcoólicas 
nas áreas públicas

• Permitir a entrada de 
visitantes durante a noite

• Trazer bicicletas, roller 
skates, ou skateboards

• Alimentar ou perturbar a 
fauna bravia

• Trazer animais domésticos 
para o parque

• Levar plantas ou animais

• Trazer plantas ou animais 
para o parque

• Obstruir a ação dos 
funcionários do parque

• Matar ou ferir animais

Revolut: A melhor solução 
para as suas férias
O Revolut, um cartão que possibilita a realização de pagamentos 
e/ou transferências gratuitas no estrangeiro, é uma ótima solução 
para quem estiver em viagem dada a flexibilidade inerente e os 
baixos custos associados.

Além de poder levantar até 200 euros por mês nas caixas 
automáticas (ATM) dos vários países, sem custos, o cartão Revolut 
permite ainda um conjunto de vantagens como a emissão 
de cartão físico gratuito, conversão de saldo à taxa de câmbio 
real, pagamentos no estrangeiro sem taxas ou comissões ou 
transferências imediatas entre contas Revolut. 
 

ADIRA AQUI AO CARTÃO REVOLUT

https://www.e-konomista.pt/
https://revolut.ngih.net/Q9WMa
https://www.e-konomista.pt/revolut/?utm_source=ebookviagens
https://revolut.ngih.net/Q9WMa
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Tabela de 
Conteúdos

Sites para 
comprar voos 

baratos
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Revelamos alguns dos melhores sites para comprar voos baratos e 
explicamos o modo de funcionamento de cada um, para que possa, 
já hoje, começar a planear a sua próxima viagem, ou viagens, e, 
simultaneamente, poupar alguns euros.

Numa era em que praticamente encontramos praticamente tudo 
o que precisamos online, é importante perceber quem nem tudo 
é fidedigno. Por isso, antes que cometa erros e estrague os seus 
planos, veja as nossas sugestões.

Para começar, há algo em comum nos melhores sites para comprar 
voos baratos e que se relaciona com a facilidade de fazer as suas 
pesquisas e que atendem a critérios básicos:

• Tipo de viagem: ida ou ida e volta;
• Classe da viagem: primeira, negócios, económica;
• Cidade de origem;
• Cidade de destino;
• Data de partida;
• Data de chegada;
• Número de passageiros;
• Se pretende escalas ou voos diretos;
• E, claro, os preços.

https://www.e-konomista.pt/
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TOP 15

Skyscanner

O Skyscanner é provavelmente 
o mais conhecido portal para 
pesquisa de voos e, por muitos, 
considerado mesmo o líder 
europeu de comparação 
de voos. É, por isso, um dos 
melhores sites para comprar 
voos baratos

A grande vantagem deste portal 
prende-se com o facto de poder 
ser reencaminhado para o site 
das respetivas companhias 
aéreas para comprar os bilhetes 
de avião.

É uma ferramenta totalmente 
gratuita, que exibe os preços 
dos bilhetes fornecidas por 
diferentes agências de viagem e 
por companhias aéreas.

Além disso, o portal disponibiliza 
outro tipo de informações, 

tendo em conta as seguintes 
temáticas:

• Cidades;

• Escapadinhas na cidade;

• Aeroportos;

• Países;

• Companhias aéreas;

• Hotéis;

• Aluguer de carros.

eDreams

O site eDreams é bastante 
simples de utilizar, residindo 
aqui a sua grande vantagem 
em relação aos concorrentes. 
Com apenas três cliques pode 
obter informações sobre os voos 
desejados, bem como adicionar 
sugestões de hotéis.
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Este portal rege-se pela 
“Garantia de melhor preço”, o 
que significa que se encontrar 
tarifas mais baixas em qualquer 
outro portal, poderá contactar 
a eDreams até 24 horas após 
ter feito a reserva e o portal irá 
reembolsar o valor da diferença.

Já foi várias vezes premiado, o 
que mostra bem a qualidade do 
serviço prestado.

Momondo

O Momondo é outro portal de 
viagens bem conhecido por 
ser um dos mais completos 
do mundo e um dos mais 
reconhecidos por terras lusas. 
Afinal, por lá encontra dados de 
mais de mil companhias aéreas 
e sites de viagens. Além disso, 
poderá ainda obter informações 

sobre os hotéis e os carros mais 
baratos nos locais de destino.

O portal garante que os 
preços apresentados nunca 
são afetados pelas pesquisas 
anteriores, pelo que não precisa 
de ter a preocupação de 
limpar os cookies e histórico de 
pesquisa do computador, nem 
navegar de forma anónima.

Além disso, o portal não 
cobra qualquer comissão 
e é recomendado por 
entidades internacionais de 
topo, nomeadamente pela 
Frommer’s, CNN e New York 
Times como um dos melhores 
sites para comprar voos baratos.

https://www.e-konomista.pt/
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Rumbo
O Rumbo compara voos de 
mais 350 companhias aéreas, 
sejam elas regulares ou low 
cost, além de disponibilizar 
ainda uma secção de outlet de 
voos, mostrando destinos em 
promoção, que poderão servir 
de inspiração para a sua próxima 
viagem.

Todos os dias encontrará uma 
nova oferta, com milhares de 
combinações de voos e mais de 
1.500.000 alojamentos.

A marca tem mais de mais de 15 
anos de experiência, o que lhe 
garante o selo de confiança.

Jetcost
O Jetcost é um motor de 
busca que cruza voos de 25 
companhias aéreas, o que pode 
parecer um pouco limitador, 
mas há que ter em conta que o 
foco são mesmo as viagens mais 
baratas.

Em apenas 3 passos consegue 
encontrar o que procura:

• Pesquisar;

• Comparar;

• Selecionar o voo que deseja.

Google Flights
O motor de busca de voos da 
Google possibilita selecionar, 
comparar e marcar uma 
viagem de avião de forma 
rápida e simples, com o objetivo 
de apresentar ao utilizar “as 
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melhores ofertas e os melhores 
trajetos para viagens aéreas”.

O segredo dos resultados 
apresentados reside na 
utilização do algoritmo da ITA 
Software, empresa que a Google 
adquiriu há alguns anos e que 
permite segmentar a pesquisa 
de voos por vários fatores, como 
preço dos bilhetes, companhia 
aérea, número de escalas 
pretendido, horário e duração 
dos voos.

Uma das principais 
características distintivas deste 
portal é a possibilidade de 
sugestão de atividades a realizar 
no local de destino.

Max Milhas
Na MaxMilhas pode encontrar 
bilhetes de avião económicos 
e com desconto. Todavia, a 
característica diferenciadora 
deste portal é o facto de ser 
possível comprar bilhetes de 
avião com milhas acumuladas 
ou compradas – sim, pode 
mesmo comprar milhas no 
portal e, assim, fazer as contas 
para ver o cenário mais que mais 
compensa.

Voopter
O Voopter ajuda a economizar 
dinheiro para os momentos de 
viagem que tanto deseja, na 
medida em que a sua utilização 

é gratuita, muito fácil de usar e 
com formas únicas de pesquisar 
passagens e alojamentos. Isto 
acontece, porque o Voopter tem 
ligação às melhores ofertas de 
companhias aéreas e agências 
de viagens online.

Além disso, o portal disponibiliza 
várias promoções, bem como 
dicas de destinos e até permite a 
criação de alertas de preço para 
encontrar ofertas de acordo com 
o seu orçamento.

Kayak
Trata-se de uma empresa que 
integra o grupo de um dos 
maiores motores de pesquisa 
e reserva de alojamento do 
mundo, o Booking, e que 
permite pesquisar informações 
sobre voos, hotéis e aluguer de 
viaturas.

A Kayak pesquisa bilhetes de 
avião baratos em centenas de 
agências de viagem online 
para que possa encontrar os 
resultados que mais lhe sejam 
convenientes, não só em termos 
de preço, mas também de 
condições, independentemente 
de se tratarem de voos voos low 
cost ou voos de última hora, por 
exemplo.

https://www.e-konomista.pt/
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Decolar.com
A agência de viagens online 
Decolar.com é a maior referência 
do setor na América Latina e 
está presente em 21 países. 
Além dos descontos em bilhetes 
de avião, também encontra 
preços promocionais em hotéis, 
aluguer de viaturas e pacotes de 
experiências completos, entre 
os quais se inclui restaurantes e 
lojas no destino escolhido.

Ao utilizar o site poderá, 
ainda, ter acesso a descontos 
exclusivos.

Expedia
O Expedia tem alguns aspetos 
diferentes em relação aos outros 
sites para comprar voos baratos, 
nomeadamente o programa 
de fidelidade Expedia+, que 

dá acesso a ofertas exclusivas 
e até descontos extras para 
uma viagem futura e acessos 
promocionais em matéria de 
alojamento.

O portal permite, de igual modo, 
reservar voos ou pacotes de voo, 
carro e hotel ou somente voo e 
hotel.

Logitravel
Nesta agência de viagens online, 
poderá encontrar um leque 
variado de ofertas, promoções 
para todo o tipo de viagens, bem 
como conselhos e sugestões 
que poderão facilitar todas as 
suas escolhas, para ter uma 
viagem tranquila, com tudo o 
que idealizou.

A Logitravel opera através do 
site www.logitravel.pt, no qual 
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poderá encontrar e reservar o 
voo, hotel, cruzeiro ou pacote de 
férias que deseja em diversos 
pontos do planeta.

Hipmunk
O Hipmunk explora os principais 
portais de viagens e compara 
milhares de opções em apenas 
alguns segundos, entre os 
quais se incluem as principais 
companhias aéreas do mundo, 
hotéis e sites de reservas, para 
que tenha tudo à distância de 
um simples clique.

A informação recolhida é exibida 
de forma simples e bastante 
acessível, que tornará qualquer 
um num verdadeiro especialista 
de organização de viagens.

Opodo
A Opodo é a primeira agência 
de viagens verdadeiramente 
pan-europeia e foi criada para 
dar resposta às necessidades 
dos viajantes contemporâneos.

Nesse sentido, o portal garante 
o acesso a mais de 660 
companhias aéreas, a cerca de 
1.700.000 hotéis em mais de 
200 países e regiões e a mais de 
7.000 agências de aluguer de 
carro em todo o mundo.

Além de Portugal o grupo 
Opodo tem ainda portal de 

viagens no Reino Unido, França, 
Alemanha, Itália, Espanha, 
Áustria, Bélgica, Polónia, Suíça, 
Suécia, Noruega, Dinamarca e 
Finlândia.

Omio (antiga Go 
Euro)
A Omio é uma plataforma 
pioneira, que lhe permite 
encontrar as melhores, mais 
rápidas e mais baratas viagens 
não só de avião, como também 
de comboio e autocarro, para 
diferentes cidades, vilas e aldeias 
na Europa.

É uma excelente forma de 
poupar tanto tempo, como 
dinheiro!

Bons voos!

https://www.e-konomista.pt/
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