


“Chegou a vez do Brasil descobrir Portugal” é um convite para 
que agora o caminho do descobrimento seja feito da forma 
inversa, alargado em aspectos sócio-culturais, religiosos, 
históricos, paisagísticos, gastronómicos, de lazer, estudos e de 
negócios.
 Desde a sua chegada até à sua partida, cuidamos de 
todos os pormenores para que sua “descoberta” seja única e 
memorável.
 Desejamos que esta empresa associada ao trabalho de 
profissionais com larga experiência no mercado turístico, possa 
ser um grande diferencial na sua escolha, quando pensar: “de 
que forma poderei ser recebido em Portugal?”



 Portugal é um país com 800 anos de história, pequeno 
em extensão territorial mas muito grande em diversidade 
cultural e gastronómica.
 Banhado pelo Oceano Atlântico com uma costa de quase 
1000 quilómetros de extensão, possui um clima temperado 
mediterrânico e apesar de cada região possuir a sua 
particularidade, em geral, Portugal destaca a sua gastronomia 
à base de peixes e mariscos.
 Localizado no extremo sudoeste da Europa, sendo por 
muitos utlizado como porta de entrada para o velho continente, 
por localizar-se a poucas horas de qualquer capital europeia, 
Portugal oferece ao turista um vasto leque de opções para 
turismo de saúde, gastronómico, religioso, esportivo, de 
negócios e de lazer.
 Portugal tem um grande destaque na UNESCO, com 
diversas distinções de Património Mundial, mas é de destacar 
os Patrimónios Imateriais da Humanidade, como o Fado e o 
Cante Alentejano.
 O país está catalogado por três anos consecutivos 
(2014-2016) o melhor destino europeu pela “European Best 
Destinations” e foi classificado como “Destino do Ano” de 2017 
pela Travel+Leisure.

O País



 Porto é considerada como a segunda capital do país e 
foi declarada Património da Humanidade desde 1996 e possui 
aproximadamente 300 mil habitantes. Através do Rio Douro 
consegue-se navegar até as suas belíssimas regiões de 
vinhedos, originária do famoso Vinho do Porto.
 Se destaca em sua gastronomia a “Francesinha”, uma 
espécie de sandwich que tem em seu molho o segredo do prato. 
Em segunda opção, as “Tripas à moda do Porto”, prato que 
faz parte da historia da cidade da época dos descobrimentos 
portugueses.
 O norte de Portugal é o berço da nação portuguesa, 
possuindo cidades com muita história, cultura e tradição. 
Destacando Guimarães, Braga, Barcelos, Viana do Castelo, Vila 
Real e Lamego com uma gastronomia variada, mas com ênfase 
para o tradicional Bacalhau, em suas mais diversas formas de 
preparo acompanhado do melhor vinho verde da região.

Porto e Norte

Região do



 A capital de Portugal conhecida como a cidade das “Sete 
Colinas”, do Fado “cantado e chorado”, património imaterial 
da Humanidade, com seus 600 mil habitantes, mundialmente 
reconhecida pelo seu monumental ícone Património da 
Humanidade, a famosa Torre de Belém.
 Rodeada pelas cidades de Queluz, Sintra, Cascais e 
Estoril, oferece uma vasta opção de passeios.
 Atravessando a ponte 25 de abril, nos encontramos na 
margem sul de Lisboa, em Almada que abriga uma réplica de 110 
metros de altura do Cristo Redentor do Rio do Janeiro, e podemos 
avistar sob o Rio Tejo a incomparável beleza desta capital.
 Destacamos a doçaria portuguesa conventual logo ao 
lado do Mosteiro dos Jerónimos, com o famoso Pastel de Belém.

Grande Lisboa
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 Esta região é detentora de importantes monumentos históricos e imponentes 
castelos que fazem parte primordial na construção da história de Portugal.
 Destacando as cidades de Aveiro, conhecida como a “Veneza Portuguesa”, 
seguida por Coimbra, a capital do conhecimento com sua universidade de mais 
de 700anos de história. Óbidos e seu castelo, numa vila medieval muralhada. 
Belas praias comparadas ao tropical brasileiro, como Figueira da Foz. Batalha, 
Alcobaça e Fátima com seu famoso Santuário, que comemora o seu centenário 
em 2017.
 Não podemos esquecer a grandeza do Parque Natural da Serra da Estrela, 
o ponto mais alto de Portugal continental, com seus 1993 metros acima do nível 
do mar e a única pista de esqui do país.
 Com sua rica gastronomia destacamos o famoso ”Leitão à Bairrada” 
acompanhado de um delicioso vinho espumante.

Centro

Região

 As planícies a perder de vista começam a desenrolar-se junto ao Tejo. Se 
ao norte o ritmo é marcado pelo verde da campina, mais para sul a paisagem 
combina com sol, calor e um ritmo mais compassado.
 É o Alentejo. Para “além do Rio Tejo”. Destacamos imensos campos de 
montados com seus sobreiros, árvore responsável pela produção da cortiça, o 
segundo maior produto nacional exportado do país.
 Cidades como Évora, Monsarraz, Elvas, Extremoz, Vila Viçosa possuem os 
atrativos mais visitados da região.
 Aqui a gastronomia também é muito rica e chama a atenção para a sopa 
de cação, o bacalhau desfiado e pratos com carne de porco preto.
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 Comparado ao nordeste brasileiro, esta é uma região riquíssima em 
belezas naturais e praias paradisíacas.
 É no Algarve que recebemos grande parte dos pretendem um destino 
de praia e sol, com um clima, ameno durante todo o ano. Com uma grande 
concentração para o turismo de golfe e surf.
 Destacamos as cidades de Faro, Silves, Albufeira, Portimão e Tavira.
 À mesa destacam-se peixes frescos e mariscos, grelhados ou em 
cataplanas. E os doces de amêndoa e figo, tradicionais da região.

Algarve
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 No meio do Atlântico, as ilhas da Madeira e dos Açores são um paraíso de 
beleza natural.
 Entre o azul do mar e o verde da vegetação esmeralda com flores exóticas 
e coloridos que se destacam. A temperatura primaveril que é apreciada durante 
todo o ano na ilha da Madeira, convida a prática de atividades ao ar livre e 
passeios pela capital Funchal para descobrir o património relacionado com o 
“Age of Discovery.”
 No arquipélago dos Açores, ilhas vulcânicas, a força que emana da terra é 
sentida nos gêiseres das fontes termais e lagos. O cozido à portuguesa feito nas 
furnas é tradicional da ilha.
 Destacamos a ilha do Pico, a ilha Terceira e a belíssima Lagoa das Sete 
Cidades como principais atrações turísticas.

Madeira e Açores

Regiões Autónomas das Ilhas



 Portugal é uma rota de templos, cultos e festas religiosas que se pode 
mover pela fé de cada um ou por uma espiritualidade mais universal.
 Começando com Fátima, a capital da Paz e um dos principais locais de 
peregrinação Mariana ao redor do mundo.
 Atualmente, a fé judaica também pode ser considerada uma rota de 
descoberta, mais para o centro interior de Portugal, destacamos cidades como 
Belmonte, Guarda, Coimbra e Tomar.
 Existem também vários motivos que hoje levam os peregrinos, seguindo 
os passos no passado, para destinos como Santiago de Compostela, a apenas 
duas horas de carro da cidade do Porto.

 Portugal possui verdadeiros refúgios para a cura das “doenças da vida moderna” 
e para quem procura encontrar a paz, a calma interior e restaurar a energia.
 Esses momentos de relaxamento, essencial para restaurar o equilíbrio, 
pode ser apreciado de várias maneiras, em alguns balneários ainda possuem 
técnicas tradicionais, pode-se apreciar as qualidades terapêuticas da riqueza 
mineral da água proveniente de várias fontes no país.
 Desde a extensa costa e o Oceano Atlântico, a prática da Thalassoterapia, 
sessões de relaxamento com base nos efeitos regenerativos de produtos 
nacionais como o vinho, chocolate ou as pedras quentes, podem ser encontrados 
em resorts e spas, e complementam suas férias de beleza.
 Destacamos entre muitas, as termas das cidades de São Pedro do Sul, 
Vidago e Estoril.

Religioso Saúde
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 Portugal é considerado um dos principais destinos de 
golfe do mundo.
 Começando pelo Algarve com seu clima privilegiado que 
permite jogar todo o ano, a região é um paraíso para os amantes 
deste esporte. Na área de Lisboa e arredores, e mais para o 
centro do país há campos de golfe de renome mundial, como a 
Penha Longa, Praia Del Rey, o Royal Óbidos, Estoril Golf, Troia 
Golf, entre outros. No golfe norte existem características muito 
especiais, começando com o clima com estações distintas e 
de variadas paisagens. A diversidade das paisagens oferece 
desafios com campos em regiões montanhosas e outras quase 
de frente para o mar.
 Em Portugal, o surf é praticado 365 dias por ano, graças 
ao extenso litoral Português e ondas perfeitas espetaculares 
para o surf e bodyboard, cena dos eventos internacionais mais 
importantes, um deles acontece na famosa praia da Nazaré 
com sua maior onda do mundo, vencida pelo atleta Garret 
MacNamara em 2011. O vento é um grande aliado e oferece 
condições únicas para a prática de windsurf e skatesurf.
 Também a vela é um desporto muito praticado em 
Portugal, com destaque a nível internacional, tendo o país 
condições muito favoráveis à prática do mesmo, sendo assim 
um forte atrativo para quem procura este tipo de atividades.

Golfe, Surf e Vela
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— Profissionais com mais de 30 anos de experiência no mercado 
turístico, com amplo conhecimento do mercado sul americano;

— Acordos especiais em várias unidades hoteleiras de luxo, 
hotéis boutique e de charme;

— Guias e motoristas brasileiros com vasto conhecimento em 
história, cultura e gastronomia do país;

— Confortáveis veículos de luxo tanto para individuais como 
para grupos, com wifi, água e ar condicionado em todos os 
nossos tours;

— Facilidade de comunicação gratuita em território nacional, 
disponibilizada pela nossa agência, sem custos de rooming;

— Seguro de responsabilidade civil e de acidentes pessoais 
incluído em todos os nossos programas;
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