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Cristalizamos memórias…
O Cérebro sempre me fascinou. É um dos sistemas mais complexos
da natureza, e tentamos continuadamente identificar os princípios da
sua organização. Aproximei-me das Neurociências, por isto mesmo,
na tentativa da compreensão de funções basais como a memória.
A maioria das memórias tem algum tipo de emoção associada.
A investigação atual mostra-nos que as memórias ligadas a emoções
fortes ficam cristalizadas no cérebro. A maioria das pessoas consegue
lembrar-se onde estava no 11 de setembro ou como estava o tempo no
dia em que o seu primeiro filho nasceu. Por outro lado, as memórias
sobre os eventos mundiais de 10 de setembro, ou o almoço da última
terça-feira, foram apagadas no seu tempo.
O hipocampo é uma região cerebral chave na rede emocional do
cérebro e desempenha um papel fundamental no armazenamento
de memórias. O que vale a pena ser retido, emocionalmente falando,
fica no hipocampo.
As memórias emocionalmente fortes são criadas por experiências
complexas, que percorrem os sentidos. Um belo e consensual exemplo
disto são a viagens que fazemos. Afinal, quem não se lembra daquela
praia tropical visitada há mais de uma década? Quem não se recorda
do cheiro do bronzeador ou da textura da areia nos pés? Colecionamos
memórias de viagens: porque vivem, para sempre, nas memórias que
nos fazem sorrir.
Nas viagens que fazemos, os nossos dias vestem as cores de tudo o
que não tem preço: emoções boas e memórias para a vida.
Um bem-haja e até breve.

Senegal: Destino Solférias
SILVIA SANTOS RUIVO
(Neuropsicóloga, doutorada em Neurociências pela FMUL
Investigadora na área da memória no IMM em parceria com
a Fundação Champalimaud)
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Dia da Criança
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SAFARI
Preparado para esta viagem? Não? Então prepara-te
para perderes a noção da realidade num dos países mais
intocados do mundo, onde a natureza domina tudo o que
o teu olhar vai alcançar.
Entre o Quénia e Moçambique, a Tanzânia é um dos
países mais visitados na África oriental. Apontada
muitas vezes como berço da humanidade, revela-se um
destino de sonho para muitos que procuram o contacto
com a natureza, mas também para os amantes de
praias paradisíacas de azul-celeste. O país foi realmente
abençoado com algumas das mais belas paisagens do
mundo, desde as paradisíacas praias de Zanzibar ao
icónico Kilimanjaro e claro, as savanas de África.
Quando falamos em Tanzânia é inevitável que não surja
na cabeça também fazer um safari, portanto nada melhor
do que poder juntar as duas coisas e testemunhar na
primeira pessoa o fascínio da maior migração da vida
animal do mundo. Búfalos, leões, elefantes, leopardos,
rinocerontes…todos estão ali à tua frente!
É também de paragem obrigatória o Parque Nacional
do Serengeti, Ngorongoro, uma das maiores crateras de
vulcão (extinto) do mundo que serve de refúgio a milhares
de animais e o Kilimanjaro, a mais famosa montanha
africana, aquela que coloca a Tanzânia no mapa dos
aficionados de escalada.

TANZÂNIA
Onde estás olhos nos olhos com a Natureza
4

Nov. 2021 - Jan. 2022

Kilimanjaro
Se planeares mesmo escalar os 5895 metros
até pico, deves contar com cerca de 5 ou 6
dias para o fazer, mas também que deves
estar em excelente condição física para
tentar a subida à mais famosa
montanha africana.
Este antigo vulcão, com o topo coberto de
neve, ergue-se no meio de uma planície de
savana, oferecendo um espetáculo único.
O monte e as florestas circundantes,
possuem uma fauna rica, incluindo
muitas espécies ameaçadas de extinção
e constituem um parque nacional que
foi inscrito pela Organização das Nações
Unidas para a Educação, a Ciência
e a Cultura (UNESCO) em 1987 na lista
dos locais que são
Património da Humanidade.

Serengeti
Com perto de 20 parques naturais e zonas
protegidas, cada um mais impressionante
que o outro. Gombe, por exemplo, é famosa
pelo trabalho pioneiro de Jane Goodall,
pelos elefantes. O Serengeti, porém, é um
parque clássico para uma primeira visita
- leões, leopardos, elefantes e rinocerontes
esperam por ti. As míticas passagens
de rio das espécies migratórias ocorrem
normalmente nos meses
de junho e/ou julho.
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Cultura Masai
É uma das etnias mais repentinamente reconhecíveis
do continente africano. Com as suas túnicas vermelhas
e adornos coloridos, os Masai são parte integrante
da cultura da Tanzânia, ainda que até aos dias de hoje
se estime que apenas se instalaram no país a partir
do século XIX.
O seu modo de vida assente nos princípios do guerreiro,
está na base da relação dos Masai com o panorama que
os rodeia e visitar uma das suas aldeias é algo precioso
que não deverás perder.

Ngorongoro
Chamam-lhe “Arca de Noé” ou “jardim do Éden”, tudo para passar a ideia da extraordinária riqueza
da fauna e flora desta zona da Tanzânia. Ngorongoro é uma das maiores crateras de vulcão (extinto)
do mundo e serve de refúgio a milhares de animais que aqui vivem protegidos pelo estatuto de
conservação do parque. Embora Ngorongoro seja lindíssimo todo o ano, de junho a setembro
a cobertura vegetal mais dispersada, facilita a observação da fauna.
Na cratera de Ngorongoro podem avistar-se búfalos, elefantes, zebras, gnus, gazelas, rinoceronte-negros e cercopiteco-de-face-negra, e predadores como guepardos, hienas, chacais, leões de juba
negra e hipopótamos.
Um rinoceronte-negro pode passar a poucos metros de ti e sentir-se totalmente à vontade na cratera
e deves claramente aproveitar a oportunidade de o observar tão de perto no seu habitat, pois é uma
espécie quase em extinção e estima-se que hajam menos de 20 na cratera.
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Zanzibar
Ilha das Especiarias. Só o nome já diz tudo … transporta-nos logo para o mundo exótico do arquipélago
de Zanzibar, com o seu aroma embriagante, as suas praias intocadas e o seu mar azul-turquesa.
Zanzibar é nome dado ao conjunto de duas ilhas do Arquipélago de Zanzibar, ao largo da Tanzânia,
chamadas de Unguja ou Zanzibar e Pemba que estão separadas do continente pelo Canal de Zanzibar.
A língua oficial é o Swahili e o inglês. Porém, ainda existem em alguns lugares, muitos, que não
dominam a língua americana.
Stone Town é a cidade principal, no centro da ilha bastante popular pela sua arquitetura. É formada
por pequenas vias que se cruzam sem direção e formam um labirinto onde é impossível não te perderes.
Por lá, poderás deslumbrar-te com alguns prédios muito antigos e portas incrivelmente lindas
e trabalhadas, onde cada uma conta a sua própria história através dos seus desenhos.
Também Nungwi é das regiões mais visitadas de Zanzibar. À escala local, o turismo é uma importante
fonte de rendimento e, tirando a capital Stone Town, também esta é abundante em lojas, restaurantes
e pousadas.
Dito isto, Nungwi é pouco mais do que uma aldeia grande. As estradas continuam de terra batida,
a iluminação noturna é deficiente, e a maioria das pessoas vive em habitações muito simples e abstraídas
das praias e dos bikinis que as povoam.

CITY BREAK

LONDRES

Londres é, não só a capital da Inglaterra e do Reino Unido, como também uma importante cidade
global (ao lado de Nova Iorque, Tóquio e Paris) e é um dos maiores, mais importantes e influentes
centros financeiros do mundo.
A cidade possui quatro Patrimónios Mundiais: a Torre de Londres; os Reais Jardins Botânicos de Kew;
o local que contém o Palácio de Westminster, a Abadia de Westminster e a Igreja de Santa Margarida;
e o local histórico de Greenwich (onde o Observatório Real de Greenwich marca o meridiano primário).
Outros marcos famosos incluem o Palácio de Buckingham, a London Eye, Piccadilly Circus, a Catedral
de São Paulo, a Tower Bridge, a Trafalgar Square e o The Shard. Londres é também sede de inúmeros
museus, galerias, bibliotecas e outras instituições culturais, como é o caso do Museu Britânico,
a National Gallery, Tate Modern e a Biblioteca Britânica. O metro de Londres é a mais antiga rede
ferroviária subterrânea do mundo.
Também é Londres que detém o mais antigo jardim zoológico científico do mundo, próximo
ao famoso Museu de Cera Madame Tussauds, dentro do Regent’s Park.

CAPITAL BRITÂNICA
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Big Ben

Guarda da Rainha

Apelidado de Big Ben e instalado na torre noroeste do Palácio de Westminster, este
sino abriga o maior relógio de quatro lados do mundo e é a décima quarta torre
de relógio mais alta do mundo.
A torre foi construída em estilo neogótico e é um ícone cultural britânico, um dos
símbolos mais proeminentes do Reino Unido e frequentemente aparece em cenas
de filmes, séries de televisão, programas ou documentários passados em Londres.

A Guarda da Rainha é o nome dado ao contingente de infantaria responsável
pela guarda do Palácio de Buckingham e do Palácio de São Tiago
(incluindo Clarence House) em Londres.
A Guarda da Rainha envolve a troca da Velha Guarda com a Nova Guarda. Esta
troca acontece em frente ao Palácio de Buckingham geralmente por das 10h45/11h
a 2 dias no inverno e praticamente todos os dias no verão, às segundas, quartas,
sextas e domingos, mas poderá ser cancelado à última da hora, especialmente
em dias de chuva.

London Eye
A London Eye, “Olho de Londres”, também conhecida como Millennium Wheel,
é uma roda-gigante de observação que está situada na cidade de Londres e que
foi inaugurada na passagem entre o dia 31 de dezembro de 1999 e 1 de janeiro
de 2000, chegando nesse mesmo ano a entrar para o Guinness como a maior
roda-gigante do mundo.
É sem dúvida, um sítio que vais ter que embarcar numa das cabines de vidro
sobre a água do Rio Tamisa e sentir a emoção a pulsar e a admirar a hipnotizante
vista de 360º de toda a cidade. O Palácio de Buckingham, a Catedral de São Paulo,
a Torre de Londres e até o Castelo de Windsor são tudo monumentos que vais
poder avistar de um dos pontos turísticos mais disputados da cidade.

Tower Bridge
Esta chamativa ponte levadiça, construída em estilo vitoriano, é um dos símbolos
mais emblemáticos de Londres e costuma ser o alvo dos olhos de todos os turistas.
A visita ao seu interior narra alguns aspetos interessantes sobre a construção
da ponte, mas não a consideramos uma visita imprescindível.
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Geralmente, os soldados que compõem a Guarda da Rainha estão sempre vestidos a rigor: túnica
vermelha, luvas brancas, calça escura e o bearskin, aquele chapéu preto gigante.
Para não perderes nada, anota que os soldados se reúnem no Palácio de St. James
e no Quartel de Wellington a partir das 10h e marcham até o Palácio de Buckingham,
acompanhados de música, portanto poderás acompanhá-los.

Camden Town
Conhecida pela sua atmosfera alternativa e pelos seus peculiares habitantes,
Camden Town é um lugar popular principalmente porque a maioria dos negócios
que ocupam a rua são lojas de roupa gótica ou de tatuagens e piercings.
Cada uma tem a sua própria essência, mas existe uma em particular que chamará
pela tua atenção: a Cyberdog, que nela conta com um Dj, música alta e roupas muito
invulgares, incluindo peças com implantes cibernéticos a roupas de astronauta.
Para ires a Camden Town, o melhor é reservares pelo menos uma manhã inteira,
já que a zona é bastante grande e bem diferente das outras, fazendo com que
ninguém se sinta indiferente.

www.descobrimentos.com.pt
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LUA DE MEL
Mykonos

MYKONOS
&
SANTORINI
Com milhares de ilhas por onde escolher, a Grécia
é possivelmente o melhor destino para um cruzeiro nas
ilhas gregas ou simplesmente para o dolce far niente,
no meio de paisagens paradisíacas cheias de história.
Cada uma das ilhas gregas tem o seu próprio segredo,
por isso, quer estejas à procura de paisagens de cortar
a respiração, aventuras náuticas ou uma viagem no
tempo, qualquer uma delas é uma excelente opção para
ti. De entre as muitas ilhas, Santorini ocupa o primeiro
lugar da lista das ilhas mais bonitas da Grécia.
Além de ser uma das mais famosas, é um dos destinos
mais procurados por qualquer turista que deseja
conhecer a beleza da Grécia no seu estado mais puro,
através das suas emblemáticas casas brancas de
telhados e portas azuis. Situada nas ilhas Cíclades,
Santorini formou-se depois de uma grande erupção
vulcânica, processo esse que deu origem às suas
extraordinárias praias de areia preta.
Mudando de ilha, e, apesar de ter fama devido à sua
animada vida noturna, a beleza de Mykonos, supera
as expectativas de todos aqueles que a visitam. Chora,
sua capital, possui ruas de pedras, casas brancas com
portas, janelas e varandas coloridas e flores que fazem
dela um autêntico presente para os nossos sentidos.
Para além de que é praticamente obrigatório que
conheças a Pequena Veneza ou os famosos moinhos
de vento. Todos esses elementos fazem de Mykonos
uma das ilhas mais bonitas da Grécia.

12
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Mykonos é um dos destinos mais desejados da Grécia. Com a fama de ser a mais animada das ilhas gregas,
Mykonos vai para além das grandes festas dos Beach clubs e cenários maravilhosos entre
as deslumbrantes praias do mar Egeu.
É também conhecida pelas suas ruas estreitas de casas brancas e portas azuis que ninguém fica indiferente,
especialmente porque é o local ideal para te sentares com uma mulher local a aprender a fazer Croché,
ou a comeres as deliciosas saladas grega num dos muitos restaurantes ali escondidos.
Não ir conhecer os famosos moinhos de Mykonos é quase o mesmo que ir a Roma e não ver o Papa,
pois estes são provavelmente a imagem de postal da ilha. Construídos nos séc. XVI,
hoje são um dos locais mais fotografados de Mykonos.

Também de visita obrigatória é a Igreja de Panagia Paraportian, uma das mais fotografadas no mundo,
isto porque não é apenas uma igreja, são 5 pequenas igrejas construídas umas em cima das outras.
Ninguém vê uma ilha até sair dela, por isso dá um passeio ao redor da ilha para a veres de uma outra
perspetiva. Acredita que será um dia incrível.
Faz uma dobradinha imperdível com a também disputada ilha de Santorini.
É quase certo que não irás resistir a conhecer as duas durante a tua viagem pelas ilhas da Grécia.
Ir de Mykonos para Santorini é bem fácil e consegues tranquilamente conhecer as duas durante
as tuas férias pelas belezas gregas.

www.descobrimentos.com.pt
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COSTA RICA

COSTA
RICA
Santorini
Se tens uma lista de viagens de sonho, Santorini deverá estar no topo.
Santorini é não só uma das ilhas mais belas da Grécia, mas também
um dos destinos de sonho mais populares do mundo.
Santorini fica à borda dum vulcão antigo e tem uma forma de meia-lua. Do lado interior virado a oeste, estão as cidades de Oia (hotéis
de luxo, destino favorito para luas de mel e viagens românticas),
Fira (a capital, para quem está sem carro alugado), Imerovigli (para
tranquilidade e sossego) e Firostefani (para famílias). Estas são as
melhores zonas onde ficar em Santorini e se queres vistas incríveis,
um pôr-do-sol idílico e a oportunidade de ficar numa das cidades
mais fotogénicas, estas são as melhores opções. Do outro lado da ilha,
virado a leste, estão as cidades de praia de Santorini:
Kamari, Perissa e Perivolos.

Pontos Obrigatórios - Os três sinos de Fira
Este é um dos pontos obrigatórios para teres
uma linda recordação de Santorini. Os três sinos
da Igreja Católica da Assunção da Bem-Aventurada
Virgem Maria (Assumption of the Blessed
Virgin Mary Catholic Church-Three Bells of Fira)
são particularmente interessantes ao entardecer,
quando o sol se põe atrás dos arcos e forma um dos
mais lindos cenários da ilha.

Tal como em Fira, também em Oia te irás
surpreender com as bonitas casas brancas,
as igrejas com cúpulas azuis e vistas incríveis sobre
toda a caldeira! Oia também é conhecida como
o melhor lugar para apreciar o pôr do sol em Santorini.
Quando encontrares o local perfeito para admirar
o pôr do sol, senta-te e não o deixes escapar!
Se procuras uma atmosfera mais tranquila
e romântica, aconselhamos-te a que reserves uma
mesa num dos muitos bares e restaurantes existentes
e desfruta deste pôr do sol incrível.

Human Responsible

Um dos países
mais felizes
do Mundo
14
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Aquele aconchego centro-americano que tem como lema “Pura Vida!”. O que desde logo marca uma
identidade com sabor a latinidade e que nos remete para um dos destinos mais consolidados em termos
de postura ambiental. Para além de que em novembro de 2017, a revista National Geographic a nomeou
como o “país mais feliz do mundo”
Rica em recursos naturais e convidativos pontos de vista paisagístico, faunístico e florístico, a Costa
Rica reúne todas as atrações para os viajantes que procuram uma viagem feita a um ritmo mais pacifico.
Em distensão temporal, é uma bolha de paz e tranquilidade que facilmente se torna num destino que
apetece e que levemente te apaixonas. Para além disso, é também pioneira do ecoturismo, e o seu trilho
“Camino de Costa Rica” permite que os viajantes percorram o país do Atlântico até à costa do Pacífico.
O coração bem povoado da Costa Rica, formado dentro e ao redor da bacia montanhosa conhecida
como Valle Central ou Meseta Central, é dedicado ao cultivo de café, uma das exportações mais
importantes do país. Nos confins da região, cultiva-se a banana, o principal produto de exportação
e o abacaxi que se tornou uma exportação significativa, superando o café como a segunda exportação
no final do século 20.
Quanto à sua gastronomia, a culinária costa-riquenha é uma mistura das origens da culinária nativa
americana, espanhola e africana. Pratos tradicionais como o tamale e outros de milho são os mais
representativos da influência indígena e semelhantes aos de outros países mesoamericanos vizinhos.
Os espanhóis trouxeram muitos ingredientes novos para a cozinha do país, especialmente especiarias
e animais domésticos. Posterior ao século XIX, o sabor africano influenciou na gastronomia do país.

Parque Nacional Tortuguero
O Parque Nacional Tortuguero é uma das áreas silvestres
de maior diversidade biológica da Costa Rica que oferece
uma das paisagens mais exuberantes do país. Conta
com uma superfície de 26.156 hectares com o propósito
de proteger a área de desova da tartaruga verde mais
importante do Caribe ocidental. Além desta tartaruga,
outras três espécies desovam nas praias do parque.
Tortuguero detém um bosque tropical muito húmido,
condições climáticas que favorecem a existência
de pouco mais de 400 espécies de árvores e ao redor
de 2200 espécies de outras plantas, bem como mais de
400 espécies de aves, 60 espécies de anfíbios, 30 espécies
de peixes de água doce e diferentes mamíferos em perigo
de extinção: antas, macacos, jaguatiricas, jaguares,
peixes-boi e bichos preguiças.
O parque também é característico pelos seus canais,
lagoas e rios de grande beleza cénica que podem
facilmente ser percorridos por botes, canoas e caiaques.
A paisagem única do Parque Nacional do Tortuguero
é uma zona remota onde não é fácil chegar e talvez tenha
sido isso que preservou o seu fascínio incomum e que
ali (ainda) não esteja o turismo de massas. Este é um dos
melhores lugares da América Central (senão o melhor)
para observar de perto a desova das tartarugas.

Explorar a aldeia do Tortuguero

As numerosas e variadas zonas de vida da Costa Rica tornam o país atraente para
os biólogos. A vida dos mamíferos é abundante e variada e tem grandes laços com as
populações da América do Sul e do Norte. As espécies sul-americanas incluem macacos,
tamanduás e preguiças, e as espécies norte-americanas incluem veados, gatos selvagens,
doninhas, lontras, coiotes e raposas. Há uma grande variedade de aves tropicais
nas terras baixas, e répteis, como cobras e iguanas, e sapos.
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A aldeia de Tortuguero já foi uma aldeia piscatória, mas hoje em dia
é apenas uma pequena povoação coberta por uma floresta tropical
que tem como prioridade a conservação ambiental e claro, o turismo.
Tendo apenas cerca de duas mil pessoas e a maioria trabalhar no turismo,
faz com que esta aldeia seja acolhedora e valer mesmo a pena visitar.
Perde-te pelas ruas desta aldeia, sorri e aceita os convites dos locais
para conversar, temos a certeza de que não te vais arrepender.

www.descobrimentos.com.pt
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Vulcão Poás
Localizado no Parque Nacional Vulcão Poás, o vulcão Poás é um
dos principais atrativos da Costa Rica e, devido ao fácil acesso,
é também um dos mais visitados. Este estratovulcão de 2 crateras
principais, está a 2.700 m de altitude e a sua última erupção foi em
setembro de 2019.
Para entrar nos principais parques do país é necessário agendar
e comprar o bilhete com antecedência pelo site do Sistema
de Parques da Costa Rica, gerido pelo órgão ambiental.

Vulcão Arenal
O vulcão Arenal está situado na Costa Rica, na província
de Alajuela, com uma altitude de 1670 metros. Era
considerado extinto até 29 de julho de 1968, data em que
entrou em erupção depois de praticamente 400 anos de
inatividade. Desde a sua última erupção em 2010, o vulcão
projeta de forma constante gases e vapores de água, com
algumas explosões com emissão de materiais piroclásticos.
Este é um dos sete vulcões da Costa Rica historicamente
ativos, juntamente com Poás, Irazú, Miravalles, Orosí,
complexo Rincón de la Vieja e Turrialba. Foi o vulcão mais
ativo da Costa Rica até 2010 e um dos dez vulcões mais
ativos do mundo.

Um país famoso pela sua natureza exuberante entre
parques, vulcões e cascatas. Uma nação conhecida pela
felicidade e hospitalidade dos seus habitantes. A Costa Rica
também oferece praias dignas de cartão-postal, que nem
sempre são conhecidas e estão lotadas. Algumas têm vista
para o Mar do Caribe, onde o mar é cristalino, outras ficam
ao longo da costa do Oceano Pacífico, no meio de explosões
coloridas de areia e conchas.

Playa Manuel Antonio
Umas das joias escondidas no famoso Parque Manuel Antonio,
também ela com o nome do parque, esta praia é considerada
uma das mais bonitas de Puntarenas. Com kms de areia branca
e águas de azul-turquesa, localizada entre a floresta tropical e os
maravilhosos recifes de coral, esta praia tem ondas suaves ideais
para praticar snorkel. Nos arredores do parque, há restaurantes,
clubes e a chance de encontrar alojamentos, a maioria com um
espírito ecológico.
Mas a melhor parte é que o Parque Nacional não conta apenas com
a praia de Manuel Antonio. Existem outras praias maravilhosas
nesta zona, que podem ser alcançadas através de trilhos de fácil
acesso. E claro, tudo isso passando por florestas cheias de vida.
Nestes trilhos espera ver muitos macacos!
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DIA DA CRIANÇA

PIRATAS DO AMBIENTE
DESPERTAR PARA A SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL PERANTE OS MAIS NOVOS FOI O MOTE
DO EVENTO QUE SE REALIZOU DE 1 A 4 DE JUNHO NO MARIPARQUE NA PRAIA DA VIEIRA DE LEIRIA.
Um evento que teve como principal objetivo consciencializar os mais pequenos para o processo
de reciclagem e mostrar que as nossas atitudes individuais contribuem, de facto, para um bem maior.
Essa consciencialização fez-se, não só através da recolha de produtos em plástico previamente
colocados no fundo das piscinas por uma equipa de mergulhadores profissionais como também através
de workshops temáticos a cargo da reconhecida companhia Chapitô, workshops sobre os oceanos com
o Tó Cardoso (piloto de mota de água das ondas gigantes da Nazaré).
Mergulhos, insufláveis com monitores especializados; escorregas; equipas de animadores; equipas
de nadadores-salvadores, piscinas de baixa profundidade para a experiência de recolha de resíduos
foi tudo o que podias encontrar neste evento.
248 mergulhos e mais de 1000 visitantes, numa experiência única proporcionada pelo Grupo de Hoteis
Cristal e Mariparque, Sitecna, Região de Leiria, Município da Marinha Grande, Brejinho da Costa
e Ecoalga, repleta de muita diversão, escorregadelas e sobretudo de muita aprendizagem!

E NÃO TE ESQUEÇAS, O FUTURO DO PLANETA NÃO É RECICLÁVEL.
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ALGARVE

Algarve

O SEGREDO MAIS FAMOSO
DA EUROPA
O Golfe tem rendido muitos prémios e distinções internacionais, tendo mesmo sido o Algarve
considerado, mais que uma vez o melhor destino de Golfe do mundo. Possui cerca de quarenta
campos com excelentes condições tanto para os jogadores mais experientes como para aqueles
que se estão a iniciar na prática da modalidade.
Foi daqui que os portugueses partiram ao encontro de outros povos e culturas no século XV… e é no
Algarve que somos sempre recebidos com boa disposição, bom clima e muito sol durante todo o ano!
Com praias de excelência, areais de perder de vista, limitados por falésias douradas, ilhas quase
desertas que marcam a fronteira entre a Ria Formosa e o mar, ou baías pequenas, aconchegadas pelas
rochas. Um oceano em todos os tons de azul, quase sempre calmo e cálido, convida-nos a banhos
prolongados e à prática de desportos náuticos.
Há ainda a serra. Onde as pessoas residem em harmonia com a Natureza e conservam tradições que
apreciam partilhar. E as cidades, como Silves que conserva vestígios do passado árabe ou Lagos da época
dos Descobrimentos. Mais cosmopolitas, Portimão e Albufeira vivem dia e noite cheias de animação.
Se planeares relaxar, existem muitos campos de golfe premiados internacionalmente ou vários tipos
de tratamentos nos spas e centros de talassoterapia, principalmente nas Termas de Monchique.
São cerca de 200 kms de costa que oferecem condições excecionais para a prática de todo o tipo
de desportos náuticos, como a vela, o surf ou o windsurf, e para passeares de barco com a garantia
de que vais encontrar ótimas infraestruturas de apoio nas modernas marinas espalhadas de um
extremo ao outro do Algarve.

Zoomarine
É um parque aquático temático situado na freguesia da Guia, em Albufeira.
Considerado o melhor parque temático familiar da região algarvia, tendo sido
eleito pelo TripAdvisor, em 2013 e em 2014, como o sétimo melhor da Europa
na sua categoria.
Com várias atrações turísticas, tais como apresentação de golfinhos, focas
e leões-marinhos, aves tropicais e aves de rapina. Dispõe ainda de atividades de
lazer, entretenimento e educação ambiental num espaço de mais de 18 hectares.
Para além das várias atrações que tem disponíveis para os seus visitantes,
o Zoomarine desenvolve ainda projetos no âmbito da educação ambiental dando
o seu contributo efetivo, direto e/ou indireto para a conservação da natureza.
Para dar a conhecer o trabalho realizado no que toca a essa conservação,
ciência e educação, o Zoomarine lançou o projeto WeProtect, que desde então,
e numa colaboração próxima com o Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, tem uma equipa zoológica multidisciplinar que se dedica ao resgate,
reabilitação e devolução ao meio natural de animais marinhos e aquáticos.

Aquashow Park
Considerado o maior e mais completo Parque aquático de Portugal,
localizado em Quarteira, este parque é repleto de escorregas emocionantes,
piscina de ondas, montanha-russa aquática, shows e muito mais.
Em cada ano inauguram sempre novas atrações, o que faz com que
o tenhas que visitar todos os anos. Para breve está o novo projeto: o primeiro
parque aquático coberto da península ibérica!
O Parque Indoor é a harmonização de espaços diferenciados, num
ambiente único, que oferece variedade de experiências aos seus visitantes.
Poderás encontrar espaços concebidos para o estímulo das brincadeiras dos
bebés e crianças, como também diversões e atrações para os mais crescidos.
Neste Parque Temático, a diversão para toda a família é garantida!

Aquashow Park Hotel

Para além do parque aquático, tens a oportunidade de poder ficar no hotel do parque, que se afirma ser mais que um
hotel ou serviço, mas sim uma verdadeira experiência. Localizado ao lado do Parque Aquático, este hotel de 4 estrelas
disponibiliza quartos inspirados na envolvência local.
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Top 3 das Melhores Praias:
1. Praia de Odeceixe
É uma das pérolas de Aljezur que envergonha muitas das praias da Costa Vicentina.
A Praia de Odeceixe é a praia mais boreal do Algarve com bandeira azul, o galardão
de excelência no que toca à qualidade da água. A forte ondulação do mar faz as delícias
dos surfistas (e das escolas de surf que lá habitam) e a grande ribeira que a contorna
— conhecida como a Ribeira de Seixe — é uma autêntica piscina para as crianças que
estão a aprender a nadar.

2. Praia da Marinha
Considerada uma das 10 melhores praias da Europa pela revista Condé Nast
Traveler e não será difícil perceber porquê. “É uma das praias mais fotografadas
em Portugal, com areia dourada, água azul-turquesa e formações rochosas, muito
popular entre famílias graças às suas grutas, piscinas naturais, águas límpidas
e calmas, perfeitas para mergulhos”. A água quente e a areia rochosa explicam porque
é que a Praia da Marinha é cada vez mais frequentada. Invejada pelas suas altas
falésias e incontáveis miradouros, é um ponto de passagem obrigatório para todos
os apreciadores de pequenos destinos paradisíacos.

3. Praia de Benagil
A Praia de Benagil está situada na pequena aldeia com o mesmo nome, no concelho
de Lagoa e é um dos postais mais famosos do Algarve.
À sua volta há belos penhascos com muitas grutas, a mais famosa é a gruta do Algar
de Benagil, que até nos arriscamos a dizer que é conhecida em todo o mundo.
A praia de Benagil é um lugar ideal para casais que procuram privacidade, dado que
existem enseadas desertas nas proximidades, apenas acessíveis por barco, onde
a tranquilidade é soberana.

Tem um projeto no Setor do
Turismo e precisa de ajuda na
obtenção de financiamento?
Conhece as Linhas de Apoio
do Turismo de Portugal?
Podemos ajudá-lo a preparar o seu
Plano de Negócio e Candidatura.
Fale connosco!
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VIAJAR COM CRIANÇAS

Vila Galé Sintra

Com vista para o Palácio da Pena, o Vila Galé Sintra Resort Hotel, Conference &
Spa diferencia-se pelo seu conceito inovador pensado para famílias. O NEP Kids
Club é a cereja no topo de bolo: um espaço inteiramente dedicado aos mais novos
com diversas atividades que incluem trampolins, carrósseis e parque infantil.
De notar o serviço de massagens para crianças e adolescentes, com o objetivo
de “relaxar o corpo, diminuir a ansiedade, proporcionar uma maior tranquilidade
no sono e aliviar a tensão e dores musculares”.

ALOJAMENTOS COM
ATIVIDADES IMPERDÍVEIS
Salgados Palm Village

Bukubaki Eco Surf Resort

Bukubaki Eco Surf Resort complementa o melhor da experiência de
surf num ambiente familiar com uma oferta de alojamento glamping
ecológico, baseada nos princípios da sustentabilidade sem com isso
comprometer o conforto. É o local perfeito para as férias de famílias ativas
(com crianças), para pessoas aventureiras que procuram experiências
emocionantes, mindfulness e tranquilidade, bem como para quem
quer encarar uma experiência como uma jornada de autoconhecimento
e conexão consigo mesmos, com a natureza, o oceano e a vida.
O principal objetivo do Bukubaki é unir a paixão pelo estilo de vida
ativo associado ao surf, skate, ciclismo e caminhada, com o desejo de
tranquilidade e serenidade proporcionando práticas de yoga, meditação
e terapia através das massagens; inserido no espírito cativante
da experiência glamping e promovendo a consciência pela natureza
e o regresso do ser humano ao seu eco sistema natural.

Situado na Herdade dos Salgados, entre o campo de golfe e a praia dos
Salgados, em Albufeira, os 275 apartamentos deste resort, também
chamados de Family Rooms, foram pensados para acolher famílias.
Aqui, o descanso e a diversão aliam-se harmoniosamente: para as
crianças, o lema é a diversão, enquanto para os adultos, a tranquilidade
é quem mais ordena.
A lista de atividades é infinita, mas podemos destacar a academia
de futebol, os fantoches, show de répteis, caças ao tesouro, jogos de
obstáculos, trabalhos manuais e as sessões de mini-disco e cinema.

Dolce Campo Real Lisboa

Totalmente preparado para receber famílias, o hotel também
disponibiliza moradias e apartamentos para desfrutares do conforto
e da tranquilidade do campo com todas as comodidades e a diversão dos
mais pequenos está garantida. O Welly Kids Park oferece um conjunto
de atividades, com insufláveis, mini-trampolins, jogos tradicionais
e muito mais. Este serviço tem um valor adicional.

Martinhal Lisbon Cascais Family Resort Hotel

O Martinhal Cascais é um elegante hotel orientado para o design mas que
também foi projetado com os mais pequenos em mente. No Martinhal Cascais,
o Kids Clubhouse oferece 700 m2 de áreas supervisionadas por uma equipa
especializada, onde crianças a partir dos 6 meses até aos 9 anos se podem divertir
num espaço totalmente seguro e dedicado.
Todas as atividades foram cuidadosamente escolhidas e pensadas para cada faixa
etária. Brinquedos, jogos e quebra-cabeças para manter as pequenas mentes
ocupadas, são tudo atividades que poderás encontrar bem como para os mais
jovens, que também têm alternativas para se divertirem, tais como surf, passeios
de bicicleta e a cavalo, mergulho e outras atividades igualmente divertidas.
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Pena Park Hotel

Procuras o equilíbrio perfeito entre o descanso e a aventura? O Pena Park Hotel
é a solução! Este hotel de 4 estrelas, destaca-se pela piscina interior aquecida com
hidroterapia, SPA com sauna, banho-turco e pelos muitos espaços de lazer.
No que diz respeito a diversão, não só os mais velhos podem participar em várias
atividades radicais no Pena Aventura como também os mais novos podem
encontrar todas as atividades do parque à sua medida: o Mini Fantasticable,
o Trampolim, o Percurso Aventura, a Escalada e o Bosque Encantado.

www.descobrimentos.com.pt
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INTIMISTA

O retiro a Sul que o coração também pede...

OCTANT VILA MONTE
Cada Octant é uma homenagem à sua localização. São lugares para encontrares cuidado, paz
e liberdade, sempre sem horários. E também, emoção rara, conhecimento profundo, encontros
e experiências singulares que nunca esquecerás.
Situado em Moncarapacho, numa área abundante, onde os dias e as horas passam
devagar como se quer. Um lugar onde os laranjais espalham perfume e do mar chegam
sabores e experiências que enaltecem as tradições do sul de Portugal, no seu bom
espírito mediterrânico.
Aqui, entre a serra e o oceano, é dado espaço aos sabores e às tradições. O tempo pautase pelas marés da Ria Formosa e pela vida que ali se mantinha num frágil ecossistema
que continuamente se continua a proteger.
Buscando a inspiração nas aldeias circundantes cujas origens já se perderam há muito
tempo, ou no passo lento de quem pastoreia, observa as laranjeiras em flor e preserva
o momento em histórias e lendas, juntou-se a contemporaneidade entre quartos e uma
coleção de suites, que reinterpretam o ambiente algarvio nos traços arquitetónicos
ou na decoração.
O luxo é liberdade, tempo e um sítio raro onde estar. Essa é a essência Octant. Hotéis
singulares, bem desenhados, que proporcionam um conceito de luxo informal e
sustentável, nutrindo uma ligação genuína aos lugares e às comunidades onde se
instalam. Hotéis que conservam herança local defendendo uma filosofia de regeneração
patrimonial, arquitetónica, em harmonia paisagística.
Encontra experiências personalizadas, espaços para respirares dentro de lugares para
viver. Afinal de contas, o maior luxo é o das pequenas coisas.
Com uma villa privada de 330m2 e dois espaços de restauração de excelência, o luxo
acontece de forma simples, porque aqui o tempo pára, porque o cuidado e a curadoria
caminham juntos. Os serviços estão disponíveis 24h por dia: no verão, a piscina exterior
convida a mergulhos refrescantes; no inverno, a piscina aquecida e de acesso exclusivo
para adultos é tudo o que precisas para ganhar um novo fôlego.
Lembras-te da última vez que respiraste fundo? Encontraste um sentido?
Talvez seja no próximo mergulho.
Ser livre é isto. É ter tempo para o que importa,
fazer dele matéria de boas memórias e voltar a elas uma e outra vez.
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PASSAGEIRO FREQUENTE

Alemanha

UMA “ESCAPADINHA” A BERLIM
Há uns anos valentes, havia uma publicidade do Turismo de Portugal que apelava aos Portugueses
a fazerem uma “escapadinha” pelo país, normalmente um fim-de-semana prolongado. A coisa pegou
e realmente houve um aumento do turismo interno. Pois bem, eu desafiei um amigo meu, o Ivan aka.
Espanhol para fazermos uma saída, mas para Berlim. Não há uma razão especial, simplesmente era
uma capital que tínhamos interesse em conhecer e com a vontade existia oportunidade. Falámos com
o outro Ivan, da Descobrimentos, e lá arranjámos um voo em conta, e uma estadia bem perto da “ação”.
Partimos de Lisboa diretos a Schoenefeld, o aeroporto lowcost a uns “míseros” 18km da capital. Enganese quem pensa que por essa Europa fora os aeroportos são todos na cidade como Lisboa... muito pelo
contrário, são raros os que ficam perto do centro.
Não desesperais, porque como tudo na Alemanha, as coisas funcionam muito bem e há um comboio
bem barato que nos deixa exatamente no centro de Berlim, na famosa Alexanderplatz. Aqui dá logo
para perceber que existe grandiosidade espalhada pela cidade. A praça é gigante, e um enorme centro
comercial, desde tecnologia a bens essenciais e claro, a estação de comboios é imensa. Um relógio
famoso e a torre de TV que aparece em tudo o que é fotos de Berlim.
Ficámos no ONE80º Hostel Berlin, mesmo ao lado da praça e seguimos com a aventura. Tenho a
dizer que o Espanhol não fala inglês, embora até perceba algo, mas numa coisa podemos contar com
ele, é bastante criativo a colmatar as suas falhas, nomeadamente a pedir 2 cervejas no restaurante. Uma
atenção para este momento, o local onde fomos jantar estava a passar techno e sim, é algo bastante
comum pela cidade toda. Esqueçam os funks e os reggaetons, aqui a música é bem mais “pesada” e não
tem mal nenhum.
No primeiro dia, seguimos pela “avenida dos museus” assim apelidada pela quantidade de
monumentos e museus, desde a catedral às pontes, tudo é digno de ser visto e quem sabe fotografado.
Seguindo por aí, é difícil falhar o Brandenburg Gate e à sua direita o Reichstag Palace. Conselho de
amigo, só vão a este último perto do pôr-do-sol, vai ser complicado, mas vai valer a pena, que aquela
dome é linda. Aproveitem também para passear e ver o parque mesmo ali no centro da cidade, uma
espécie de Central Park à moda alemã. Não tenham medo de palmilhar quilómetros, há sempre um
comboio, um metro, um bus ou mesmo um Uber para vos levar a casa.
O Memorial aos Judeus Mortos da Europa é igualmente perto, fica do lado esquerdo do portão,
convido-vos a visitá-lo. Eles têm guia, mas também o áudio-guia em várias línguas e foi o que nós
utilizámos.
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Na nossa “escapadinha”, além dos monumentos e museus fomos também à East Side Gallery,
conhecida principalmente pela arte grafitada nas paredes, sendo o “beijo de Brezhnev” o mais famoso,
a obra de seu nome “Meu Deus, Ajuda-me a Sobreviver a Este Amor Mortal”. No entanto, antes de
irem lá, por favor visitem a YAAM, nós descobrimos o local por acaso, estávamos a caminhar e vimos
3, 4 pessoas a entrar numa porta que não dizia nada. A curiosidade levou-nos a abri-la e “puff! Fez-se
o Chocapic”. Uma espécie de LX Factory mas com esplanadas, esculturas urbanas feitas de sucata e um
bar para beber uma cerveja fresquinha enquanto víamos a malta passear no rio Spree.
Quanto a comida, bem, embora sejamos os dois, pessoas de grande alimento, safámo-nos bem com
umas sandes feitas na hora depois de comprarmos mantimentos no Lidl, que mais? Ao jantar, aí sim,
com mais calma, parávamos num restaurante, nada de especial e comíamos um prato mais requintado.
Ah! Quase me esquecia. Provavelmente não é o vosso caso, mas se for aqui vai. Eu e o Espanhol
somos aficionados do andebol, e em Berlim “mora” o Fuechse Berlin, umas das melhores equipas
da Alemanha e do Mundo. Decidimos ir ver o pavilhão e quem sabe um jogo no Max-SchmelingHalle-Veranstaltungen. E lá fomos, a pé. Qual não é o nosso espanto, quando descobrimos um bairro
maravilhoso, tranquilo, com casas de vária cores e árvores em flor e, como não podia deixar de ser, um
café Português – Pastelaria a Galão!!! Sim, e tinha Sagres e pastel de nata. Mas infelizmente, a única
Portuguesa não estava presente na altura, mesmo assim bebemos uma média em sua honra. O bairro
ficava à volta da Zionskirchplatz. Não tivemos muita sorte no andebol, porque nessa semana a equipa
tinha 3 jogos e todos fora. Contudo, acabámos por conhecer uma parte da cidade onde facilmente
moraríamos e também o Freie Schule am Mauerpark onde o pessoal mais jovem se junta todo para
ver os skates, as bikes e os rollerskaters a fazerem os seus truques e também para a apreciar um bonito
sunset na encosta.
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Para terminar a viagem em beleza fomos
ainda mais longe, mas aí os transportes
públicos foram exímios. Aproveitámos para
visitar o Charlottenburg Palace com um jardim
maravilhoso e seguindo caminho ainda fomos
ao famoso Olympiastadion. Quanto aos alemães
nada a apontar, eles sabem viver a vida, não fosse
o caso de uma das noites termos ido num pub
crawl (preparem a carteira) organizado por um
grupo do hostel, em que conseguimos visitar a
vida noturna de Berlim, com entrada e bebida
em vários bares ao longo da cidade, desde bares
underground a bares em ruína, até terminar no
Matrix Club. Definitivamente uma “escapadinha”
com tudo a que temos direito.
Berlim já tem uma marca na lista, agora siga viagem
porque há muita coisa para ver ainda.

Márcio Menino
(Travel Photographer)

REGISTA OS MELHORES MOMENTOS
DA VIAGEM DA TUA VIDA
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TRAVEL & TASTE

Celebrar a Infância!
Ao olhar para trás, deparo-me com um grande sorriso
ao relembrar como a infância é fantástica.
Recordo-me da azáfama do portão da escola,
da pressa de chegar a casa, do almoço comido à pressa,
já a pensar na diversão que iriam ser aquelas tardes
de brincadeira. Aventuras infindáveis com cabanas
e lugares secretos, a bola esfarrapada e os golos
fantásticos, culminando com os ralhetes da mãe
por chegar a casa depois da hora de jantar!
A infância é uma altura das nossas vidas que deve
permitir às nossas crianças desenvolver todos as
suas competências psicológicas e motoras em que a
alimentação adquire contornos importantíssimos
e, para isso, é preciso pensar em formas lúdicas e
criativas que possam estimular a criatividade
e a imaginação da criança.
Se realmente somos o que comemos, durante todo
o estádio do desenvolvimento da infância, é importante
uma especial atenção não só nos alimentos que
propomos, à forma como os apresentamos às nossas
crianças, mas também como os disponibilizamos
para as suas refeições.

Definitivamente, mudar para uma rotina alimentar será a melhor estratégia para as crianças
perceberem que alguns alimentos fazem parte do nosso dia-a-dia e, como tal, não devem
estranhar a sua presença. Em contrapartida, transformar alimentos com alto teor de açúcar e sal
(como guloseimas ou batatas fritas) em momentos esporádicos e ocasionais.
Para ajudar a criança a comer determinados alimentos mais saudáveis e ricos em nutrientes,
é importante que sejam adotadas estratégias que ajudem a educar o seu palato. Podemos deixar
que a criança se consiga alimentar sozinha, dar a provar cerca de 15 vezes o mesmo alimento para
a criança saber se gosta ou não, providenciar um ambiente tranquilo de refeição, ou até colocar
à sua disposição os alimentos apenas quando tem fome, mas no que toca à confeção e preparação
das suas refeições, a textura, a cor e o sabor assumem um papel muito importante.
Desta forma, deixo algumas dicas que podem ajudar a melhorar a sua alimentação como:
1- Variar o método de confeção: muitas vezes potenciar os sabores dos alimentos através de técnicas
como saltear ou assar ativando a sua caramelização e ajudar a ficarem mais agradáveis ao palato.
2- As texturas são muito importantes para o seu desenvolvimento. Potencie a degustação dos mesmos
alimentos crus e cozinhados. Ao transformar o estado dos alimentos em purés ou até inseri-los
em molhos ou pratos mais apelativos como pizzas ou massa, ajuda a uma aplicação variada.
3- Utilizar o corante natural dos alimentos para colorir as suas refeições.
4- Colocar pratos ou empratamentos mais apelativos, comer não deverá ser um castigo,
mas sim um divertimento para as crianças.
5- Apresentar e falar sobre os alimentos às crianças, fundamenta o seu propósito e a forma
como os encontramos.
6- Planeie as suas refeições e evite refeições apressadas.
As crianças já são vistas como um ser social, com um papel fundamental nas relações familiares
e na sociedade, com características e necessidades próprias. É durante o processo do conhecimento
que ela deve ser vista como um ser em constante desenvolvimento, cabendo à nossa ação
pedagógica reconhecer as várias diferenças e construir a sua identidade pessoal.
Se as elas são a melhor coisa do mundo, no Dia da Criança encha-os de mimos e celebre a vida
e o amor à mesa da melhor forma possível, celebrando a sua infância!

Se deseja que o seu filho conheça ou alcance
determinado tipo de alimentos, sugiro que se
estabeleça como o exemplo alimentar que deseja para
ele. Se queremos que eles comam bem, é tão simples
como comermos bem também. Levar bons alimentos
para dentro de casa será um melhor princípio.

Chef Tiago Almeida
(Chef Privado, Formador e Executivo
da Quinta Brejinho da Costa)
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SOLFÉRIAS

CIDADES COLONIAIS, PARQUES
NACIONAIS E CONVIDATIVAS PRAIAS
Uma viagem ao Senegal é a promessa de uma combinação perfeita entre cidades
históricas e impressionantes tesouros naturais, lugares como a vibrante capital, Dacar,
a ilha de Gorée, cheia de história, Saint Louis e as suas mansões coloniais,
ou as maravilhosas praias de Saly ou de Pointe Sarène.

Dacar, a capital do país, também conhecida como cidade dos tamarindos, situa-se na península
de Cabo Verde, na costa oeste do Senegal. Durante vários séculos, foi o maior centro de tráfico
de escravos para as Américas. Atualmente, é uma cidade cheia de vida com vários locais
muitíssimo interessantes para visitar, como o palácio presidencial, a catedral, o mercado central
ou o mercado de peixe. Dacar, como todo o Senegal, é vibrante, cheio de cor.

Situado em frente ao arquipélago de Cabo Verde, a cerca de 4 horas de voo de Portugal,
o Senegal situa-se em plena África Ocidental. O país possui a particularidade de abrigar dentro
do seu território a Gâmbia e tem ainda fronteiras terrestres com a Mauritânia, com o Mali,
com a Guiné e com a Guiné-Bissau.
Islamizada por comerciantes árabes, no século XI, a região abrigou no passado dois grandes
impérios africanos. A partir do século XV passou a ser disputada pelos europeus. A influência
lusa ainda hoje é sentida na gastronomia, no vocabulário e na toponímia. Os portugueses
fundaram um povoado em Gorée, pequena ilha em frente a Dacar, e, no século XVII, os franceses
conquistam a ilha e fundam a feitoria de Saint-Louis, na foz do rio Senegal, dedicando-se
ao tráfico de escravos. A transformação do território do Senegal em colónia, em 1854, dá
início a uma fase de progresso. A partir de 1946, a França dá maior autonomia ao Senegal,
que tem o seu primeiro governo soberano em 1958. No ano seguinte, o país une-se ao Sudão
Francês (atual Mali) e forma a Federação do Mali. Em agosto de 1960, o Senegal rompe o pacto
e declara a independência.
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Localizada na baía de Dacar, a Ilha de Gorée é um local de visita obrigatória, pelo peso histórico
que carrega. Conhecida como a Ilha dos Escravos, a Ilha de Gorée foi um dos maiores centros de
comércio escravo e é hoje património da humanidade pela Unesco.
A caminho da zona de praia, mais a sul do país, é imperiosa a visita ao famoso Lago Rosa,
conhecido pela sua cor, que, dependendo da intensidade da luz, pode ir do rosa ao roxo,
fenómeno que se fica a dever altos níveis de sal do local e a algas microscópicas.
Em St. Louis, a primeira capital do Senegal, é obrigatório partir à descoberta da Ponte Faidherbe,
que une a ilha ao continente africano, perder-se pelo bairro dos pescadores, onde as canoas
multicolores vão prender a sua atenção, e visitar a catedral. St Louis, conhecida pelos edifícios
antigos de cores quentes e pelas varandas de ferro forjado, num estilo marcadamente colonial.
Desde 2000, a cidade é classificada como Património Mundial pela UNESCO.
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NEVE
As tuas próximas descobertas

Os apreciadores da gastronomia africana, vão descobrir no Senegal um misto de influências
europeias e africanas. O peixe, legumes, arroz e cuscuz são os ingredientes base da confeção
dos pratos. O amendoim, o arroz branco, a batata-doce, a lentilha e vários vegetais também são
incorporados em muitas receitas. As carnes e os vegetais são geralmente cozidos ou marinados
em ervas e especiarias e, em seguida, misturados com arroz ou cuscuz ou ainda comidos com pão.

Praia

A culminar de tudo isto, a sul da capital, temos a zona turística da “pequena costa”, la petite
côte, que reúne várias estâncias balneares como Saly Portudal ou Pointe Saréne. Para além
das praias, as lojas de artesanato chamam a atenção. Pointe Saréne, onde se localiza o recéminaugurado Hotel Riu Baobab – resort de 5 estrelas em regime Tudo Incluido, mergulhado
numa paisagem desértica e completamente virgem, é o local ideal pra desfrutar do melhor que
o Senegal tem para oferecer. Uma combinação perfeita de natureza selvagem e praias exóticas,
perfeito para umas férias muito relaxantes. O Senegal é, acima de tudo, a promessa de umas
férias descansadas, muito tranquilas e prazerosas.
Voltará certamente apaixonado.
Regresso às Aulas

Escapadinhas
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