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“A DICOTOMIA DAS COISAS”
Em regra, nesta altura do ano, estamos a ultimar os pormenores com a nossa agência
“Descobrimentos”, para voarmos para longe! Queremos sempre fugir do Inverno e partir
na esperança de encontrar um sol fervoroso que nos aqueça a alma e um mar salgado que
nos expurgue de todos os males do mundo!
Mas este ano, tudo é diferente.
Neste momento, o mundo enfrenta um dos momentos mais dramáticos de sempre.
Certamente, o mais arrasador de que alguém, ainda capaz de o contar, tem memória.
Ora, é quase poético, sequer, sonhar com tal cenário! Não podíamos estar perante
realidades mais opostas… viagens e confinamentos.
Quase que parece ficção esta amaldiçoada doença que teima em roubar-nos a liberdade
que merecemos… liberdade de beijar os que amamos, liberdade de podermos ser o que
planearmos, de estarmos onde quisermos. Saudades do equilíbrio das coisas simples e das
futilidades que se tornam úteis e a tudo o que nos eleva o contentamento.
Saudades das viagens! Valham-nos as memórias… memórias de momentos vividos,
de sítios que tivemos o privilégio de pisar, de vidas com que nos cruzámos, de cheiros que
jamais esqueceremos.
E são, também, essas memórias e a vontade de a essas juntar tantas outras vindouras,
que nos fazem ter força e vontade de superar com garra mais este desafio que a vida nos
apresentou.
A resiliência, inquietude e brio da equipa da “Descobrimentos”, estou certa, continuará
a plantar em cada um de nós a efusiva e explosiva vontade de começar desde já a preparar
a mala para embarcar em mais uma fantástica viagem que servirá para curar todos os
corações sedentos de um recomeço, de vida, de alegria! E que, por tantas vezes, já conseguiu
consertar o meu…
E nenhuma designação caberia melhor a estes destemidos profissionais:
“Descobrimentos”.
Quando ouvi o nome escolhido para este projecto, pela primeira vez, supus que seria a
merecida alusão aos nossos antepassados que abriram as odes a este maravilhoso mundo
das viagens e que, assim, descobriram meio mundo. Mas hoje, acho que é muito mais do
que isso! É que, também eles, quais navegadores, são capazes de descobrir o caminho
marítimo, aéreo ou terrestre, directo para a felicidade e satisfação de todos aqueles que
têm a honra de ser seus clientes.
Até (muito em) breve, Descobrimentos!

INÊS GALO
(Advogada)

www.descobrimentos.com.pt
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NEVE

O Gelo não se
derrete só no
Verão!

Courchevel
Courchevel é a melhor escolha para
os praticantes intermédios e para todos
aqueles que começam a dar os primeiros
passos nos desportos de neve.
Situado numa das maiores áreas
de esqui do mundo, Les Trois Vallées,
Courchevel é na verdade composta por
quatro aldeias.
A região de Saboia divide-se em
quatro localidades: Courchevel 1300
(Le Praz), Courchevel 1550, Courchevel
1650 (Moriond) e Courchevel 1850, todas
batizadas consoante as suas altitudes
em metros. A última, é onde encontras
a melhor neve na Europa e hotéis muito
luxuosos.
A estação tem 19 pistas verdes (para
quem está a começar) e 35 azuis (para
quem está no nível intermédio).
Neste vale, os mais experientes
poderão encontrar adrenalina à sua
medida, num dos muitos “Off piste”
livres a partir do pico da “Saulire”,
ou numa das 36 pistas vermelhas e 11
negras em Courchevel.
Se a fome surgir, há aqui mais
restaurantes com estrelas Michelin do
que em qualquer outra estância de esqui
e cinco deles chegam a ter duas estrelas.

Whistler Blackcomb

there too much unseen place to rely on earth
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Localizada em Whistler, esta estação
de esqui é considerada a maior e melhor
estância norte-americana. Rodeada por
diversos restaurantes, bares, hotéis e
residências, pistas sem igual e neve em
abundância, um verdadeiro terreno
ilimitado para todos os gostos.
Com voos diretos de cidades de todo
o mundo, Whistler está mais perto
do que imaginas. Mas fazer o trajeto
de carro, também é uma autêntica
diversão! O trajeto de 120 quilómetros
de extensão, que liga Vancouver a
Whistler Blackcomb, é considerado
um dos caminhos mais bonitos
do mundo para se apreciar numa
estação de esqui. Vais querer perder
esta vista incrível?
A estância beneficia de mais de 37
teleféricos e tem uma superfície para
esquiar de mais de 33 km². Apresenta
áreas especificamente dedicadas às
famílias e áreas de entretenimento para
crianças na montanha, como é o caso da
incrível Whistler Kids Snow School, do
Tree Fort encantado ou do Magic Castle,
que garantem sorrisos nos rostos de
todos.

Existe ainda uma gôndola
recordista mundial, que completa o
sistema de teleférico contínuo mais
longo do mundo (Whistler Village
Gondola, Gôndola PEAK 2 PEAK,
Solar Coaster Express e Wizard
Express), uma distância total
(somente ida) de 4,4 quilómetros
(2,73 milhas) entre as duas
montanhas.
Tudo isso contribui para uma
experiência de inverno que será
lembrada para sempre.
As razões pelas quais os aventureiros
ou amantes de neve a procuram, variam
entre a atmosfera indiscutível que lhe é
característica ou a simples curiosidade
de se deliciarem em restaurantes cinco
estrelas, descontraírem em spas, fazerem
compras ou aproveitar a vida noturna
que proporciona, pois Whistler possui
cerca de 134 restaurantes e bares e 218
lojas.
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Zermatt

Os Alpes Suíços:
Nos Alpes suíços, Zermatt é a definição perfeita de
uma Winter wonderland: um cenário montanhoso
cheio de neve que parece ter saído de um conto de
fadas, com 360km de pistas de ski, parte delas abertas
inclusive no verão, uma pista de gelo para patinar ou
praticar curling, trilhos com vistas deslumbrantes
para se fazerem longas caminhadas e como todo o
esforço merece ser recompensado, depois da aventura,
o que não faltam são deliciosas opções para saborear
a deliciosa gastronomia alpina suíça ou, pelo menos,
beber um bom chocolate quente.
Um destino com inúmeras ofertas familiares, que
garante experiências inesquecíveis dentro e fora das
pistas. Quem aprende a esquiar nas pistas de Zermatt
dificilmente consegue esquecer pois é daquelas
experiências que ficam para o resto da vida.
A neve é sempre garantida e as pistas são
cuidadosamente ajustadas ao nível de cada esquiador.

Aventura-te:
Os esquiadores mais experientes e com forte sentido de aventura têm a oportunidade de deslizar fora das pistas,
sempre com fácil acesso a partir dos principais meios mecânicos dos vários sectores. A melhor forma de explorar a
área de Zermatt é de helicóptero, pois é o maior centro de heli-viagens dos Alpes. Ali os sonhos tornam-se realidade
num abrir e fechar de olhos: atingir o topo de uma montanha de 4 mil metros e mergulhar na adrenalina da aventura
de descê-la sem quaisquer constrangimentos sobre os skis. Consegues imaginar a sensação?

www.descobrimentos.com.pt
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CARNAVAL

A VIDA SÃO DOIS DIAS, O CARNAVAL SÃO
TRÊS!

www.descobrimentos.com.pt
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O Carnaval comemora-se praticamente por todo o
mundo. Há carnavais mais especiais que outros, mas a
festa é uma constante em qualquer um dos casos!
Em Portugal, existe uma longa tradição carnavalesca de raízes muito
antigas, onde foram trazidos, pelos portugueses, vários estilos
contemporâneos do samba, que atualmente influenciam o Carnaval de
algumas localidades portuguesas. Com particularidades muito próprias,
os carnavais mais conhecidos são o de Ovar, da Nazaré, de Torres Vedras,
Podence, Estarreja, Loulé e Sesimbra.
O Carnaval de Ovar, também conhecido por Vitamina da Alegria, é um
dos maiores eventos deste género em Portugal. Organizado desde 1952,
todos os anos atrai milhares de visitantes, através dos seus três Corsos
Carnavalescos compostos por mais de 2000 figurantes.
Na segunda-feira antes do dia de Carnaval é organizado um evento
noturno designado “Noite Mágica”, com o objetivo de juntar muitos
foliões no centro da cidade, numa festividade que dura até ao amanhecer
do dia seguinte.
Também em Podence, no concelho de Macedo de Cavaleiros, este evento
é um dos mais importantes do Norte devido à preservação e participação
da comunidade nos eventos culturais da região, um fator decisivo para
que a UNESCO identificasse o Carnaval de Podence como Património
Imaterial da Humanidade.
As figuras “diabólicas” dos Caretos, são predominantes nestes dias.
Rapazes disfarçados com vestes de franjas coloridas, caras com um
nariz bicudo e chocalhos à cintura, são o barulho que se faz ecoar por
todas as ruas. Ligados à figura do “diabo à solta” mostravam os excessos,
a euforia e a alegria permitidos nesta altura do ano.
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De trajes tradicionais e folia no corpo, o Carnaval
da Nazaré é um evento esperado ansiosamente
pelos Nazarenos, que o vivem de uma forma
penetrante e apaixonada.
Todos os anos há um “mote” que define o
Carnaval Nazareno e normalmente é sempre
uma expressão típica nazarena que acaba por
assinalar esse ano carnavalesco.

O Carnaval de Torres Vedras é um evento
praticamente secular, sendo originário em 1923.
Leal às suas tradições e assumindo-se como o
Carnaval mais português de Portugal, com toda
a sua sátira política, social e desportiva, local,
nacional e internacional, o Carnaval de Torres
Vedras realiza-se durante 6 longos dias.

CARNAVAL
Rio de Janeiro

A Primeira Escola de Samba

Para além das praias e montanhas
de uma beleza ímpar, o Rio de
Janeiro é palco da mais famosa
festa brasileira: o Carnaval!
Considerado como o maior
carnaval do mundo pelo
Guinness Book, esta festa popular
tem a duração de quase uma
semana, o que torna a Cidade
Maravilhosa, num espírito único
e surpreendente tanto para os
cariocas como para os turistas de
toda parte do mundo.
Caracterizado pela sua
irreverência e banalidade,
pelos nomes de duplo sentido
(especialmente dos blocos) e pela
diversidade cultural e musical,
este evento é composto por
distintos tipos de demonstrações
culturais, desde desfiles das
escolas de samba e bandas de ruas
a festas móveis seguidas pelos seus
foliões mascarados que desfilam
de forma organizada.

Surgiu no Rio de Janeiro e tinha o
nome de “Deixa Falar”. Esta escola
foi criada pelo sambista carioca
Ismael Silva, mas anos mais tarde
transformou-se na escola de
samba Estácio de Sá e foi a partir
daí que o carnaval de rua começou
a adquirir uma nova configuração
e iniciaram-se os primeiros
campeonatos para apurar qual
a escola de samba mais bela e
agitada.
É no Sambódromo que as
principais escolas de samba
da cidade fazem as suas
apresentações, pois é um palco
tradicional com capacidade para
receber mais de 72 mil espetadores
em cada uma das noites de folia.

Carnaval na Madeira
Na Madeira, a época carnavalesca vive-se num ambiente festivo constante,
quer nas iniciativas de carácter oficial, quer nas de carácter voluntário pois
na tradição madeirense, a alegria e a boa disposição reinam em qualquer
lugar.
O Carnaval madeirense é atualmente uma fusão do tradicional com as novas
influências carnavalescas brasileiras, a festa é misturada com muita alegria
e ritmo, disfarces e sátira popular.
É tradição fazerem-se dois grandes cortejos de Carnaval distintos: o Cortejo
Alegórico onde imperam os ritmos de samba, muito brilho e espetáculo e o
Trapalhão, onde a sátira e espontaneidade enchem as ruas do Funchal.
Se decidires ir à Madeira nesta época aproveita e delicia-te com as
tradicionais malassadas (semelhante à filhós) que são consumidas no
último dia do Carnaval.

www.descobrimentos.com.pt
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Carnaval de Veneza
O Carnaval de Veneza surgiu ainda no tempo em que
a nobreza precisava de se disfarçar para poder sair com
o povo sem que fosse reconhecida e desde então as máscaras
e trajes do século XVIII são os ícones essenciais deste
carnaval. Ao longo dos anos, as cores das vestes foram-se
alterando, mas no entanto as máscaras continuaram com
as 3 cores principais: branco, prateado e dourado.
A expressão imóvel que as máscaras apresentam chega
a ser um pouco perturbadora e misteriosa porque aquela
pessoa, de trajes luxuosos, comunica connosco apenas
com os olhos.
É durante esta época que Veneza revela a sua essência e
identidade, são meses de preparação que depois culminam
em duas semanas recheadas de eventos, desde cortejos
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nas gôndolas pelo Grande Canal de Veneza, a concertos
nas principais igrejas e bailes de máscaras nos luxuosos
palácios, cheios de candelabros antigos.
A Piazza San Marco é o cenário usado para os 15 segundos
de fama na passerelle, pois à semelhança de muitos outros
sítios, também aqui se fazem desfiles para determinar os
melhores disfarces.
Para quem viaja só com bagagem de mão ou não foi
prevenido para este evento, pode sempre optar por alugar
vestuário adequado à altura deste evento ou comprar
apenas uma máscara.
O Carnaval de Veneza não tem concorrência, é de facto o
Carnaval mais belo do mundo!

www.descobrimentos.com.pt
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LUA DE MEL

Seychelles

Um País Real que
Parece Fantasia
Praias de sonho, destino ideal para luas-de-mel e um aroma idílico.
As Seychelles são muito mais do que aparentam. Luxo e tranquilidade,
mas acima de tudo, há tempo para se ser feliz!
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Composta por 115 ilhas. As que não vais querer
perder são: Mahé, Praslin e La Digue

Mercado
Sir Selwyn Selwyn Clarke

Desde muito novos, os habitantes
das Seychelles, ouvem canções
populares, mas numa delas retiram a
mensagem de que Vasco da Gama tinha
tudo ali, praias de sonho e um paraíso
por explorar, mas que o desperdiçou.
O ritmo tem influências africanas,
europeias, indianas e polinésias e a
batida segue o refrão “Vascô, Vascô dá
Gamá” dito no crioulo do arquipélago
que é, também ele, uma das grandes
confirmações de que a fusão de
culturas pode ser um sucesso.
Esta multiculturalidade começou
com a passagem do navegador
português a caminho da Índia (na
segunda viagem), em 1502. Foi ele
quem identificou pela primeira vez
estas ilhas quando atravessava a Índia
para África; chamou-lhes Almirantes e
seguiu a sua viagem.

Mahé, uma das principais ilhas
e a mais populacional, é o ponto de
entrada para o país devido ao seu
pequeno e funcional aeroporto a pouco
mais de meia hora de carro desde
Victoria.
A área central da cidade junta todos
os pontos de interesse: o mercado Sir
Selwyn Selwyn Clarke, o pequeno Big
Ben, o templo hindu e a área comercial.
No primeiro podemos encontrar toda
a riqueza dos oceanos, com peixes
de todos os tamanhos e cores e nas
pequenas ruas que vão dar ao mercado,
existe um comércio variado, desde
o ambulante aos estabelecimentos
certificados. Este é o coração de
Victoria, em especial durante a parte da
manhã, e essa é uma lição a aprender
para os restantes dias nas Seychelles:
a vida começa cedo e praticamente
termina com o pôr do sol.

www.descobrimentos.com.pt
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A ilha de Praslin, a segunda maior ilha do arquipélago. No meio
das suas colinas podemos encontrar o radioso Vallée de Mai, onde é
possível avistar a Reserva Natural do Vallée de Mai, considerada pela
UNESCO, Património da Humanidade.
Este é o único local no mundo onde podemos observar, em estado
selvagem, uma das raridades mais célebres desta ilha, o coco-do-mar,
o enorme e misterioso fruto duma palmeira que é endémica deste
arquipélago. Outra espécie importante é o papagaio-negro, a “ave
nacional” das Seychelles.
Os recifes de coral que predominam na ilha são também o habitat
de diversas espécies de peixes e de conchas de uma beleza indescritível.
La Digue, a quarta maior ilha granítica das Seychelles e
considerada a terceira ilha mais populosa com apenas 2000 pessoas.

A vint e m i n u to s d e barc o e stá a m ais be l a p rai a do mundo.
C h a m a m - l he A n s e Source d’Arge n t e e stá locali zada numa
p r o p r i e da d e pr i va da a que só se pode aceder medi ante o
pag a m e n to d e a proxim adam e n t e 7 e uros, mas acredi ta ,
s er ão o s 7 e u r o s m ais be m gastos da t ua v i da!
À semelhança da ilha Praslin, também nesta podemos encontrar
uma flora rica, como é o caso da Reserva Natural de Veuve, que serve
igualmente de abrigo a um pássaro raro, o Terpsiphone corvina, também
conhecido como o Papa-moscas-negro-das-seychelles.
Já os recifes e lagoas de La Digue presenteiam os seus visitantes com
fauna rica em tartarugas-gigantes, caranguejos-coco, raias-gigantes e
tubarões.
O pico mais alto desta ilha fica situado na parte central, na Belle
Vue, conhecido como o Eagle’s Nest Mountain, com uma altitude de
300 metros. Uma vista verdadeiramente imperdível!
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Rougaille
Nas ilhas Seychelles, é possível saborear
imensos pratos deliciosos e temperados,
como não poderia ser de outro modo. Já que
se encontram rodeadas pelo Oceano Índico,
as ilhas contam com deliciosos pratos à
base de peixe e polvo que combinam na
perfeição com molhos de coco, pimentas,
gengibre e alho. Estes pratos são geralmente
acompanhados de arroz.
Uma das receitas típicas é o Rougaille,
um molho à base de tomate com ervas
aromáticas, alho, gengibre e pimentões
habitualmente servido para acompanhar
pratos de carne ou peixe.

Paraíso no fundo do mar

Coco-do-Mar
O fruto icónico da ilha de Praslin!
Durante muitos anos, os navegadores
pensavam que crescia no fundo do mar, uma
vez que só o encontravam a flutuar, daí lhe
terem dado o nome que tem, mas depois
perceberam que esta semente nascia de uma
palmeira.
Esta planta desenvolve-se em áreas com
o solo bem drenado e em encostas bastante
visíveis, embora o seu desenvolvimento seja
cada vez mais reduzido devido à erosão.
O fruto leva cerca de 6 a 7 anos a amadurecer
e a germinação da semente chega a levar entre
7 e 10 anos até aparecer a primeira folha. Por
estas razões, pensa-se que uma planta saudável
possa atingir uma idade entre 200 e 400 anos.

Refresca-te e
delicia-te
Para te refrescares,
as Seychelles contam
com várias opções
para todos os gostos,
desde deliciosos
sumos de fruta
fresca ou de coco
fermentado ao chá
de ervas aromáticas.
Para os amantes de
bebidas alcoólicas,
as opções também
são algumas, desde
rum feito à base de
açúcar-mascavado
às populares cervejas
locais, Seybrew e
Eku.

As Seychelles são um destino ideal para usufruir de
tranquilidade e relaxar nas belas praias, no entanto,
têm muito mais para oferecer do que um paraíso de
água turquesa e areia onde o cenário é único.
Com a riqueza que os seus fundos marinhos
possuem, é verdadeiramente delicioso poder explorá-los mergulhando nas suas águas ou simplesmente
através do snorkeling e apreciar as mais de 1000
espécies marinhas diferentes que se encontram
nestas águas rodeadas por corais.
Neste paraíso marinho, é possível encontrar o
peixe-mariposa, o peixe-anjo, o majestoso peixenapoleão, as preciosas tartarugas-marinhas e, para
os mais sortudos, o fascinante tubarão-baleia.

Horários e preços
Independentemente dos horários das atrações,
para usufruíres das ilhas da melhor maneira,
recomenda-se que te adaptes ao horário da vida local,
ou seja às 6 horas da manhã já é completamente de
dia e às 7 da tarde já é de noite.
Quanto aos preços, estes são muito altos se os
compararmos com o nível de vida dos cidadãos
locais. No entanto se procuras a máxima qualidade e
conforto, verás que os preços das Seychelles são ainda
mais elevados que os de destinos como as Maldivas.

www.descobrimentos.com.pt
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SÃO VALENTIM

As melhores
coisas da
vida são: as
pessoas que
amamos, os
lugares onde
estivemos e
as memórias
que fazemos!
E o que é o amor?

“Amor (do latim amore) é uma
emoção ou sentimento que leva
uma pessoa a desejar o bem a
outra pessoa ou a uma coisa. É a
dedicação absoluta de um ser a
outro, o afeto ditado por laços de
família, o sentimento terno ou
ardente de uma pessoa por outra.
O amor não se define, vive-se! “
Sabemos que o amor que
nutrimos por um amigo, membro
da família, filho ou parceiro
romântico
são
totalmente
diferentes de uns para os outros.
Na verdade, existem várias
maneiras de amar alguém, mas
há dois tipos principais, o amor
apaixonado que envolve atração e
desejo sexual e o apego que é o amor
mais compassivo e normalmente é
sentido entre familiares e amigos.
Mas o que é o amor afinal?
Uma pergunta que não é
quantitativa nem qualitativa, que
não é sobre ser, mas sim sobre
estar. E é quando te sentes amado
sem precisares que to digam.

www.descobrimentos.com.pt
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Paris, a cidade do amor

Roma, a Cidade Eterna

A luz da cidade, os vários monumentos, os restaurantes
e os jardins são o que dão um encanto especial à cidade,
é toda esta envolvência que faz dela perfeita para uma
viagem a dois.
Não podes deixar de visitar a Torre Eiffel, o Museu do
Louvre, a catedral de Notre Dame, o Arco do Triunfo, o
Palácio de Versalhes, o Quartier Latin, um dos bairros
latino mais antigos da cidade e claro, se tiveres tempo,
a Disneyland e Walt Disney Studios, que encantam os
miúdos e graúdos.

É considerada a cidade eterna porque parece que o tempo
parou. As ruínas dos edifícios e monumentos fazem desta
cidade um lugar único, dando a sensação de que estamos a
viajar no tempo sempre que por lá passamos.
O Coliseu de Roma, a Fontana di Trevi, a Praça e Basílica
de São Pedro, a Piazza Navona, a capela Sistina e a Piazza
di Spagna são alguns dos lugares com visita obrigatória.
Se no meio da visita tiveres fome, não deixes de provar as
massas e pizzas italianas. Buon appetito.

Londres, é sempre uma boa ideia

Praga, muito mais do que uma cidade medieval

Poderíamos visitar Londres durante semanas e
acabaríamos por não ver tudo o que a cidade tem para
oferecer. Alguns dos sítios imperdíveis são o Palácio e
Abadia de Westminster, o Palácio de Buckingham onde
é feita a conhecida cerimónia da Troca da Guarda, que
normalmente acontece às segundas, quartas, sextas e
domingos por volta das 11:00h.
Piccadilly Circus, o ponto de encontro dos londrinos,
a Tower Bridge que atravessa o Rio Tâmisa, London Eye
que oferece vistas panorâmicas impressionantes, o Big
Ben, Trafalgar Square, umas das mais importantes praças
e onde a pouca distância se pode encontrar a National
Gallery, Camden Town, um dos bairros mais peculiares e
com personalidade de Londres e como não poderia deixar
de ser, o museu Madame Tussauds onde encontramos as
figuras mais emblemáticas.
Por fim, podes aproveitar para conhecer qualquer um
dos oásis verdes que existem, desde o Hyde Park, St Jame’s
Park, Regent’s Park ou até o Green Park, vale a pena a visita
a qualquer um deles.

Com uma arquitetura inigualável, repleta de vida
cultural, museus e o maior castelo do mundo, que no seu
interior possui a Catedral de S. Vito. O Palácio Real do
Castelo de Praga, a Torre Dalibor, o Convento de São Jorge
e a Viela Dourada, são paragens obrigatórias.
A Ponte Carlos, a mais antiga de Praga, atravessa o rio
Moldava da Cidade Velha até a Cidade Pequena e a vista
vale mesmo a pena. Outra particularidade desta cidade, é
o Relógio Astronómico, o relógio medieval mais famoso
do mundo, localizado na Torre Sul do antigo edifício da
Câmara Municipal, no coração da cidade velha.
A sua principal atração é o desfile dos doze apóstolos que
acontece sempre que este assinala as horas.
A juntar a estas atrações antigas, há também muitos
pontos turísticos modernos, como é o caso do Monumento
e Museu em homenagem a Franz Kafka ou a misteriosa
Casa Dançante.
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E TU, VAIS
FICAR EM
CASA?

Sobe o arco
da Ponte da
Arrábida!
Com todos os
equipamentos de
segurança e conforto
e um guia com todos
os conhecimentos, até
quem tem vertigens
pode subir a um dos
edifícios mais icónicos
do Porto.
A 65 metros do rio,
este local é sossegado e
tranquilizante e a vista
é absolutamente única!
Vemo-nos lá em cima?

Porto, a Cidade Invicta

Considerada em 2020 como o Melhor
Destino City Break da Europa, a cidade
invicta para além da sua extensa história
tem muitas atrações para deixar os seus
visitantes encantados.
A ponte D. Luís I que atravessa o Douro,
os passeios de barco pelo mesmo rio, o
Palácio da Bolsa, a Torre dos Clérigos, o
Museu e Jardim de Serralves, a Livraria
Lello, a Avenida dos Aliados e claro sem
esquecer, a zona da Ribeira são tudo
lugares que não podes deixar de visitar.
Ir ao Porto é sinónimo de te deliciares
com uma francesinha ou umas tripas à
moda do Porto, acompanhado de um bom
copo de vinho do Porto.

Degustação nas
Caves Sandeman
Uma experiência
plena de mistério e
sensualidade num
ambiente tradicional
com vista para o Rio
Douro.
Nesta experiência
é feita uma visita
às Caves, onde se
encontrarão espaços
repletos de cascos e
balseiros, num edifício
onde, desde 1811, se
envelhece o Vinho do
Porto Sandeman.
E a cereja no topo do
bolo? Uma prova de 3
vinhos! Saboreia esta
descoberta de longa
tradição.

www.descobrimentos.com.pt
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DIA DO PAI

SER PAI É...

exercer por uma vida o mais
importante cargo que existe!

Heróis apenas salvam o mundo, é
por isso que não és o meu herói, és
algo maior, és o meu mundo, o meu
pai...
Feliz Dia do Pai

Adriana

Querido pai, para este ano
desejo que sejas feliz e que
tenhas muita saúde!
Perfeito
Amoroso
Incrível

Bruna Ribeiro

O meu pai!
O meu pai é um herói, ele
trata de mim, ele brinca
comigo.
Gosto de ti pai!

Lucas Trindade Gaspar

O meu pai é muito fixe
porque joga à bola e andebol
comigo!
Um beijo!

Gustavo Gomes

20
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Olá papá, eu adoro-te muito
e queria que tu ficasses muito
feliz neste dia especial!
Feliz Dia do Pai

Olá pai.
Espero sempre que me
apoies e obrigado por seres
assim.
Gosto muito de ti.

Rafael
Maria

Olá eu sou a Carlota e gosto
muito de ti papá porque
dás muito carinho e brincas
comigo.

Amo os papás todos da vida inteira mas amo
ainda mais o meu.
Gosto muito de estar no escritório do meu papá
e de desenhar com ele, mas o que eu gosto mesmo
mesmo muito é de estar com ele na cama dele.
Ninguém corta as frutas melhor que ele.
Um dia fui com ele de férias e ele levou-me em
cima da mala. Nas férias fazemos wakeboard no
barco e saltamos e nadamos na piscina. Ele é que
me ensinou. É mesmo o maior!

Madalena Rosa

Carlota Figueiredo

O meu pai é engraçado,
brinca junto comigo, mas está
sempre a moer e a implicar.
Por isso o meu pai é chato.
Gosto muito de ti papá!

Gosto muito de ti papá porque fazes o pequeno
almoço ao Domingo e ficas na cama comigo.
Gosto muito de brincar contigo a fingir que és
meu primo.
Ah! Também gosto que me faças cócegas
porque me fazes rir muito.
Adoro-te até ao céu!

Carolina Mendonça

Concha

www.descobrimentos.com.pt
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Até onde é que estás disposto a ir pela tua
próxima garrafa de vinho?
Uma experiência que se realiza de maio a setembro,
dependendo sempre do estado do mar e do clima, que decorre
na Ilha do Pessegueiro em Porto Covo. Os mergulhadores
equipam-se e vão a pé até ao ponto de embarque rumo à
enseada da ilha. Dentro do barco uma vez ancorado é feito
o batismo de mergulho de modo a se ambientarem ao meio
aquático.
A atividade tem uma duração de aproximadamente 3 horas,
desde o início da descida (varia entre os 8 e 10 metros) à
degustação ou aquisição da garrafa.
Já no hotel Cristal Setúbal, podes usufruir das mais variadas
facilidades que ele apresenta para que te sintas em casa!
Composto por 85 quartos e com um ambiente de calma e
tranquilidade, o verdadeiro conforto de que precisas para que
passes um dia maravilhoso depois desta experiência.

Mergulha nesta
Aventura!
A experiência é composta
pelo mergulho e todo o
equipamento necessário,
a garrafa que irás apanhar
no fundo do mar e a
possibilidade de poderes
ficar a descansar no Hotel
Cristal Setúbal em regime
de alojamento e pequeno
almoço.

Tens um pai radical? Então vai até Arouca e deixa-te levar nesta aventura
com ele.
Se gostas de desportos de aventura e tens espírito de equipa, podes aproveitar para fazer
rafting no Rio Paiva, numa embarcação insuflável onde não faltará adrenalina e total
segurança.
Sempre sonhaste fazer uma descida ao longo de um rio, por entre cascatas, poços de águas
cristalinas e encostas rochosas? Então vais adorar fazer Canyoning, onde a adrenalina e a
diversão estarão asseguradas.
Se já não és tão aventureiro mas adoras caminhar, há a possibilidade de fazeres um percurso
pedonal de 8 Km, onde é possível observar os pontos de interesse, nomeadamente os
Passadiços do Paiva ou a 516 Arouca, a maior ponte pedonal suspensa do Mundo.

Arouca sobre rodas
Para os amantes de
passeios de jeep, há um
pacote que consiste num
passeio de pelo menos 60
km pelo Vale do Paiva,
onde é possível passar
pelos Passadiços do Paiva,
a ponte 516 Arouca e
conhecer e compreender
um dos fenómenos
geológicos mais relevantes
do Arouca Geopark,
através da visita ao Museu
das Trilobites Gigantes de
Canelas.
www.descobrimentos.com.pt
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Condução a fundo
Se és amante de velocidade, esta é a oportunidade de
uma vida que não vais querer perder! Nesta experiência
de condução tens a chance única de conduzir um
automóvel de competição em circuito fechado e testar
os teus limites enquanto condutor no Autódromo
Internacional do Algarve.
A experiência consiste em conduzir um dos carros
disponíveis no fantástico circuito do Autódromo
Internacional do Algarve em Portimão. Sente a
adrenalina que sentem os profissionais. Alinhas nesta
experiência a fundo?
Nesta experiência, existem várias viaturas para serem
testadas a alta velocidade, entre elas estão o Porsche
Cayman S, o Honda Civic Type R, o Mercedes AMG
E53 ou o Mercedes AMG GT … Qual é a tua escolha?
Vai até ao Algarve e aproveita esta sensação única de
velocidade!

E tu? Alinhas nestas aventuras com o teu pai? Um jantar? Um passeio?
Uma experiência radical? O que não faltam são ofertas!
E se fosses chefe por um dia? E se preparasses uma refeição em conjunto com o teu
pai na cozinha de um hotel?
Sim leste bem! É possível teres uma experiência de culinária única e original onde
os produtos são regionais e as ervas são biológicas e toda a envolvente encaixa num
ambiente em que a natureza é o ingrediente principal.
Passa um dia a cozinhar um dos muitos pratos que o hotel Cooking and Nature –
Emotional Hotel tem para te oferecer. Escolhe um dos menus e atira-te para a cozinha.
Para além desta experiência única de cozinha, este hotel intimista com apenas
12 memoráveis quartos inspirados nas emoções trazidas pelos clássicos do cinema,
oferece-te uma localização privilegiada no coração do Parque Natural das Serras
D’Aire e Candeeiros e uma vista excecional para a serra. Um verdadeiro lugar para te
apaixonares!

24
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ILHA DE SÃO MIGUEL - AÇORES

Açores

O Melhor Destino
de Turismo de
Aventura
NATUREZA VIVA

Qualquer viagem aos Açores deve incluir “obrigatoriamente” uma
visita à Ilha mais emblemática do Arquipélago: São Miguel, um exemplo
perfeito de como o nosso país possui uma enorme riqueza natural.
Além de encontrares a maior cidade dos Açores, Ponta Delgada,
moderna e cosmopolita, cheia de histórias para contar, a natureza é
que reina na ilha!
Não faltam miradouros que proporcionam vistas deslumbrantes,
como a Vista do Rei, o Cerrado das Freiras, a Boca do Inferno e o Pico
do Ferro, entre tantos outros de cortar a respiração.
Será este o verdadeiro paraíso na Terra?
Plantações de chá, como a “Gorreana”, a mais antiga da Europa,
estufas de ananases como a “Arruda”, as fumarolas nas furnas de onde
saem os famosos cozidos, grutas maravilhosas, como a do Carvão,
quedas de água respeitáveis, como o Salto do Cabrito, piscinas naturais
aquecidas por vapores vulcânicos como a da Ferraria, a Caldeira Velha,
o Parque Terra Nostra e a Poça da Dona Beija, permitem-nos relaxantes
momentos que dificilmente se esquecerão.
Mesmo ao largo de Vila Franca de Campo, quando está bom tempo,
passear pelo seu ilhéu é viver um encanto único. A uma curta viagem
de barco, tens a possibilidade de estar no seu interior, onde a praia te
permite aceder a uma piscina natural. Não vais querer perder!

www.descobrimentos.com.pt
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“Se re j e itar e s a c o mi da ,
ig nor ar e s o s c o s t ume s ,
t emer e s a r e lig i ão e e v i ta r e s
as p e s s oas , m ai s va l e f i c a r e s
em c asa .”
Ja m e s A . M ic h e ne r
Para que te maravilhes
Um banho ao luar na Poça da Dona Beija, um mergulho em pleno Oceano
Atlântico, na praia do Ilhéu de Vila Franca do Campo ou nas piscinas naturais
da Ferraria, uma caminhada rumo ao infinito para te perderes na imensidão
dos miradouros um pouco por toda a ilha, um dia relaxante no Parque Terra
Nostra ou na Caldeira Velha, fazem desta ilha um verdadeiro conto de fadas!

Para que te delicies
A nível gastronómico, estamos perante um destino que te vai deixar de
água na boca! Aqui deverás provar as famosas cracas, com um intenso
sabor a mar, o inigualável “Bife à Associação” na Associação Agrícola,
os maravilhosos petiscos da “Tasca” em pleno centro histórico de Ponta
Delgada, o incontornável cozido das furnas, os deliciosos licores da “Mulher
do Capote” entre tantas outras iguarias! Desculpa-nos se já estavas com
fome…

26
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UM PORTUGAL MAIS INTIMISTA

Inspirado no Passado...

LUZ
CHARMING
HOUSES
...com os Olhos no Futuro
O Luz Houses é fruto do desejo de criar um espaço único e
sobretudo especial! Cada casa conta uma história, cada árvore guarda
um segredo e cada pedra faz com que te percas num passado, presente
e futuro que brincam em harmonia.
De inspiração na arquitetura tradicional dos séculos XIX e XX,
a pequena aldeia está rodeada por um jardim muito característico,
composto por algumas árvores de fruto, carvalhos, oliveiras,
azinheiras e outras espécies silvestres desta região, cada uma
cuidadosamente organizada e plantada da forma mais perfeita: pela
mão da própria Mãe-Natureza.
Abre a porta e deixa-te invadir pelo aroma fresco a flores silvestres,
reencontra o equilíbrio natural e estado de serenidade plena na gruta,
onde é privilegiada a aromaterapia e a fitoterapia ou simplesmente
mergulha na piscina, de 1 de junho a 30 de setembro, onde a água te
permite cuidar da saúde mediante as condições meteorológicas.
O regresso às origens, o sussurro das folhas beijadas pelo vento e
os segredos que ali se vão deixando, fazem deste lugar único, o sítio
perfeito para reencontrar a harmonia entre o corpo e a mente.
Para além desta envolvente única, o Luz Charming Houses pratica
um turismo sustentável pois é a favor de iluminar a alma e poupar o
corpo, utilizando tecnologia led e iluminação de baixo consumo.
Caminhar ou pedalar por esta região significa uma viagem
inesquecível pelo melhor da natureza, cada minuto é a recuperação
de forças e cada segundo é o descobrir de um novo segredo porque os
maiores segredos só estão escondidos nos lugares mais improváveis!
Desliga-te do mundo e deixa-te envolver nesta luz mágica.
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FILIPINAS

Um dia é preciso parar de sonhar e
partir!

FILIPINAS
30
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A Moeda e a Língua
A moeda oficial é o peso filipino e 1 euro
corresponde aproximadamente a 57 pesos. De um
modo geral, algumas coisas são bastante acessíveis
como é o caso das excursões e refeições que possam
ser feitas lá.
O filipino é um dos idiomas oficiais juntamente
com o inglês, no entanto existem muitos outros
idiomas e dialetos espalhados pelas ilhas. Uma das
palavras que todos temos de aprender é “Salamat
Po”, que significa obrigado.

Não é de todo o principal destino que te surge na cabeça
quando pensas na Ásia, mas, na realidade, o arquipélago
das Filipinas é completamente surpreendente. Formado
por mais de 7.000 ilhas, é tão diferente que na mesma
viagem podes ter inúmeras experiências, desde nadar
com tubarões-baleia em Donsol, apreciar a vista
deslumbrante dos terraços com arrozais de Banaue,
ingressar no caos de Manila, esquecer as horas na exótica
província de El Nido, mergulhar nas águas de Coron
para ver restos de barcos da II Guerra Mundial, entrar na
escuridão do rio subterrâneo de Sabang ou até descansar
em praias dignas de postais como as da ilha Boracay.
Seja qual for a tua preferência, o que não te vão faltar são
motivos para viajares até às Filipinas e de preferência
com tempo!

As ilhas estão agrupadas em três divisões geográficas:
Luzon, a Norte, onde se encontra a capital Manila, a
segunda cidade mais populosa do país; Visayas, no
Centro, onde estão as ilhas mais turísticas; e Mindanau, a
Sul, uma região menos recomendada para os turistas.
Quanto à sua gastronomia, as Filipinas são um dos
maiores produtores de arroz do mundo e, como tal, em
todas as refeições é praticamente obrigatório servir arroz,
que normalmente acompanha frango, marisco ou carne
de porco.
O prato mais nacional é leitão, pode ser encontrado
quer em restaurantes quer nas ruas. A forma como
o animal é assado transforma a sua pele numa capa
estaladiça e suculenta, uma característica única desse
prato.

Boracay
Uma pequena ilha no centro das
Filipinas, conhecida pelas suas
residências e praias. De um lado
palmeiras, bares e restaurantes, de
outro, um centro para desportos
aquáticos. Nas proximidades, o
observatório no Monte Luho oferece
vistas panorâmicas sobre a ilha.

Manila- A caótica e emblemática capital
Para quem viaja para as Filipinas, é importante que
também visite esta cidade, pois é uma das primeiras
cidades cosmopolitas, é dinâmica, com uma história
riquíssima e um comércio intenso ou não fossem alguns
dos maiores centros comerciais do mundo a estarem
aqui.
As principais atrações encontram-se na zona histórica
muralhada denominada de “Intramuros”, onde
podemos encontrar o Forte de Santiago, um quartel do
exército dos EUA, a Plaza de Roma que é a praça mais
importante de Intramuros e a Catedral de Manila. Já
fora de Intramuros, mas sendo também uma passagem
indispensável, a mais antiga chinatown do mundo.
www.descobrimentos.com.pt
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II Guerra
Mundial
Debaixo
do Mar
As águas em torno da ilha Coron têm
vários navios naufragados do tempo da
II Guerra Mundial que desde há muito
tempo são um ponto a ser visto quando
se visitam as Filipinas. A maior parte
desses navios encontram-se a uma
profundidade que só é possível avistálos fazendo mergulho com garrafa,
mas o chamado “Skeleton Wreck” é um
dos que está perto da superfície e que
se torna fácil admirar apenas fazendo
snorkeling.
Também nessa zona existe um recife
de coral e é um dos locais elegidos para
observar a diversidade da vida marinha
que lhe é característica, sendo que os
vários peixes coloridos são as delícias
de quem se aventura nestas águas
cristalinas.
A llha de Coron é composta por altas
falésias que se elevam do mar e no seu
interior possui alguns lagos de águas azul
turquesa, que têm uma vista brutal. Um
dos mais famosos é o Barracuda Lake,
um sítio privilegiado para mergulho,
mas que a maioria dos seus visitantes só
usa para nadar à superfície.
A água é tão transparente que se
conseguem observar as formações
rochosas que se alongam por vários
metros de profundidade junto às
margens. Mergulhas nesta aventura?

“Entre todos os livros do mundo,
as melhores histórias estão entre
as páginas de um passaporte.”
- AUTOR DESCONHECIDO
32
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Tinago Falls é uma cascata no rio
Agus, localizada na parte norte da
ilha de Mindanau. O termo Tinago é
filipino e significado “escondido “.
As suas águas, bastante frias por
sinal, caem numa piscina profunda
e calma que forma uma lagoa de cor
azul. Debaixo da queda de água há
uma pequena caverna onde ecoa o
barulho das águas.
Também na ilha de Cebu, existe
uma destas cascatas com uma
localização bastante privilegiada,
pois está inserida dentro das
montanhas de Matutinao, o que
faz com que a sua envolvente seja
predominantemente verde.

O Imperdível e Memorável
Colinas do Chocolate
As colinas do Chocolate, de importância
estética e geológica única, localizam-se na
ilha Bohol, nas Filipinas. Com formas cónicas
e tamanhos parecidos, a origem destas colinas
é incerta, há quem admita que se formaram
pela ação do vento, outras pensam que é fruto
de um fenómeno vulcânico sub-oceânico e
há quem acredite, ainda, na lenda, que diz
que são na verdade, lágrimas secas de um
gigante imortal chamado Arogo, que foram
derramadas devido à morte da sua amada.

Vulcão Mayon
Situado na província de Albay e com a forma
de um cone quase perfeito no seu cume, este é
considerado o mais belo em comparação ao
Monte Fuji no Japão por exemplo. É o vulcão
mais ativo do país, tendo entrado em erupção
pelo menos 50 vezes nos últimos 400 anos.
O Mayon é classificado pelos especialistas
como um estratovulcão, ou seja, um vulcão
composto, pois o seu cone simétrico
foi formado alternadamente por fluxos
piroclásticos e lava.

Parque Nacional do rio subterrâneo de Puerto Princesa
Localizado em Palawan, este parque mistura uma fantástica
paisagem caracterizada pelo desgaste das rochas com um rio
subterrâneo que emerge diretamente para o mar. O sítio é uma das
mais importantes florestas na Ásia, pois serve de abrigo a muitos
ecossistemas diferentes, incluindo animais nativos ameaçados,
como é o exemplo do faisão-esporeiro, o morcego-raposa, a lontraanã-oriental, os pequenos pandas e os texugos.

TERRAÇOS DE
ARROZ DE BANAUE

NÃO VAIS QUERER PERDER ESTE LUGAR QUE JÁ FOI CENÁRIO DE VÁRIOS FILMES, POIS NÃO?
Escavados nas montanhas de Banaue em Ifugao pelos povos indígenas, estes terraços são casualmente chamados de
“Oitava Maravilha do Mundo”. Os habitantes locais ainda hoje lá plantam arroz e vegetais, embora as camadas mais
jovens já não achem a agricultura muito fascinante.

www.descobrimentos.com.pt
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TOP 5 CLIENTES

A tua próxima experiência começa aqui!

Colecionadores de
memórias
Também podes ver a tua foto aqui, basta que partilhes as tuas recordações nas redes sociais identifiques o nosso Instagram
@descobrimentosworldtraveltours e coloques o nosso hashtag #queremosqueteapaixonescomoquevaisencontrar

HON
TAIW G KONG /
AN/O
KINA
WA
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ROMA

JOÃO GOMES

SÓNIA MACIEL SOUSA

“Aircraft Spotting”, não tem propriamente uma tradução
para Português é, portanto, uma atividade levada a cabo por
“Spotters” de todo o mundo, reunidos em comunidades onde se
partilha a mais variada informação sobre a aviação.
Existem vários tipos de “Spotters”, com vários tipos de registos
fotográficos, muito genericamente podemos dividir em aviação
civil, aviação militar, caudas e pinturas, muito abreviado serão
estas as divisões que podemos encontrar.
Comum a todas é o registo da matrícula, no meu caso particular
possuo mais de 1.800 diferentes na minha base de dados em
constante crescimento desde 1983 até ao presente ano.
Já visitei inúmeros aeroportos quer em Portugal quer no resto
do mundo, onde aproveito para visitar o máximo possível de
locais interessantes e os aeroportos locais de onde destaco,
Lisboa, Faro, Londres, Frankfurt, Hong Kong, Taiwan, Okinawa,
Xangai, mas falta o paraíso dos “Spotters” que fica na Ilha de
Saint Martin, Caraíbas.
Fico muito agradecido à Agência de Viagens Descobrimentos e
ao Ivan no apoio e coordenação da minha última “Spotting Trip”
a Hong Kong, Taiwan e Okinawa de onde destaco o fantástico
trabalho na seleção das viagens, hotéis e vistos e todo o apoio
durante a viagem, um muito obrigado.

Roma é daqueles destinos completos e que
conquistam o nosso coração, pelo menos
conquistou os nossos.
Passear por ruas tão pitorescas carregadas de
vida, esbarrando em belas praças, museus e
monumentos que são verdadeiros patrimónios
históricos. Sem contar com parques cheios
de verde, gelatarias, cafés e restaurantes com
cardápios repletos de opções de massas e vinhos.
Muitos são os adjetivos que podemos usar para
descrever a cidade de Roma, capital da Itália e a
capital de um grande Império no passado. Bela,
carismática, misteriosa, espiritual, deliciosa,
histórica e romântica.
De tudo o que vi, este foi de todos, o momento
mais maravilhoso que vi e vivi, a Fontana de Trevi,
simplesmente fiquei apaixonada, e perplexa com
tamanha beleza e encanto. Fizemos questão de
seguir a tradição, de costas voltadas para a fonte,
deitámos uma moeda na água. Segundo a lenda,
este ato garante-nos o retorno à cidade (espero que
não seja só uma lenda).
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ELISA DOMINGUES
VÂNIA SILVA
Algarve, as Maldivas de
Portugal, e neste tempo
atípico que vivemos, faz
todo o sentido realçar o
nosso património!! Tempo
sempre convidativo a
1 mergulho nos nossos
mares cristalinos, sítios
fantásticos para explorar
e alojamentos que valem
mesmo a pena!!!
Podemos realmente
ser felizes cá dentro!! E
com a ajuda prestável e
maravilhosa da nossa
agência de eleição estamos
sempre seguros de que são
sempre dias muito bem
passados!!! Obrigada!
Descobrimentos!!
Sempre!!!

PARIS

JOANA CAÇADOR
Paris, 3 dias e um desafio!
Com a ajuda da
Descobrimentos já levámos
tudo programado para
aproveitar ao máximo,
assim como os bilhetes dos
principais pontos turísticos!
Fizemos de tudo e foi
maravilhoso!
É uma cidade que nos
transmite a sensação de
percorrer um museu ao
ar livre onde a arte e a
arquitectura nos convidam a
repetir o momento!
Desafio superado!
Próximo... Roma!

Descobrimentos? É claro que é sinónimo de
descobertas! E foi o que fiz!
Em 2019, resolvi ir numa aventura com as minhas
amigas e qual foi o destino? Marrakech!! Assim que
chegámos, sentimos uma energia diferente, uma
verdadeira experiência sensorial. A arquitetura é muito
peculiar, os cheiros e sabores são exóticos que parece
que ficam entranhados quando voltamos para casa e as
pessoas são intensas.
Sem dúvida que é impossível esquecer o ambiente
único que se sente nos souks e mercadinhos
tradicionais.
Em 2020, para começar bem o ano, embarquei até
Londres com a minha companheira de viagens, a
minha filha, 3 dias de uma verdadeira aventura.
Percorremos tudo, desde o London Eye, à travessia
do Rio Tamisa, ao Big Ben, ao Palácio de Buckingham
onde assistimos à troca da Guarda, aos mais variados
parques por onde percorremos muitos kms ou a
Camden Town que é um sítio com uma atmosfera
incrível… Sem dúvida, um lugar frio, mas que voltaria
a ir com a minha agência, que além de viagens também
me proporciona experiências, e estas foram únicas!

TOP
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PÁSCOA

E porque não
Passar a Páscoa
Fora de casa?

“AS PESSOAS NÃO FAZEM VIAGENS, SÃO AS VIAGENS
QUE FAZEM AS PESSOAS”
- John Steinbec
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SABIAS
QUE?

Localizada a 324 metros de altura de um vulcão extinto da Ilha de Páscoa,
a cratera de Rano Kau tem junto a si as ruínas de Orongo, uma aldeia onde
ocorriam competições para consagrar o Deus da fertilidade Makemake. O
vitorioso desta competição seria aquele que conseguisse descer as encostas
bastante íngremes, nadar e chegar a uma ilhota vizinha, isto, sem ser comido
por nenhum tubarão.
Já nessa ilha pequena, tinham de trazer um ovo inteiro de volta para a
ilha principal, aquele que conquistasse esse feito era designado de “homempássaro” e passaria a assumir a liderança da aldeia.

Ilha de Páscoa
Jacob Roggeveen, um explorador holandês, cruzou o Pacífico saindo do
Chile e após dezassete dias de viagem desembarcou na ilha num domingo de
Páscoa, dando-lhe assim o nome.
Considerada como uma das ilhas mais isoladas do mundo, a ilha de Páscoa
na Polinésia Oriental, é também enigmática, pois acolhe 887 estátuas gigantes
de pedra (chamadas moai), que não se sabe como é que foram ali parar, um
fator que torna este lugar ainda mais fascinante.
A maioria das estátuas assume uma posição semelhante, só estão visíveis
a cabeça e os braços colocados junto ao corpo, no entanto a valorização da
cabeça tem uma explicação! Curioso? Nós explicamos!

Apaixona-te com o que vais encontrar!
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PÁSCOA SEVILHA

Celebra a...

PÁSCOA
EM
SEVILHA
A Semana Santa em Sevilha comemora-se, como qualquer outra
cerimónia da tradição católica, a Paixão, Morte e a Ressurreição de
Cristo, iniciando no chamado Domingo de Ramos e acabando uma
semana depois, no Domingo de Páscoa.
Milhares de pessoas vestem-se de “nazarenos” (devotos das
“cofradias” ou mais conhecidas por irmandades dos vários bairros da
cidade). As vestes são bastante características desta tradição e o seu
capuz pontiagudo é o pormenor que salta mais à vista.
Pela tarde e noite adentro, todos os dias dessa semana há cortejos.
Os “Costaleros”, nome dado às pessoas que carregam às costas os
“Los Pasos” e se encontram escondidos debaixo da obra de arte sacra,
chegam a ser 60 que, com grande esforço, dedicação e coordenação
fazem a procissão única.
Cada “cofradia” parte da sua igreja e tem o seu próprio caminho,
no entanto, todas precisam de atravessar por um sítio em comum,
denominada de “carrera oficial”, que inicia na Rua Campana e termina
com a saída dessa procissão após ter passado por dentro da Catedral.
Posteriormente regressam à sua igreja por um caminho diferente
acompanhadas por bandas que enchem as ruas cheias de ritmo.
É, sem dúvida, uma boa altura para ires a Sevilha! Podes ainda
visitar a Praça de Espanha, os Alcáceres Reais de Sevilha, o Parque de
María Luisa, o Museu de Belas-Artes ou a Isla Mágica.
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De malas feitas? A próxima edição vem com
mais:

Dedicação...

Aprendizagem...

e Frescura!
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