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BOAS IDEIAS
Numa época em que estamos ainda semi-confinados, mas sabemos que um dia destes
a pandemia tem de acabar, o turismo tem de estar preparado para dar resposta aos que
querem voltar a viajar e a viver experiências únicas. No caso do enoturismo, que alcançou
uma enorme visibilidade ao longo dos últimos anos, adegas, agências de viagens e de lazer,
restaurantes, bares e hotéis que de alguma forma pratiquem actividades relacionadas
com o vinho, devem continuar a trabalhar na missão de fazer deste sector uma referência
a nível mundial. Porque temos todas as condições para isso. Temos um clima fantástico,
somos um povo hospitaleiro, temos boa comida e vinhos, regiões tão diferenciadoras,
excelentes hotéis...
A mais recente campanha do Turismo de Portugal ‘Wine Pairs’ para alguns dos mercados
que mais nos procuram, reforçam ainda mais esta ideia de sermos um país incrível
e de inúmeras possibilidades - Wine pairs with Adventure, Wine pairs with Art, Wine pairs
with Discovery, Wine pairs with Music, Wine pairs with Wellness. Esta lógica de cruzamento
entre setores, contribui assim para a coesão e sustentabilidade da atividade turística com
o objetivo de posicionar o país num patamar superior de qualidade.
Sensível a estas questões, a Descobrimentos – World Travel & Tours, em parceria com
o produtor Brejinho da Costa, localizado na região vitivinícola da Península de Setúbal,
puseram a sua imaginação a funcionar e, além da visita às vinhas e à adega, promovem
também uma experiência original, que sugere ao enoturista ir pescar o seu próprio vinho
(vinhos produzidos pelo produtor que estão a envelhecer no mar, junto à ilha de Porto
Côvo). Esta iniciativa, idealizada em parceria com o Centro de Mergulho EcoAlga, mostra
bem como podemos ser criativos e organizar actividades fora da caixa que surpreendam.
É o caso. Podem ler tudo sobre esta aventura no artigo publicado aqui na revista.
Divirtam-se!

MARIA JOÃO DE ALMEIDA
(Presidente Executiva Enoturismo de Portugal)
www.mariajoaodealmeida.com

www.descobrimentos.com.pt
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PORTO SANTO

A Ilha Dourada
Nove quilómetros de areia dourada e o mar sempre bom para um mergulho. Porto Santo quase
se limita a isto. É, de facto, o local certo para descansar, não fazer nada e ainda escapar de tudo.
É a irmã mais pequena da belíssima ilha da Madeira, mas Porto Santo não se fica nada atrás!
Muito pelo contrário, este paraíso de 42 km2, com o seu extenso areal, incalculáveis trilhos para
caminhadas e temperaturas amenas, revela-se a seleção perfeita para um verão que idealizamos
com tranquilidade, comunhão com a natureza e ar puro!
A hospitalidade e amabilidade da população, o clima ameno durante todo o ano, as paisagens
únicas, a riqueza e variedade dos recursos naturais, históricos e culturais, são algumas das razões
para descobrir este paraíso.
Banhada por águas turquesas, e sendo a sua primordial caraterística, a praia de areia fina e dourada
que se estende ao longo de 9 km que nos convida a muitos banhos de sol e de mar. Também a saúde
e bem-estar estão de mãos dadas nesta soberba praia, dado que, para além das águas translúcidas,
a areia tem características terapêuticas raras.
Para além da praia, a cidade de Vila Baleira conta histórias e lendas de um passado mais ou menos
remoto, como é o caso da Casa-Museu onde em tempos foi abrigo de Cristóvão Colombo.

there too much unseen place to rely on earth
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Praia de Porto Santo

Vila B
a
capit leira é a
cidad al e única
e da i
Porto lha do
Santo
!

Com um extenso e contínuo areal de 9 quilómetros
de areias finas e douradas são características que
fazem da popularmente apelidada “Ilha Dourada”
a sua imagem de marca. Com as suas águas
cristalinas e límpidas, de um azul-turquesa
irreproduzível, esta praia torna-se única no
nosso país e rara no mundo, tendo sido eleita
a melhor “praia de dunas” no âmbito do concurso
“7 Maravilhas – Praias de Portugal”.
A razão prende-se com a formação das areias
da praia do Porto Santo, que são compostas por
microfósseis e pequenos fragmentos de algas
calcárias, conchas de moluscos e outros restos
fossilizados de organismos marinhos. São registos
de um passado com cerca de 30 mil anos de história
que chegou até aos nossos dias, apresentando
propriedades e atributos terapêuticos e medicinais,
para o tratamento de doenças do foro ortopédico
e reumático, entre outras enfermidades.

Porto das Salemas
É mais um paraíso dentro do paraíso. Situado na costa
norte da ilha, o local há muito descoberto pelos habitantes,
tem sido timidamente invadido por turistas.
Longe do mundo e a muitos metros abaixo da civilização,
este lugar mágico, só acessível a pé, revela, na maré baixa,
um número infinito de piscinas naturais que te farão
suspirar.

Miradouro da Portela
Um encantador panorama sobre a Ilha de Porto Santo, instalado a Este da cidade, famoso pelo espetáculo de fogo
de artificio que aqui tem lugar na passagem de ano.
Situado a cerca de 1,5km de Vila Baleira, possibilita uma agradável viagem numa avenida rodeada de palmeiras
e moinhos de vento, numa paisagem árida e deslumbrante de Porto Santo.

www.descobrimentos.com.pt
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FESTA DA FLOR

DESCOBRE A PRIMAVERA NAQUELA QUE É CONSIDERADA
POR MUITOS COMO UMA DAS MAIS BELAS ILHAS
DO MUNDO! DEIXA-TE APAIXONAR PELOS AROMAS E CORES
QUE INVADEM A MADEIRA NESTA ALTURA DO ANO.
6
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Imagina uma cidade onde tudo é sobre flores! Onde os
passeios estão cobertos com tapetes florais, onde existe
um muro que celebra a esperança e que é feito de flores,
onde há um belíssimo cortejo que percorre as ruas da
cidade... Ao longo desta semana, na Madeira, tudo
é sobre flores!

Existem outros regalos à vista que
não podes mesmo perder!
Os tapetes florais feitos por inúmeros artistas,
especialmente nas placas centrais da Avenida
Arriaga, são paragem obrigatória. A Exposição
da Flor na Praça do Povo e o “Muro da Esperança”
no Largo do Colégio são também dois momentos
que não podes perder.

A variadíssima multiplicidade de flores que invadem
as ruas do Funchal que com os aromas suaves
se misturam não escapam aos olhares curiosos
e aos frenéticos cliques das máquinas fotográficas.
E tu, já tens a tua preparada?

A Festa da Flor é um evento cultural português com história e tradição
que faz parte de um dos principais cartazes turísticos da Madeira,
atraindo para a região milhares de turistas. Este evento, ocorre
anualmente na cidade do Funchal e é uma homenagem à chegada da
Primavera e às flores. A festa decorre ao longo de quatro dias e consiste
não só em atuações de grupos folclóricos e de animação com concertos
musicais como também na construção de sublimes tapetes florais que
embelezam as ruas.
A parte mais conhecida é sem dúvida o Cortejo da Festa da Flor, que
começa sempre com o cortejo infantil, no qual milhares de crianças,
vestidas a preceito, desfilam até à Praça do Município para fazerem um
belíssimo mural de flores denominado de “Muro da Esperança”.
Para além dos mais pequenitos mostrarem os seus dotes, os mais
crescidos também invadem as ruas da baixa funchalense, acompanhados
de muita música, cor e suaves perfumes num desfile de carros alegóricos
que, harmoniosamente, reúnem múltiplos tipos de flores que formam
decorações cheias de criatividade.
Este Cortejo Alegórico da Flor, que se realiza desde 1979, é um dos
acontecimentos mais importantes e dos mais esperados quer por
visitantes, quer por residentes.

www.descobrimentos.com.pt
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O destino europeu mais seguro para viajar em 2021
Situado no Oceano Atlântico, distância que, traduzida em minutos, representa 90 minutos de voo a partir da cidade
de Lisboa, o arquipélago da Madeira é formado pela Ilha da Madeira com uma área de 740,7 km², pelo Porto Santo com
42,5 km², pelas Ilhas Desertas com um total de 14,2 km², no conjunto das suas 3 ilhas desabitadas e ainda pelas Ilhas
Selvagens, um conjunto de 3 ilhas e 16 ilhéus desabitados. Das 8 ilhas, apenas as 2 maiores (Madeira e Porto Santo) são
habitadas, tendo, como principais acessos, o Aeroporto Cristiano Ronaldo na Madeira e o Aeroporto do Porto Santo.
É um arquipélago bastante turístico durante todo o ano, devido ao seu clima com temperaturas amenas tanto no Inverno
como no Verão, pelo famoso fogo-de-artifício no Ano Novo, pelo seu licor, pelas suas flores e pelas suas paisagens com
montanhas inclinadas, vales verdejantes e floridos, pelo panorama do mar e das encostas do litoral e pelas suas praias de
areia dourada da ilha do Porto Santo.
De origem vulcânica, a Ilha da Madeira tem formações rochosas dramáticas, grandes vales e montanhas, águas em
tons de azul e um forte verde que recobre todo o sítio. Aliás, o verde por lá é tão excecional que parte da vegetação natural,
conhecida como Floresta Laurissilva, foi declarada em 1999 como Património Natural da Humanidade pela UNESCO.
Atualmente, a floresta alberga várias espécies endémicas e plantas transferidas pelos colonos, além de uma variedade
de plantas tropicais cultivadas, como é o caso da banana e do maracujá. Sendo o solo de tipo vulcânico, que geralmente
é muito fértil (cerca de 3 vezes mais fértil que o de Portugal Continental) e com a humidade da montanha, estes são dois
fatores que ajudam o crescimento de uma vegetação exuberante.
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Pico Ruivo e do Areeiro

Cabo Girão

O Pico Ruivo, no concelho de
Santana (abrange as freguesias
da Ilha e do Faial) é, com os seus
1862 metros de altitude, a terceira
montanha mais alta de Portugal
(depois da Ponta do Pico, nos
Açores, e da Serra da Estrela, em
Portugal Continental), e a mais
alta do arquipélago da Madeira.
Já o Pico do Areeiro tem 1818
metros de altitude e é o terceiro
pico mais alto da ilha, depois do
Pico Ruivo e do Pico das Torres.
Do Pico do Areeiro avistam-se
outros locais da ilha, como
a Ponta de São Lourenço, o Curral
das Freiras e até mesmo a ilha do
Porto Santo quando as condições
meteorológicas são favoráveis.

O Cabo Girão situa-se na Ilha da
Madeira, a oeste do Funchal
e é um ponto de observação
muito popular.
É um cabo quase vertical com
589 m de altura disponibilizando
uma magnífica vista para o mar,
para Câmara de Lobos e para o
Funchal, razão pela qual é um local
muito visitado.
Até 2003, o ano em que foi
construído um elevador,
os campos situados no fundo
da escarpa (as fajãs) eram apenas
acessíveis por barco.

Jardim Botânico da Madeira
Localizado na cidade do Funchal, é constituído por diversas espécies
botânicas, mais de 2 500 plantas, provenientes de todos os continentes que
coincidem em harmonia umas com as outras. Têm ainda cerca de 300 aves
exóticas e 200 espécies indígenas da Região.

Teleférico Funchal-Monte
Composto por 42 cabines de 8 lugares cada, este teleférico faz a ligação da
zona velha da cidade do Funchal ao Monte, em aproximadamente 15 minutos,
onde podes usufruir de uma vista panorâmica da cidade ao longo de todo
o percurso.

www.descobrimentos.com.pt
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BALEARES

Ilhas
Baleares
Um arquipélago formado por
quatro grandes ilhas, Maiorca,
Menorca, Ibiza e Formentera
e por diversas ilhotas. Praias
maravilhosas aqui tão perto…
e uma cultura embriagante
à tua espera!

Menorca
Uma das ilhas baleares de Espanha, conhecida pelas infinitas praias de meias-luas arenosas com quilómetros
de comprimento e baías rochosas com água turquesa, às quais se dá o nome de “calas”.
Para além dos quilómetros arenosos que possuí, Menorca é também caracterizada pelos pinheiros que percorrem toda
a sua costa. O seu clima é mediterrânico, caracterizado por verões quentes e secos com temperaturas máximas a rondar
os 30ºC.
É o destino ideal para as famílias que queiram descansar, combinando visitas culturais com praias e calas de águas
cristalinas.
Uma vez em Menorca é imperativo visitar as suas calas, nomeadamente a Cala Escorxada, Cala Mitjana, Cala Turqueta
e Cala Galdana, mas também a Ciutadella, a segunda maior cidade de Menorca e com um encanto natural vindo do seu
porto e do centro histórico.
Esta ilha é também rica em património histórico, onde também é imperdível a visita ao Museu, a Mola Fortress, uma
fortaleza do século XVIIII, a Naveta des Tudons, um antigo túmulo e El Toro, a colina mais alta da ilha de Menorca.
Para fazer as delícias dos mais pequenos, há ainda o parque aquático Aquarock e o Parque Zoológico Lloc de Menorca,
onde encontras uma grande variedade de animais e espécies exóticas de todo o mundo.
www.descobrimentos.com.pt
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Maiorca

Ibiza

Maiorca, a ilha encantadora espanhola, é a maior e mais povoada
ilha do arquipélago Balear. É conhecida pelas suas praias douradas
que se fundem com serras, monumentos históricos se cruzam com
modernos empreendimentos turísticos e pitorescas vilas que virgulam
num ambiente acolhedor.
A sua capital e também a maior cidade, é Palma, com uma abundante
diversidade histórica e também com uma vida noturna muito animada.
O maiorquim, um dialeto do catalão, é o idioma próprio falado em
Maiorca, sendo o catalão e o espanhol (castelhano) os dois idiomas
oficiais.

É uma das ilhas mais famosas do mundo
por unir sol, praias de água cristalina e muita
diversão. Em pleno mediterrâneo, conjuga dias
relaxantes com noites animadas, o que atrai
muitos turistas.
As praias de Ibiza ofuscam pela sua beleza
natural, desde as mais populares às menos
frequentadas. Exemplo disso são Las Salinas
e Playa d’en Bossa, duas das mais concorridas,
onde acontecem muitas das festas de verão.
E para quem procura diversão esta é a ilha
perfeita: além de muita animação durante
o dia, está repleta de locais noturnos, o Space,
Pacha, Privilege Ibiza, Ushuaïa, Amnesia,
DC10, El Divino, Café del Mar ou Es Paradis são
alguns desses exemplos onde acontecem festas
únicas com muita música e DJ’s mundialmente
famosos. A zona do porto de Ibiza é também
o ponto que atrai muitos turistas devido à sua
vida noturna.
No entanto, em Ibiza há muito mais para
conhecer! O centro histórico Dalt Vila, dentro
da fortaleza medieval e repleto de igrejas
e museus, as paisagens verdes dos campos
cultivados, as aldeias e vilas perdidas pela ilha,
o espetacular por do sol de Sant Antonio,
o colorido mercado hippie Las Dalias, as grutas
subterrâneas iluminadas de Cova de Can
Marçà, a maravilhosa vista para Es Vedra, entre
tantos outros locais inesquecíveis.

A a p e n as 1 7 q u i lóm e t ros da capital surge Valdemossa , uma
vil a m e d i e va l e e n can tad ora on d e vive ram Frédéri c Chopi n
e G eo r g e Sa n d.
Vis ita ta m b é m D eià , um a fascin an t e e pi tore sca aldei a
na m o n ta n ha , criada sobre um a e n c osta num cenári o
ma r av i l ho s o e m uito visitado por jove n s arti stas.
A generalidade procura Maiorca pelo seu clima mediterrânico
e pelas famosas praias, mas existem verdadeiras riquezas
espalhadas pela ilha como as belíssimas praias isoladas, as aldeias
pitorescas, as obras góticas e até as vilas medievais. Sendo esta uma
ilha espanhola, a qualquer hora do dia poderás deliciar-te com as
famosas tapas, mas não te esqueças de provar as famosas ensaimadas
enquanto bebes o Mallorca Palo Liqueur como digestivo.
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Delicia-te
Aproveita o que a região oferece de melhor
e a bons preços: Chipirones, que são lulas bem
pequenas, geralmente panadas, queijo de cabra,
e cava, um tipo de vinho espumante tradicional
da Catalunha são algumas das opções básicas dos
restaurantes locais na ilha de Formentera.

Formentera
Com praias de água quente e mar turquesa, areais finos e brancos
no meio de reservas naturais, e fica já ali, no Mediterrâneo.
Formentera é o paraíso das ilhas Baleares, tem Ibiza mesmo ao lado
e a música parece andar sempre no ar.
É a mais pequena das ilhas Baleares, é acessível por ferry a partir
de Ibiza, a ilha vizinha mais movimentada e conhecida, e é um
destino popular para passeios num dia no verão.
Nesta ilha poderás fazer snorkeling ou vela, os desportos mais
praticados, no entanto podes fazer viagens de barco também.

www.descobrimentos.com.pt
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BALI

Bali

Descobre e Explora o que a
Indonésia tem de melhor
Bali é uma ilha e província da Indonésia, situada na extremidade ocidental do arquipélago
das Pequenas Ilhas da Sonda, entre as ilhas de Java (a oeste) e de Lombok (a leste). Esta
província tem algumas pequenas ilhas próximas, nomeadamente Nusa Penida, Nusa
Lembongan e Nusa Ceningan. A ilha faz parte do Triângulo de Coral, um território marítimo
de elevadíssima biodiversidade, onde estão mais de 500 espécies de coral.
A ilha é um destino turístico muito popular, conhecido pelas suas demostrações culturais,
como a dança, a escultura, a pintura ou a música. E a sua capital provincial e maior cidade
da ilha é Dempassar, situada sensivelmente a meio da costa sul.
Em Bali encontra-se o sistema de irrigação subak, um sistema que não se constitui no
simples ato de molhar as plantas, mas sim na construção de um complexo ecossistema
artificial, classificado como Património Mundial pela UNESCO.
O clima é praticamente igual durante todo o ano e a temperatura média anual ronda os
30°C, já as temperaturas médias nas zonas baixas variam entre os 20 e 33°C, mas por
vezes, nas montanhas as temperaturas são bastante mais baixas. A monção de ocidente
ocorre aproximadamente entre outubro e abril, geralmente acompanhada de muita chuva,
especialmente entre dezembro e março.
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As melhores vistas de Bali

16

Templo de Tanah Lot

Lempuyang Temple

Com o nome de Tanah Lot que significa “terra no mar”
em balinês, é uma formação rochosa junto à costa sul da
ilha do Bali, conhecida pelo pura (templo hindu balinês)
ali existente. É também um lugar de peregrinação muito
popular entre os turistas e uma das imagens icónicas do
Bali.
A área que nos leva até Tanah Lot é atravessada por uma
espécie de mercado de lojas de recordações que cobrem
ambos os lados do caminho até ao mar.
Já nas falésias em frente ao rochedo existem vários
restaurantes onde te podes deliciar com a comida balinesa.

É um templo hindu localizado na encosta do Monte
Lempuyang em Karangasem. Pura Penataran Agung
Lempuyang faz parte de um complexo de templos
hindus que circunda o Monte Lempuyang. Estes templos
representados pela mais alta pureza no pico do Monte
Lempuyang, Pura Lempuyang Luhur, são um dos Sad
Kahyangan Jagad ou também conhecidos como os “seis
santuários do mundo”, os seis locais de culto mais sagrados
de Bali.

Jatiluwih Rice Terraces

Mount Batur in Kintamani

Localizada a cerca de 700 metros acima do nível do mar
e com paisagens exóticas, as montanhas de Jatiluwih, são
a maior e mais pitoresca extensão de arrozais em Bali,
e provavelmente de toda a Indonésia. Outra área
semelhante com vistas idênticas é a aldeia de Pupuan,
também em Tabanan, onde as vistas são igualmente
exuberantes com 180 degraus de terraços levemente
inclinados. É sem dúvida um regalo para a vista,
e o melhor disto tudo é que podes almoçar ou jantar
com este panorama!
Os arrozais formam um lindo cenário durante o dia, mas
são igualmente impressionantes ao pôr do sol, repletos de
pirilampos e com o som da natureza como fundo.
Um dos restaurantes que oferecem o melhor ponto de
vista é o Billy’s Terrace Café, que serve pratos e buffets
locais e o Warung Jatiluwih 259, localizado mais abaixo
na encosta.

É um vulcão ativo localizado no centro de duas caldeiras
(grande cavidade que se forma logo após o esvaziamento
de uma câmara de magma numa erupção vulcânica)
homocêntricas a noroeste do Monte Agung, na ilha de Bali.
O lado maior da caldeira contém um lago com cerca de 7,5
quilómetros de largura. A primeira erupção documentada
foi em 1804 e a mais recente em 2000.
A caldeira é habitada e abrange as quatro aldeias
principais de Kedisan, Songan, Trunyan e Toya Bungkah,
num total de 15 aldeias. Os habitantes locais dependem
em grande parte da agricultura para obter os seus
rendimentos, no entanto com o crescimento do turismo
e popularidade do cume da cratera central,
tornou-se mais fácil.

Mai. - Jul. 2021

CURIOSIDADES
SOBRE BALI

O café mais caro do mundo
O café mais caro do mundo é produzido
em Bali, mas não significa que seja o
melhor do mundo! A maneira como este
café é produzido é que o torna tão caro,
este é feito de grãos de café normais, no
entanto, são comidos, pré-processados
e depois expelidos por um animal
chamado Luwak, semelhante a um gato
selvagem que vive em alguns sítios do
Sudeste asiático. Tendo por isso o nome
de Kopi Luwak (café Luwak).
Este animal tem uma má visão e apoiase apenas no aroma, alimenta-se dos
melhores grãos de café e após a ingestão,
este não digere completamente os grãos,
desta forma quando expelidos, são
recolhidos e só aí passam pelo processo
tradicional.

Nusa Penida

Situada ao largo da costa sudeste
do Bali, no arquipélago das
Pequenas Ilhas da Sonda, Nusa
Penida é uma ilha e kecamatan
(distrito) da Indonésia. O distrito,
que também inclui as ilhas
vizinhas mais pequenas de Nusa
Lembongan e Nusa Ceningan, tem
cerca de 45 178 habitantes.
A ilha é um destino de mergulho
mundialmente conhecido,
existindo aproximadamente
quinze locais favoráveis a essa
prática, grande parte deles
também adequados à prática de
snorkeling.
Estas 3 ilhas são também são um
santuário de aves, criado pelas
comunidades locais utilizando
os regulamentos tradicionais das
aldeias balinesas.

Luta de galos é um desporto
tradicional
Apesar do futebol ser um desporto muito
popular na ilha, a luta de galos continua
a ser o desporto mais tradicional. Ilegais
na Indonésia desde 1981, as lutas de galos
são ainda transversais na ilha de Bali.
Dezenas de homens, maioritariamente
agricultores, concentram-se em arenas
clandestinas com o intuito de engordar
o curto orçamento familiar. Junta-se a
afirmação de virilidade com a elevação
na comunidade onde a honra se
conquista.

www.descobrimentos.com.pt
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DIA DA CRIANÇA

Onde os
sonhos se
tornam
realidade!
O lugar onde os contos de fadas
ganham vida! Onde somos sempre
crianças independentemente da
idade e onde voltamos atrás no
tempo. Composto por dois parques
e mais de 50 atrações, a Disneyland
Paris, tem diversões suficientes
para te apaixonares. Vai descobrir
a magia em família!
Dividindo-se
no
Parque
Disneyland e no Walt Disney
Studios, existem neles atrações para
todos os gostos. No primeiro podes
explorar as cinco terras mágicas
(Main Street, U.S.A; Discoveryland;
Fantasyland; Adventureland e
Frontierland), onde cada uma delas
tem a sua própria definição única e
envolvente de conto de fadas e onde
as ruas ficam cheias de magia com o
desfile das Personagens Disney, que
cantam e dançam na Disney Magic
on Parade.
Já no segundo, podes ficar a saber
onde é que a magia do cinema
é produzida, descobrindo os
segredos por detrás do grande
ecrã. Os mais pequenos ficam
maravilhados com um mundo de
efeitos especiais, espetáculos e
interação enquanto que as estrelas
em ascensão da família vão roubar
a cena principal. No Parque Walt
Disney Studios, há um papel de
sonho perfeito para cada membro.
Para lá das portas dos parques,
podes prolongar a festa sob as
luzes da Disney Village, onde
existem muitas lojas e restaurantes
temáticos que proporcionam uma
animação até mais tarde.
Já te imaginaste a comer na
companhia das personagens
Disney? Sim, isto é mesmo
possível, não estás a sonhar!

www.descobrimentos.com.pt
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As atrações que não podes perder no Parque
Disneyland:
Star Wars Hyperspace Mountain, onde podes viajar
pelo espaço nesta nova atração do Star Wars.
“It’s a Small World”, uma doce viagem ao longo dos
5 continentes ao som do verdadeiro hino da amizade.
Piratas das Caraíbas, um encontro com o célebre Jack
Sparrow.
Buzz Lightyear Laser Blast, O capitão Zurg decidiu tirar
as pilhas de todos os brinquedos do Universo? E agora?
Participa nesta batalha ao lado do Buzz.
Big Thunder Mountain, segura bem o teu chapéu de
cowboy e let’s go! Aventura-te no comboio de mina mais
rápido e seguro do Velho Oeste Americano.

As atrações imperdíveis no Parque Walt Disney Studios:
AVENTURAS EM FAMÍLIA:
Ratatouille: l’Aventure Totalement Toquée de Rémy, prepara-te porque vais ser reduzido
ao tamanho de um rato numa cozinha 4D.
Toy Soldiers Parachute Drop, reúne os recrutas para uma missão a grande altitude com
o Sargento e o Exército Verde.
Motors…Action! Stunt Show Spectacular featuring Lightning McQueen, um espetáculo
acrobático extraordinário.

PERFEITO PARA OS MAIS PEQUENOS:
Cars Race Rally – Toon Studio, aperta o cinto e deixa os teus pequenos condutores ao
volante.
Disney Junior Live on Stage, onde as personagens do Disney Channel brilham em palco.
Slinky Dog Zigzag Spin, embarca nesta montanha russa onde a aventura e diversão estão
garantidas.

GRANDES EMOÇÕES:
The Twilight Zone Tower of Terror, um hotel assombrado de 13 andares.
Crush’s Coaster, a bordo de uma carapaça de tartaruga giratória, mergulha nestas ondas
de diversão.
Rock n’ Roller Coaster staring Aerosmith, aperta o cinto e anda às voltas ao som de uma
batida de rock.
Localizado em San Martín de la Veja, a cerca de 25km de Madrid, o Parque Warner Madrid
é um dos parques temáticos mais importantes de Espanha.
Criado para competir com os parques nacionais PortAventura e Terra Mítica e inaugurado
em 2002, este parque inicialmente e durante as suas primeiras temporadas, sofreu grandes
problemas de gestão, o que gerou alguma insatisfação nos visitantes, mas atualmente
funciona perfeitamente e até já recebeu prêmios de prestígio, como o de Parque Temático
mais seguro de Espanha.
O parque Warner destaca-se pela qualidade das suas atrações, especialmente pelas
montanhas-russas, onde destacamos a Superman, uma montanha-russa com 50 m de queda
e 90 km/hora de velocidade máxima, a Batman La Fuga, a montanha-russa de ponta-cabeça
que chega aos 80 km/hora e a Coaster Express, a montanha-russa de madeira com 1 km de
comprimento.
No entanto, o parque não foi só pensado para os amantes de adrenalina, também existem
atrações tranquilas e uma grande variedade delas para as crianças.
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Embarca nesta
aventura
verdadeiramente
mágica, onde as
atrações clássicas
e os espetáculos
coloridos dão asas
à tua imaginação.

Melhores espetáculos
Para além das atrações,
o parque proporciona
também a apresentação
de vários espetáculos, dois
quais destacamos:
Loca Academia de Policía
2: Perseguições, estouros
e saltos incríveis fazem
deste o melhor espetáculo
do parque.
Looney Tunes Dance
Festival: como o próprio
nome indica, é um
show das personagens
dos Looney Tunes,
recomendado para
a família.

Mariparque – Praia da Vieira de Leiria

Diverlanhoso - Póvoa de Lanhoso

Localizado junto ao Hotel Cristal Vieira Praia & SPA e ao
Hotel Cristal Praia Resort & SPA, o Mariparque, parque
de diversões temático e aquático deste grupo hoteleiro,
é constituído por escorregas, pistas e water slides,
tobogans e pistas caracol assim como por diversas piscinas
exteriores para adultos e crianças.
Aberto apenas na época balnear, de junho a setembro,
este complexo inclui ainda animação permanente durante
essa época e uma diversidade de atividades radicais, desde
aquaball, orientação, jogos tradicionais, tiro ao arco, tiro
com zarabatana, escalada, slide e BTT.
Mergulhas nesta aventura?

Localizado em Póvoa de Lanhoso, mais concretamente
em Oliveira, o DiverLanhoso é o maior parque aventura da
Península Ibérica e um dos maiores da Europa.
Dispõe de mais de 50 atividades de desporto, aventura
e natureza, sempre acompanhados por monitores
especializados, de alojamento em casas construídas
a partir de troncos de madeira, de um restaurante com
gastronomia Minhota típica, de uma piscina, salas
multiusos e de muitas outras valências, tudo isto, no
mesmo local.
O local ideal para passar umas férias, fim-de-semana
ou uns dias de tranquilidade, numa envolvência natural,
calma e de aventura.
Aventura-te!

Jardim Zoológico - Lisboa
Localizado na capital do país e sendo o habitat de cerca de 2000 animais, atualmente
o Jardim Zoológico representa o papel de educador com a vantagem de possuir uma das
melhores e mais atraentes salas de aula do país!
O Jardim Zoológico deixou de ser apenas uma montra de animais para adotar um
papel ativo na proteção e preservação da Natureza.
As melhorias feitas nas instalações, permitiram não só um aumento da taxa de
natalidade como também a melhoria do bem-estar animal, a sua alimentação e os
cuidados médico-veterinários.
A pensar na conservação que todos temos de ter consciência, criaram um serviço
próprio, o Centro Pedagógico, onde se desenvolvem programas educativos gratuitos para
as escolas. Para além disso, foi inaugurado em 2008, o Hospital Veterinário, considerado
o melhor da Europa, pela EAZA - Associação Europeia de Zoos e Aquários.
Atualmente, o Jardim Zoológico tem uma nova missão e uma nova mensagem,
tem novas atrações e instalações.

Zoomarine – Albufeira
Localizado na Guia em Albufeira, considerado o melhor parque aquático temático
familiar da região algarvia, este parque conta com diversas atrações turísticas, desde
a apresentação de golfinhos, focas e leões-marinhos, aves de rapina e tropicais
a espetáculos de acrobacia e diversão.
Para além destas apresentações, o parque tem ainda atrações zoológicas, uma vida
terrestre e aquática onde podes descobrir os diversos habitats, tanto no aquário como
no mundo virtual, carrosséis, escorregas, inúmeras piscinas e uma “praia” com piscina
de ondas onde te podes refrescar.
O parque disponibiliza ainda uma experiência única e mágica, mediante um custo.
A experiência Dolphin Emotions consiste primeiramente numa conferência
educacional onde são transmitidos vários conhecimentos sobre o golfinho-roaz,
a sua biologia e ecologia. Já dentro de água, os participantes, com a supervisão de um
treinador, conhecem os golfinhos e têm a oportunidade de viver com eles momentos de
ternura e carinho.
www.descobrimentos.com.pt
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LUA DE MEL

O Paraíso Existe?
Sim, está em Bora Bora
Situado no sul do Oceano Pacífico, é uma das 118 ilhas da Polinésia Francesa, formada
por cinco arquipélagos: ilhas da Sociedade, Marquesas, Austrais, Mangarevas e Tuamotu.
A ilha está situada a cerca de 230 quilómetros a noroeste de Papeete (Taiti) e está
rodeada por uma lagoa delimitada por um recife de coral de onde ressaltam algumas
pequenas ilhotas, os chamados motus. No interior deste arco erguem-se dois picos,
o Monte Pahia e o Monte Otemanu.
O nome original da ilha em língua taitiana, é Pora Pora, que pode ser traduzido como
nascida primeiro.
Repleta de resorts de luxo e praias paradisíacas, Bora Bora é considerada a pérola do
Pacífico, sendo uma das ilhas mais visitadas do arquipélago. E não é difícil perceber
porquê! O mar azul turquesa de água cristalinas introduzido numa paisagem de
montanhas e picos vulcânicos escondidos por uma flora densa criam um cenário difícil
de copiar noutras partes do mundo.
Já foi há trinta anos, que foram construídos os primeiros over-the-water bungalows em
estacas por cima das águas límpidas, que atualmente são um tipo de habitação bastante
comum na maioria dos resorts da ilha.
A principal atração deste sítio são as suas águas calmas e cristalinas, que permite
gozar de uma enorme panóplia de atividades náuticas, destacando essencialmente as
expedições de mergulho para alimentar os tubarões e as raias. Existem, no entanto, para
os menos aventureiros, passeios de todo-o-terreno pelos montes com uma vista incrível
e visitas organizadas às antigas fortificações da Segunda Guerra Mundial.
Vamos (em)Bora?
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A po p u l ar idad e d e B o r a B o r a é s e m dú vi da nenhu m a , a sua
ág ua a z u l tu r q ue sa e as s uas l ag oas de c ora i s c om vi da
m a ri n h a bas tan t e a b unda nt e . São e xce l ente s pa ra a práti ca
d e s n o r k e l in g, e o s Mo n t e s Ot e ma n u e Pa hi a proporci ona m
um ce n ár io d e t i r a r o f ô l e g o.
Monte Otemanu
Com mais de 700 metros de altitude e composto por vestígios de um vulcão que se
assemelha a um castelo, este foi eleito como um dos mais belos do planeta.
Para além deste, logo ao lado, também existe o Monte Pahia, o segundo ponto mais
alto de Bora Bora, com 661 metros de altitude.
Já imaginaste uns mergulhos nesta praia com este cenário? Um verdadeiro sonho!

Imperdíveis
Bora Bora é famosa pelos bungalows sobre a água, pelo seu paraíso marinho, pelos
seus montes verdejantes e pelas suas praias de areia branca e limpa de água morna,
um exemplo disso é a praia paradisíaca de Matira Beach.
No entanto as atividades que não podes deixar de experienciar são o snorkeling
para observação da vida marinha que existe, nadar com tubarões e raias
e a observação de baleias, Jet Ski e o passeio de Jeep para apreciar a bela vista que
a ilha proporciona.

www.descobrimentos.com.pt
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UM PORTUGAL MAIS INTIMISTA

Hotel Cristal Setúbal

Como um
aquário de
Cristal
Sente-te em casa no Hotel Cristal Setúbal, o novo hotel de
4 estrelas de Setúbal, a cidade de Bocage e Luisa Todi, do choco
frito e da cataplana, dos golfinhos e flamingos, que desfruta de uma
localização muito central, a apenas 1500 metros daquela que
é considerada a principal avenida da cidade, a Avenida Luisa Todi.
Com 85 quartos com uma decoração contemporânea e glamorosa
que nos envia para um ambiente de paz, calma e tranquilidade.
De salientar que o hotel, a pensar em todas as necessidades dos seus
clientes, possui quartos Standard, Terrace, Suite, Suite Junior
e quartos adaptados para pessoas portadoras de deficiência.
Existem muitas coisas para veres e fazeres na região de Setúbal,
desde a visita aos famosos monumentos ou aos melhores lugares
para ter vistas deslumbrantes da cidade, respirar o ar puro das serras
verdejantes ou mergulhar nas praias de água cristalina. Mas temos
para ti uma experiência vínica única que não vais querer perder!
Nesta experiência, convidamos-te a desfrutar de uma noite de
alojamento, para 2 pessoas, no Hotel Cristal Setúbal e a realizar esta
experiência de mergulho em busca de um vinho da Brejinho da Costa,
guardado no fundo do mar.
A experiência realiza-se ao largo da ilha do Pessegueiro, junto ao
Porto de Sines, em plena Península de Setúbal, onde irás participar
num batismo de mergulho e logo após, assim que estejas totalmente
preparado, mergulhar, juntamente com o instrutor, até uma
profundidade de 8 a 10 metros, onde estão as garrafas de vinho,
dentro de caixas, espalhadas pelo fundo do mar.
No final da atividade trarás contigo a tua garrafa, como recordação
desta magnifica experiência.
Até onde é que estás disposto a ir pela tua garrafa de vinho?
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Até onde é que estás disposto a ir pela tua próxima garrafa de vinho?

www.descobrimentos.com.pt
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DIA DA MÃE

Um termo utilizado para designar
um coração capaz de amar
infinitamente. É sentir por dois,
sorrir por dois e sofrer por dois.
É dar o melhor de si, por duas vezes!
É aquela que cura com um abraço
e é a que sara qualquer coração
com um beijo.

Dia da Mãe
www.descobrimentos.com.pt
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É a que te ensina a voar, mas que nunca te deixa cair!
As mães modernas, do século 21, as mães de filhos únicos ou as de muitos filhos levam uma vida meio louca.
Acordam com o raiar do dia, fazem da hora de almoço um momento para verificar a nossa lancheira ou ir à escola
levar-nos o livro que é preciso para a aula da tarde, mas que ficou em cima da mesa. A sua rotina deixa de ser rotina e
passa a ser sempre um mistério. Nunca se sabe quando é que aquela maldita dor de garganta nos volta a atacar ou quando
é que a professora de matemática resolve fazer teste surpresa ou até quando é que o Pedro lá da escola resolve chatear-se
connosco.
Ser Mãe é ligar ao longo do dia para o médico para marcar consulta para nós, é sair do trabalho a correr para ir à nossa
apresentação de Natal na escola, é procurar alguém que nos vá buscar quando há aquela reunião que não pode ser cancelada, é ser profissional, é ser guerreira e é fazer a diferença no mundo, no nosso mundo!
É vir cansada do trabalho e ainda assim supervisionar os nossos trabalhos de casa, saber como foi o nosso dia, brincar
connosco, obrigar-nos a ir tomar banho, fazer o jantar, preparar tudo para o dia seguinte e por fim, é ainda ver connosco
aquele filme pela milésima vez e acabar por adormecer ali, ao nosso lado, cansada, mas sobretudo realizada por ter sido
mais um dia MÃE!

Coisas para tornares
o dia da tua Mãe
inesquecível:
•Pequeno almoço na cama
•Realça ainda mais a sua beleza,
vai até ao spa
•Almoço no restaurante preferido dela
•Visita um lugar inesquecível
•Prepara um jantar surpresa
•Oferece-lhe uma viagem
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COM A TENDA ÀS COSTAS...

Férias
sobre rodas
Percursos de autocaravana é uma forma
agradável de descobrir a diversidade de
paisagens existentes pelo caminho, é a
liberdade de poder conhecer o território
ao seu próprio ritmo.
Para gozar em pleno desta modalidade
é imprescindível cumprir as regras
em vigor em cada local, tais como não
permanecer em espaços ilegais, não
licenciados ou em estacionamentos
informais onde não haverá condições
de conforto e segurança. Não menos
essencial, é a consciência cívica que
cada um tem de ter relativamente à
comunidade que está a acolher e à
Natureza, respeitando sempre o espaço
dos outros e não os incomodando com
barulho, nem deixando vestígios da
nossa passagem.
Nos últimos anos, as caravanas voltaram
a estar na moda! Temos assistido a
uma procura crescente das mesmas, e
muito se deve à melhoria das condições
económicas das famílias, às boas
condições que os parques de campismo
têm vindo a oferecer e naturalmente à
vontade de usufruir de férias ao ar livre,
onde o sossego e o conforto imperam.

1 país em 739,26 km
11 distritos e 35 municípios
11 serras e 13 rios
1 experiência única! Acelera

A N2 é mais do que uma estrada,
é um caminho que deve ser teu
e onde podes deixar a tua marca!

Paisagens que variam entre serras
e cidades ricas em património.
Mas, acima de tudo, gente, gente
autêntica e guardiã de verdadeiros
conhecimentos ancestrais, pronta
para receber de braços abertos.
Embarca nesta aventura por um
Portugal desconhecido e
apaixona-te com o que vais
encontrar. São quilómetros
e quilómetros de asfalto que estão
à tua espera!

www.descobrimentos.com.pt
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A campar com Glamour
Reserva Alecrim EcoSuite & Glamping
Localizada entre a Comporta e Porto Covo, a Reserva
Alecrim é o primeiro Boutique Resort da Costa Alentejana.
Turismo rural, casas de campo, glamping com “Domes”,
tendas Safari e Eco-Suites, são as tipologias presentes neste
lugar. Tudo em 26 hectares de natureza, com produção
agrícola, piscina biológica, bar, restaurante e um mundo
de experiências para descobrir nas redondezas. Um fim
de semana romântico num Dome a olhar para as estrelas?
Uma aventura numa tenda Safari antes de visitares o Badoca
Park? Ou uma reunião de amigos numa Casa de Campo?
Vive esta experiência única!

Natura Glamping
Com uma localização privilegiada na Serra
da Gardunha e com uma vista deslumbrante
sobre a Cova da Beira e a Serra da Estrela.
O que carateriza o Natura Glamping
é a sofisticação e conforto do alojamento,
associado ao contacto com a Natureza numa
vivência, respeito e proximidade autêntica
com os recursos naturais. Para além da
experiência do alojamento podes levar contigo
experiências únicas a nível gastronómico,
histórico e costumes.

Bukubaki Eco Surf Resort
O 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 comprometer o bemestar dos seus visitantes.
É o local perfeito para as férias em família, para
as pessoas que são aventureiras e que procuram
experiências emocionantes, mas também para
quem quer ter uma experiência com a natureza,
o oceano e a vida.

HÁ SEMPRE UM PÔR-DO-SOL À ESPERA PARA SER VISTO, UMA ÁRVORE, UM PÁSSARO, UMA MONTANHA, O CÉU OU UMA
NUVEM. ENCONTRA UM LUGAR BONITO E PERDE-TE!
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ILHAS GREGAS

O fascínio de um
Cruzeiro pela
Ilhas Gregas

“A VOZ DO MAR FALA COM A ALMA”
- Kate Chopin
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MERGULHA
NESTA
AVENTURA
Acrópole de
Atenas
Estrategicamente localizada no cruzamento
entre a Europa, a Ásia, o Médio Oriente e África,
a Grécia tem fronteiras terrestres com a Albânia,
a Macedônia do Norte, a Bulgária e com
a Turquia. A sua capital Atenas, bastante famosa
pelas ruínas antigas preservadas, é um ponto
imperdível quando se visita este país.
Para além disso, a Grécia possui ainda um
vasto número de ilhas, onde Creta é a ilha maior
e mais populosa, seguida de Eubéia, a segunda
maior e depois por Lesbos e Rodes.
Descobre os vestígios de Péricles e o apogeu
da cultura grega em Atenas ou as origens dos
Jogos Olímpicos em Olímpia ou as cúpulas
azuis e paisagens vertiginosas de Santorini
ou as pegadas das antigas civilizações que
construíram, ao longo de anos, um património
arquitetónico, filosófico e cultural riquíssimo ou
não deixes de mergulhar na deliciosa culinária
das ilhas, que vai desde a clássica salada
horiatiki a incríveis pratos com frutos do mar.

A mais conhecida e
famosa do mundo, situada
numa colina rochosa de
topo plano que se ergue
a 150 metros acima do nível
do mar e abriga algumas das
mais famosas edificações do
mundo antigo, como
o Partenon e o Erecteion.
As acrópoles da Antiga
Grécia eram, como
o próprio nome diz, “cidades
altas” construídas no ponto
mais elevado das cidades
e serviam originalmente
como proteção contra
invasores de cidades
inimigas, no entanto, com
o tempo, passaram a servir
como sedes administrativas
civis ou religiosas.

Bem vindos a bordo! Preparados para
começar esta aventura?

Santorini

Mykonos

Creta

Corfu

Se as ilhas gregas têm uma
imagem icónica, sem dúvida que
esta é uma delas! Devastada por
uma erupção vulcânica no século
16 A.C, as casas com cúpulas azuis
que parecem estar suspensas nos
intensos tons do céu e do mar
das 2 principais cidades, Fira e
Oia, ficam nas encostas acima da
caldeira (cratera) submersa. Oia
é o panorama ideal para umas
férias cobertas de romance.

Uma ilha popularmente
conhecida pela sua atmosfera
festiva no verão, a abertura de
clubes de celebridades e filmagem
de reality shows, sem dúvida que
continua a fazer juz ao nome.
Aqui, a noite nem chega a parar,
desloca-se apenas para a praia
Paradise quando o sol nasce.
Entre os pontos turísticos mais
emblemáticos, está uma fileira de
moinhos do século XVI, situados
numa montanha acima
da cidade de Mykonos.

A maior e mais populosa ilha da
Grécia. Um dos atrativos óbvios
em termos de turismo cultural
são os sítios arqueológicos, com
destaque para os sítios minoicos
de Cnossos e Festo e o sítio
clássico de Gortina.
Já na parte gastronómica, não
é exceção! Creta, é sem dúvida
um paraíso para os viajantes que
prezam conhecer novos sabores,
e se és um deles, tens que provar:
Haniotiko bouréki, uma espécie
de lasanha de curgete, batata e
queijo local e os doces
Kalitsoúnia e Marathópita.

Situado no mar Jónico e junta
ao flanco da Albânia, é uma ilha
que sai um pouco fora do que
associamos às ilhas gregas. Nesta
ilha a cor que impera é o verde,
o clima é mais temperado e há
inúmeras opções de divertimento
e de conhecimento. É o sítio
perfeito para quem viaja
com crianças.

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

PRAG
A

MANUELA CAÇADOR & TONY SILVA

TÂNIA SANTOS

Conhecer Praga sempre foi o sonho dele. E como
realizar esse sonho? Fácil! Foi só falar com
a Descobrimentos, que cuidou de cada detalhe com
muito carinho desde o voo, transfer e aquele hotel
fantástico com excelente localização. Sem falar nas
dicas para nós descobrirmos.

Budapeste
Antes de entrarmos no confinamento, a minha última viagem
foi no meu aniversário, a Budapeste! Uma cidade super fria
e ventosa, mas com uma beleza especial! Foram muitos
quilómetros a pé pela cidade... Desde o “Shoes Memorial”,
o “Fisherman’s Bastion”, as “Termas de Széchenyi”, entre vários
outros locais muito bonitos!
É sem dúvida uma cidade com muita história e isso
sente-se na energia das paisagens e das pessoas que lá vivem!
Apesar do frio, é uma cidade que vale muito
a pena!

Fomos em pleno verão e, a cada passo, descobrimos
lugares fantásticos de deixar qualquer um de
boca aberta. Uma cidade onde o novo e o antigo
misturam-se, com suas ruas em pedra e suas
construções inovadoras. Um destino que era sonho
de um agora tornou-se nosso lugar de eleição e que
queremos voltar para (re) conhecer no inverno e
descobrir suas feiras de Natal.
Ainda não decidimos o próximo o destino, mas já
sabemos que será sempre a Descobrimentos a tratar
de tudo com a dedicação e profissionalismo que os
define.
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Marrocos
Das tantas viagens, esta foi sem dúvida uma das minhas
favoritas!!! As cores, os sabores, os cheiros, e todos os padrões
de uma cultura tão marcada, abrem-nos a mente e a forma
de ver a vida! A experiência de passar por uma cultura tão
diferente da nossa é sem dúvida algo marcante! Apesar de
serem um povo um bocado mais fechado, achei-os sempre
simpáticos! A quem vai, aconselho irem de mente aberta e
vontade de experimentar a gastronomia tão diferente da nossa!

TOP

5

As escolhas dos
ros
nossos passagei
frequentes!

ILHA DO SAL
(CABO VERDE)

PEDRO MARQUES

OCOS
MARR IR)
(AGAD

RUI REINA
Foram as melhoras férias
em todos os aspetos:
Muito bem Encaminhado
pela Agência de viagens
(Descobrimentos),
responsáveis profissionais,
humanos e fácil de
dialogar.
Em relação ao sítio:
5 estrelas a nível de
alimentação, alojamento,
higiene.
Foram as melhores
animações que assisti...
excelente
A Cidade é muito bonita,
com muitas surpresas para
descobrir.
A praia é TOP.
Obrigado ao representade
da agência Descobrimentos
Ivan Caçador.
Aconselho
Até breve

Uma deslocação profissional
levou-me até à ilha do Sal
e nada melhor do que falar
com a agência descobrimentos,
em particular com o
Ivan Caçador para que tudo
fosse planeado ao detalhe.
Seria importante ficar
próximo da vila de Santa
Maria e rapidamente a agência
demonstrou conhecer bem
toda a região de forma a poder
dar os melhores conselhos.
Deu para desfrutar bem nos
períodos livres, conhecer
o povo amistoso, as águas
quentes e o fantástico cais
de Santa Maria onde os
pescadores chegam a toda
a hora.
A qualquer momento estão
disponíveis para ajudar, seja
sobre os voos ou sobre
o alojamento o que facilita
e transmite confiança quando
estamos tão longe de casa.
É bom trabalhar com quem
sabe do que fala, quem conhece
e acima de tudo com quem
pensa cliente.
Obrigado Agência
Descobrimentos,
Obrigado Ivan Caçador.

S
MALDIVA

CLÁUDIA ALVES & RUI COELHO
Paraíso... Sim para nós encontrámos o verdadeiro
sentido da palavra nas Maldivas.
O concretizar de um sonho e tranquilidade natural
das águas límpidas e turquesas, em harmonia com
a natureza, numa ilha em exclusivo de um resort
fabuloso aconselhado pela Descobrimentos.
Estamos gratos ao profissionalismo e dedicação
que recebemos desde o primeiro dia até à chegada,
inclusivamente com a sensação de que estavam
de férias connosco, tais as lembranças que fomos
recebendo da Descobrimentos ao longo da estadia.
Um bem-haja a todos e de certo que voltaremos
a disfrutar de novas experiências.

www.descobrimentos.com.pt
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EXPERIÊNCIA DO ATLÂNTICO

À PESCA DO
VINHO
As actividades de enoturismo estão cada vez mais criativas.
Que o diga o produtor Brejinho da Costa, na Península de Setúbal,
que desafia os enófilos a ir buscar o seu próprio vinho ao fundo
do mar.
A ideia é bem original e aconteceu por acaso. Em 2016, o Porto
de Sines acolheu uma regata de ‘tall ships’ que estava a dar a volta
ao mundo. Prevendo que a chegada da dita regata seria um evento
de grande destaque para a região, o então presidente da câmara de
Sines lançou o repto ao produtor Brejinho da Costa de produzir um
vinho especial, estagiado no fundo do mar, para poder oferecê-lo aos
tripulantes. O desafio foi imediatamente aceite pelo produtor, que
entretanto fez uma parceria com a Ecoalga, um centro de mergulho
situado em Porto Côvo, para colocar e a retirar as garrafas do fundo
do mar. O vinho estagiado ficou tão bom, e a iniciativa decorreu com
tanto sucesso, que o produtor decidiu continuar a fazer as experiências
do vinho no mar, na costa entre Sines e Porto Côvo. Desde o início
deste ano, lançou também, com a Ecoalga, uma nova actividade de
enoturismo – mergulhar para ir buscar garrafas de vinho ao fundo do
mar – uma iniciativa entretanto adiada pela pandemia mas agora já a
funcionar em pleno.
Fundada em 2006 pelo empresário Manuel Barbeiro Costa, a Quinta
do Brejinho da Costa tem cerca de 60 hectares e 30 de vinha. A forte
luz solar e o clima atlântico proporcionam as condições perfeitas para
que as vinhas se desenvolvam em condições privilegiadas. A gama de
vinhos é muito completa e inclui um espumante, brancos rosés e tintos.
Quem os quiser experimentar pode fazê-lo na adega, onde existe uma
sala de provas, e passar pela loja posteriormente para se abastecer no
regresso a casa.
Apesar de ser um pequeno produtor, o Brejinho sempre investiu
em actividades enoturísticas que incluem, além das provas de vinho,
a visita à adega e à destilaria (ainda a funcionar), a visita a ruínas
romanas nas proximidades, passeios a cavalo, refeições por encomenda
na sala de provas, piqueniques na praia, aulas de surf e agora, mais
recentemente, o mergulho.

A Brejinho da Costa, na Península
de Setúbal, promove diversas
actividades de enoturismo.

A gama de vinhos é muito completa
e inclui um espumante, brancos
rosés e tintos

A destilaria do Brejinho
também pode ser visitada.

www.descobrimentos.com.pt
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Mergulhar com quem sabe

Para Joaquim Parrinha (na foto,
à direita) a segurança do mergulhador
é uma prioridade. A verificação do
equipamento antes de mergulhar
é fundamental.

Agrónomo de formação e mergulhador profissional, Joaquim Parrinha é também
o fundador da Ecoalga, a empresa parceira do Brejinho da Costa nesta iniciativa.
Há mais de 20 anos que Joaquim fundou em Porto Côvo este centro, que na época surgiu
com o intuito de produzir biomassa através da exploração de macroalgas marinhas.
A passagem para as actividades de animação turística surgiu naturalmente, de forma
a dar a conhecer aos visitantes, mas também às gentes locais, a riqueza marinha
existente na costa Alentejana entre Sines e Vila Nova de Mil Fontes. Investigador por
natureza, está envolvido em inúmeros projectos ligados aos oceanos, que vão desde
a biodiversidade, à arqueologia náutica e, mais recentemente, ao estágio de vinhos
no mar. Tal como Luís Simões, o enólogo do Brejinho da Costa, Joaquim Parrinha
acredita que as características aquáticas e marítimas têm as qualidades físicoquímicas ideais para o vinho estagiar, sendo a Ecoalga responsável pela colocação,
monitorização e retirada do vinho no mar.
Para quem nunca mergulhou com tanque de ar comprimido (vulgo botija de
oxigénio para os desconhecedores de linguagem técnica) – a actividade de ‘pescar’
uma garrafa de vinho torna-se uma verdadeira aventura. Ninguém gosta de fazer
figuras tristes, certo? Mas, se tivermos de as fazer, que seja em nome do vinho
(ou seja, uma boa causa). Não percamos mais tempo, vamos a isso!

O mergulho é dado
de costas voltadas para o mar.

Antes de mergulhar, Joaquim Parrinha dá ainda em terra uma pequena aula teórica,
essencial para entendermos onde vamos, o que vamos fazer, o funcionamento do
equipamento e o significado dos sinais para comunicar debaixo de água. Nada de
complicado. Entramos depois no barco em direção à ilha de Porto Côvo, pois é nas
imediações do rochedo, entre 8 a 10 metros de profundidade, que se encontram as
garrafas de vinho. Segundo Luís Simões, enólogo do Brejinho da Costa, não é só ali
que o produtor tem vinhos a estagiar. Em Sines, por exemplo, estão também a fazer
experiências com vinhos estagiados a 10, 20 e 30 metros. A profundidade; o tempo
de estágio e a temperatura acabam por influenciar o vinho de diferentes formas,
e até a vida marinha que se fixa no recipiente tornam cada garrafa única.
Chegada a hora de mergulhar, o melhor é não pensar muito. Seguramos a máscara na
cara para não sair e mergulhamos sentados na borda do barco, de costas voltadas para
o mar (o fato de borracha protege bastante do frio, não fazia ideia, valeu o tempo que
demorou a vesti-lo!). É um pouco difícil estar dentro de água com tanto equipamento,
atrapalha um pouco os movimentos, mas depois de estarmos habituados a coisa rola
e até nos esquecemos disso. Ao meu lado, tenho um mergulhador profissional que me
vai acompanhar na jornada e ainda me dá mais algumas instruções antes de irmos lá
para baixo. Findos os preparativos, lá vamos nós, devagar, habituando o organismo
à pressão!

Os mergulhos são motorizados por
mergulhadores profissionais.

O regresso à superfície e a sensação
da missão cumprida.
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A sensação de leveza, de estarmos totalmente ‘integrados’ na água, a confiança
de respirar pelo tanque de ar comprimido, de descer em segurança e de observar a
riqueza marinha ali existente, faz-me esquecer tudo. Estamos ali no paraíso e fico
absorvida em pensamentos filosóficos, irritada pela falta consciencialização relativa
à poluição dos mares. Como é possível estragar um planeta assim, tão bonito e rico,
em mar e em terra? Acordo dos pensamentos e ainda tenho tempo de perseguir uns
peixinhos que por ali passam em cardume antes de ir buscar a garrafa. Está quase.
Vejo finalmente entre as algas e alguma areia que entretanto se levantou uma pesada
caixa quadrada, rendilhada, que permite ver as garrafas no seu interior. Descobrimos
o tesouro e tenho direito a trazer uma delas para cima. Um privilégio.
Apesar de estarmos a pouca profundidade, o regresso ao barco é igualmente feito devagar, devido
à pressão. Quando chegamos à superfície com a garrafa na mão, sentimos que a missão está
cumprida! Agora só falta provar!

Vinhos do mar, vinhos especiais
Por ser um vinho especial, o ‘Vinho do Atlântico’, como é denominado, na
versão branca e tinta, não está à venda em muitos locais, apenas na loja do
Brejinho da Costa, em algumas garrafeiras e restaurantes seleccionados,
ou também pode ser adquirido para ofertas de eventos especiais. O preço
individual da garrafa ultrapassa os 100€ e, quem quiser fazer a aventura de
mergulhar, o preço passa para os 250€. Todos os tostões são merecidos para a
primeira ou segunda hipótese.
Quem conhece Luís Simões sabe que é um enólogo discreto mas inquieto
por novos desafios. Nascido numa família ligada à vinha e aos vinhos há
mais de um século, a sua formação em Portugal e lá fora (Espanha, França
e Itália) abriram-lhe novos horizontes, e alimentaram-lhe a curiosidade de
fazer novas experiências. Na verdade, provar estes vinhos, tão únicos até
na apresentação (os vinhos são vendidos apenas com uma pequena etiqueta
no gargalo e com vestígios de vida marinha afixadas às garrafas, todas elas
diferentes) é igualmente uma experiência muito interessante. As diferenças
apontadas por Luís Simões são bem evidentes, principalmente se comparadas
com a ‘testemunha’, uma garrafa do mesmo tinto, que não estagiou no mar.
O tempo de estágio e a temperatura do
mar (situada entre os 12º e os 17º graus)
cumpriram a sua função e revelaram
vinhos bem diferentes em relação
aos que ficaram em terra

Na verdade, tanto no tinto como no branco (tive a oportunidade de provar
os dois vinhos e as respectivas ‘testemunhas’), sente-se que a evolução foi
diferenciadora. A profundidade; o tempo de estágio e a temperatura do mar
(situada entre os 12º e os 17º graus) cumpriram a sua função e revelaram
vinhos bem diferentes em relação aos que ficaram em terra. Antes de ir para
a água, o tinto - elaborado com Touriga Franca e Touriga Nacional - estagiou
em barricas de carvalho francês durante 12 meses e só depois seguiu para o
mar, onde ficou mais 12 meses a estagiar. Comparando com o mesmo tinto
que ficou em terra, o vinho do mar parece mais jovem, mais estruturado,
a sua complexidade é claramente valorizada pelo estágio na água. Além disso
revela um excelente volume de boca e uma frescura mais viva. No aroma
é frutado, floral, com ligeiras notas salinas, de cacau e também especiaria. Isso
não invalida a qualidade do que ficou em terra, mas sem dúvida que é menos
surpreendente, até no aroma.
Pormenor da garrafa. A biodiversidade de
vida marinha alojada no vidro torna
cada vasilhame único.

Com o branco, acontece o mesmo, revelando-se o que esteve no mar mais
complexo e vivo. Estagiou 8 meses em barricas de carvalho francês e 12 meses
em garrafa no fundo do mar. Elaborado com Arinto, Alvarinho e Encruzado,
castas de eleição nacionais pautadas por uma excelente acidez, este branco
revela um aroma herbáceo, vegetal, com salinidade evidente e ligeiras notas
balsâmicas. Na boca é complexo, elegante e equilibrado, com madeira bem
integrada e a tal salinidade que marca bem a diferença, mesmo em relação ao
tinto.
Quem trabalha em vinhos deixa-se levar pelo entusiasmo de querer
acompanhar um projecto destes, que merece toda a atenção. Quem não
trabalha, tem uma boa oportunidade de se aventurar num programa diferente,
e que contribui para que o vinho e o enoturismo português sejam cada vez
mais valorizados.

MARIA JOÃO DE ALMEIDA
Presidente Executiva Enoturismo de Portugal
www.mariajoaodealmeida.com
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As tuas próximas descobertas

Praia

Regresso às aulas

Escapadinhas
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