
VIAJAR COM ALMA

PRIMAVERA 2017   |    1ª  EDIÇÃO



 

7 à boleia de uma equipa 
- Catarina Almeida, Rafael 

Bernardes & Ricardo Barras

9 para onde viajar com 
pouco dinheiro? 

- Catarina Almeida

11 noites mágicas no porto 
- Cíntia Pacheco

13 barcelona a pé e (quase) 
de graça 

- Nádia Fernandes

17 geração erasmus 
- Catarina Almeida, Catarina Vaia & 

Inês Menino

21 matrafonas delirantes em 
torres 

- Rafael Bernardes

22 carnaval de veneza 
- Catarina Almeida

23 carnaval de sesimbra 
- Catarina Vaia



 

24 Ria, está no Rio 
- Ivan Costa Silva

25 o virús da folia chegou à 
pérola do atlântico 

- Gracie Lima

27 intrarail: viajar cá dentro 
- João Estanislau

29 londres com crianças 
- Cátia Rosa

31 da cidade ao campo 
- Carla Nunes

33 destinos turísticos para 
umas férias (e uma 
mulher) feliz 

- Janice Raposo & Pedro Costa

35 como visitar a ilha 
terceira 

- Rita Rogado



A OnTicket é uma revista produzida no 
âmbito da cadeira Jornalismo Digital, 
opcional aos alunos de 3º ano do curso 
de Ciências da Comunicação do 
ISCSP-ULISBOA.

OnTicket
EDITOR CHEFE PEDRO COSTA

CHEFE DE REDAÇÃO RITA ROGADO

CHEFE DE ARTES GISELA GOMES

PRODUÇÃO DE VÍDEO DIOGO SOARES

REDES SOCIAIS PATRÍCIA NOGUEIRA

COORDENADORA PAULA CORDEIRO

Equipa de produção: Artur Simões, Carla Nunes, Carolina Carrêlo, Carolina Silva, Catarina Almeida, 

Catarina Vaia,  Cátia Rosa, Cíntia Pacheco, Diogo Milho, Inês Menino, Inês Paulos, Ivan Costa Silva, 

Gracie Lima, Janice Raposo, João Estanislau, Lígia Brites, Mafalda Santos, Nádia Fernandes, Patrícia 

Mota Viana, Rafael Bernardes & Ricardo Barras.



nota do editor

“Já fui ao Brasil…”. 4 palavras que põem qualquer 
português a cantarolar “… Praia e Bissau” (e por 
aí fora). Da Vinci recordaram em 1989 a Portugal 
e aos europeus um dos principais traços do povo 
luso: o de Conquistador (este que é o título da 
famosa canção). 

As gentes portuguesas têm social, cultural e 
historicamente géneses de exploradores. Essa foi 
aliás uma condição essencial nos Descobrimentos 
de “novos mundos”, e na consequente e presente 
Globalização. 

A Globalização é, consequência e causa na 
alimentação desta cada vez maior vontade de 
viajar. Os sinais estão aí: os millennials (nascidos 
entre 1981 e 1995, ou seja, os jovens que se 
tornaram adultos no início deste 3.º milénio) 
adoram viajar e gastam uma grande fração dos 
seus rendimentos em viagens, segundo um estudo 
da Future Foundation. 

Em suma, a génese nacional e a Globalização 
fazem parte de um processo orgânico (de inter-
influência) que nos tornam descobridores. Mas o 
inegável saudosismo secular do nosso povo pelas 
suas raízes, não será então um caso de 
esquizofrenia e contra-senso? 

Afinal gostamos de viajar para conhecer novas 
gentes e culturas ou preferimos o comodismo das 

nossas casas, terras e gentes, refletido na famosa 
saudade? 

O sentimento de saudade é, pois, a reação de 
qualquer português ao tentar satisfazer a sua 
necessidade de explorar a sua veia de explorador 
(peço desculpa pela necessária redundância). 

Ou seja, veneramos viajar, mas ao fazê-lo surge 
uma certa nostalgia. Ao compararmos estas 
novas descobertas com a nossa realidade 
recordamos o nosso lar – entenda-se, por espaço 
de conforto. Mesmo (vejam só) que essas 
descobertas sejam melhores e mais satisfatórias 
do que o que já conhecemos. Assim, afirmo: a 
saudade é típica de um povo explorador que se 
ama sem saber. 

É com base nisto tudo (e mais alguma coisa que 
por aqui não abordei) e considerando as 
tipicidades do público nacional, que esta edição 
se compromete por um lado, a dar a conhecer 
novas realidades e novos possíveis destinos 
turísticos, e por outro, sem descurar do melhor 
que este pequeno país à beira mar plantado tem 
para nos proporcionar. 

Pedro Costa 
EDITOR CHEFE
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À BOLEIA DE 
UMA EQUIPA

TEXTO DE CATARINA ALMEIDA, RAFAEL BERNARDES E RICARDO BARRAS 

Para alguns os quilómetros não se contam quando se 
trata de seguir o coração. São adeptos que vestem 
muito mais que a camisola e que nas vozes levam 
cânticos de ambição. Atravessam a Europa, 
sobrevoam oceanos. Alternam entre comboios e 
aviões. Fazem de tudo para estar naquele dia, àquela 
hora, naquele lugar. O destino? A bancada pintada da 
cor das camisolas que envergam. A OnTicket esteve à 
conversa com um adepto que vive esta apaixonada 
irracionalidade e que o levou a viajar por vários países 
para ver jogar a sua equipa. 

A nossa primeira paragem é na cidade de Madrid. 
Depois de seis horas de viagem de carro, vindo de 
Lisboa, o destino é a praça Puerta del Sol, bem no 
centro da capital espanhola. A refeição é feita num 
restaurante fast-food, combinada com uma cerveja 
numa das esplanadas da praça. À medida que os 
últimos raios de sol deixam de iluminar o Urso de 
Bronze, símbolo da cidade madrilena, a ansiedade vai 
aumentando enquanto se aproxima o início da partida. 
O bilhete do jogo custa entre 30€ a 40€, um preço 
razoável tendo em conta que é um jogo de carácter 
internacional.

O caminho até ao estádio é feito em cortejo, 
juntamente com amigos e outros adeptos portugueses, 
que, tal como ele, percorreram os mais de 620 Km de 
distância que separam Lisboa de Madrid. O custo total 
da viagem (com bilhete do jogo incluído) cifrou-se 
entre os 110€ e 150€.  

Não foi a primeira vez que este adepto viajou para o 
estrangeiro para ver jogar o clube do seu coração. 
Dois anos antes, um jogo em Amesterdão levou-o a 
gastar entre 250€ a 300€ numa viagem de dois dias. 
Depois de várias horas nas bilheteiras para adquirir o 
bilhete do jogo, a viagem de ida, que durou mais de 
nove horas, foi feita através de três transportes 
diferentes: carrinha, de Lisboa até à cidade espanhola 
de Málaga; avião, de Málaga até Eindhoven; e, por 
último, comboio, de Eindhoven a Amesterdão.



Um ano depois de Amesterdão, Turim era o seu 
próximo destino. A bordo de uma carrinha emprestada 
em Lisboa, 20 horas de viagem e 2000 Km depois, 
chegou a Itália. Refere que ao longo deste percurso 
apenas visitou os Alpes franceses. Nem a cidade de 
Turim despertava o seu interesse turístico. O seu foco 
era o jogo. 

Conta-nos que o ambiente efusivo contagiava as 
principais artérias da cidade, onde a Piazza Castello 
se assumia como o ponto de encontro predileto. A boa 
disposição era contagiante, fomentada pela amizade 
entre os adeptos portugueses e os do clube 
adversário. 

A ida para o estádio foi feita de forma individual, não 
em cortejo como é habitual. No final do jogo, 
regressou diretamente a Lisboa com a carrinha que 
havia alugado, chegando no final do dia seguinte a 
Portugal. Nas contas finais, somando deslocações, 
combustível e refeições, foram gastos cerca de 200€, 
bilhete do jogo (45€) incluído. 

O último destino marcado e traçado da lista de locais 
a visitar, foi a cidade alemã de Dortmund. A viagem 
dividiu-se entre o avião e o automóvel. Três horas de 
avião desde Lisboa para chegar até Frankfurt, local 
onde alugou um automóvel que o levou a Dortmund.  

Após diversas paragens e refeições em estações de 
serviço, chegou à cidade palco do jogo. Juntamente 
com outros adeptos portugueses, concentrou-se numa 
das principais praças da cidade, onde conviveu e 
trocou experiências até perto da hora do jogo. A sua 
deslocação para o Westfalenstadion, estádio da 
equipa local, fez-se através do carro que havia 
alugado no aeroporto de Frankfurt, por 115€. 

No final do jogo, e após um embate emotivo, regressou 
a casa, repetindo o mesmo percurso. Fazendo as 
contas desta viagem, gastou cerca de 280€ (bilhete 
do jogo incluído), divididos entre deslocações, 
combustível, portagens e refeições. 

Em jeito de despedida diz-nos que o seu percurso não 
fica por aqui. Há ainda muitos sítios para visitar e 
muitas fronteiras por cruzar.  Sabe que não vai ser 
fácil, mas garante que está preparado para fazer 
sacrifícios em prol do seu amor, que nos faz cometer 
loucuras (o amor não é amor sem uma boa dose de 
loucura...) e embarcar em viagens só para o satisfazer.  
Viagens à boleia de uma equipa.



PARA ONDE 
VIAJAR COM 
POUCO 
DINHEIRO?  

Backpacking pela Austrália e o 
Sudeste Asiático 

TEXTO DE CATARINA ALMEIDA 

Tiago Lima tem 36 anos, é educador de infância, 
vive com a namorada e dois filhos. É, portanto, 
aquilo que consideramos ser “um homem com a 
vida feita”, pensam muitos de nós. 

No passado fez duas viagens com uma única 
companhia, uma mochila com alguma roupa, 
dinheiro e máquina fotográfica. Andou pela 
Austrália e Sudeste Asiático porque gostou tanto 
que valeu a pena repetir o destino, com um ano 
de distância. E promete não parar por aqui. 

O Tiago esteve três meses a explorar as 
maravilhas da Austrália e gastou, nada mais, 
nada menos do que 1000€. Sim, gastou à volta 
de 335€ por mês, cerca de 11€ por dia. E sim, 
incluindo todos os transportes e alimentação. E 
não, as dormidas não contam na lista, nisso não 
gastou um cêntimo. Porquê? 

A respostas tem o nome de couchsurfing. Para 
quem nunca ouviu falar é um serviço de estadias 
grátis, em casas de habitantes locais em toda a 
parte do mundo. É um conceito de partilha de 
experiências e culturas com pessoas novas e 
diferentes. O Tiago recebeu inúmeras pessoas na 
sua casa em Lisboa, que lhe retribuíram a estadia 
no país dos cangurus. 

“É preciso saber poupar e no que poupar”, diz ele. 
Claro que, depois de um dia a andar de museu 
em museu, sabe bem uma bebida ao final da 
tarde ou mesmo a seguir ao jantar. Mas “em vez 
de beber duas ou três, bebe uma”, porque cada 
cerveja australiana custa em média 7€. 

Visitou Sydney, Melbourne, Darwin. Mas não se 
assustem, nem todos os milhares de quilómetros 
foram percorridos a pé. Alugar um carro custa 
apenas 5€ e os gastos da gasolina compensam.

1000€  EM TRÊS MESES NA AUSTRÁLIA.  

O  COUCHSURFING É O MELHOR AMIGO PARA 
QUEM QUER VIAJAR DE MOCHILA ÀS COSTAS.  

GASTA-SE ENTRE 2€  E  5€  POR NOITE NA 
INDONÉSIA E  1€  POR REFEIÇÃO.



Visitou Sydney, Melbourne, Darwin. Mas não se assustem, nem 
todos os milhares de quilómetros foram percorridos a pé. 
Alugar um carro custa apenas 5€ e os gastos da gasolina 
compensam. 

Satisfeito com o que foi descobrindo, partiu para outro 
continente e apanhou um voo de 100€ para Bali, Indonésia. 
Permaneceu neste novo continente por mais uns meses, no qual 
mudava de cidade a cada 3 dias. 

Pelo sudeste asiático, gastou 1€ por refeição e entre 2€ e 
5€ por noite, em quartos simples, porque por estas bandas, 
o couchsurfing é visto com maus olhos, por interferir com 
valores morais e religiosos. Por dia, um máximo 7€ para 
comer e dormir. 

Para quem estiver à procura de praticar desportos radicais, a 
Indonésia é o sítio perfeito para experimentar mergulho, rafting, 
tracking ou bungee jumping. Claro que o preço não se 
compara ao que vimos até agora, mas também não precisamos 
de poupar todos os dias é bom podermos ser mãos largas. Mas 
não muito... Segundo o Tiago, 3 aulas de mergulho custam 
aproximadamente 75€. 

Viajou pela Sumatra, Nepal, Medan, Ilhas do Bornéu, Bornei, 
Filipinas, Srilanka, Malásia e Índia. Pela Ásia apanhar boleias de 
desconhecidos (hitchhiking) é perigoso e raro acontecer. No 
entanto, os transportes são baratos. A Malaysia Airlines 
“oferece” voos entre 20€ a 30€.

Na Índia, se gastar mais de 5€ por dia é um 
esbanjador! Em três meses o Tiago gastou em média 
3,5€ por dia e chegou mesmo a pagar 1,5€ por noite em 
aluguer de camas de rede ou sacos-cama na praia, assim 
como nas Filipinas. Quanto à alimentação, não precisa 
de cozinhar. Bastam 2€ ou 3€ para comer nas bancas 
de rua e chorar por mais. 

O “país do caril” é também perfeito para amantes da 
vida selvagem. Os safaris em jipes são muito comuns e é 
permitido o contacto com os animais. 

Estás a ficar cansada/o de tanta aventura? Não te 
preocupes. O Tiago também ficou e, durante uns dias 

soltou um pouco mais a carteira e dormiu num resort na 
Tailândia, apenas por 20€ por noite e recuperou energias 
para mais umas caminhadas. 

Ao regressar a Portugal, é costume fazer paragem em 
Paris, a escala mais barata. 

Tiago planeia agora esperar mais dois ou três anos até 
voltar às aventuras, desta vez com destino à América do 
Sul. Só que, em vez de uma mochila, vai ter que levar 
mais duas ou três, acompanhado da sua família. 

Quem lhe toma o gosto não cansa, e já viste que não é 
preciso ser-se rico para concretizar muitos sonhos de 
viagem.

Em viagens, não vá à casa de banho e deixe a 
mochila nos transportes. O Tiago ainda sente 
saudades da sua máquina fotográfica. 

Os asiáticos são simpáticos, mas não se deixe 
levar com tudo o que lhe dão a experimentar. O 

Tiago foi drogado com Bung, um iogurte que 
continha Cannabis com efeitos alucinogénios. 

Antes de viajar, informa-te bem das vacinas que 
tens que tomar, todos os cuidados de saúde são 
poucos. O Tiago apanhou cólera na Indonésia, 
esteve mal durante uns dias e emagreceu 8 kg 
numa semana!



Queres noites 
mágicas? A cidade do 
Porto é o destino! 
O Porto tem muitos encantos isso já é sabido mas há 

que acentuar que não é só durante dia que há 

animação: a noite portuense também não desilude.  

TEXTO DE CÍNTIA PACHECO 

A noite do Porto também cativa muitos, seja em 
ocasiões especiais como na Passagem de Ano em que a 
Avenida dos Aliados se enche, como durante o resto do 
ano. 

Seja para os que preferem uma noite louca, seja para 
os que preferem uma noite mais calma: há locais para 
todos os gostos! 

É importante referir que existem várias zonas que se 
destacam, onde existem bares e discotecas na noite da 
invicta: Foz, Matosinhos, Zona Industrial, Ribeira. 

Quem quer que vá ao Porto não consegue ficar 
indiferente à actividade nocturna que a cidade 
apresenta. A zona das Galerias, é onde começaram a 
aparecer os primeiros bares desta nova era da movida 
portuense (Rua da Galeria de Paris).   

Discotecas como o Eskada, são paragens obrigatórias 
para quem quer ir ao sítio mais famoso da noite 

portuense e, mesmo quem nunca saiu no Porto, já ouviu 
falar da mítica Eskada. Os portuenses podem gabar-se 
das suas deliciosas francesinhas, do sotaque 
reconhecível em qualquer parte e defendem Eskada, 
Villa, Pitch e More Clube como os melhores locais para 
sair à noite. 

Se a ideia for uma típica noite académica no Porto, 
então o Via Rápida é a típica opção do universitário do 
Porto, mas se quiserem, há opções para (quase) todos 
os dias, ora vejamos:  

Segunda-feira: Todos os caminhos vão dar ao “Mete 
Segunda” na Boîte! Não há melhor sítio para ir!  

Quinta-feira/ Sexta-feira/ Sábado: Piolho e as famosas 
Galerias 

Sábado: Kasa (Não, não é casa para dormir, é mesmo 
Kasa onde a noite só acaba de manhã) 

Recentemente abriu ainda o Hard Rock Café, conhecido 
mundialmente, que já é conhecido em Lisboa e, embora 
não seja para dançar, é uma boa opção american style 
para começar a noite. 

Para quem prefere um estilo mais alternativo, o Rendez 
vous é ideal para amantes de rock. 

Mas se pensam que a noite do Porto fica por aqui, 
desenganem-se: ainda podem ir ao Auditório, Porto 
Tónico, Pinguim e Maus Hábitos. Para quem preferir uma 
noite mais calma, o Baixa Bar e a Pipa Velha são boas 
opções. Nas noites mais quentes, o Café Candelabro e 
a Champanheria da Baixa são locais a descobrir.





 

Conhecida como uma das cidades mais 
turísticas de Espanha, Barcelona é, sem 
dúvida, um ponto obrigatório para todos os 
amantes de viagens. Contudo, todas as 
viagens têm o seu “mas” e Barcelona não é 
exceção. Quem já visitou ou planeou uma 
viagem a esta cidade emblemática, sabe do 
que estamos a falar: os custos! 

No entanto, não nos deixando abalar por este 
“mas”, a OnTicket planeou uma viagem à 
cidade de Gaudí com o intuito de contrariar 
esta ideia, para mostrar que é possível visitar 
uma das cidades espanholas mais bonitas 
sem perder metade das poupanças. Fomos 
durante três dias e visitámos os principais 
pontos turísticos. Por isso, prepara a tua mala 
e os ténis mais confortáveis porque, depois 
disto, vais querer ir a Barcelona! 

BARCELONA 
A PÉ E 
(QUASE) DE 
GRAÇA
TEXTO E FOTOS DE NÁDIA FERNANDES



1º DIA 
A primeira coisa a ter em conta quando visitamos esta cidade, 
é que há muito para ver e devemos aproveitar cada segundo. 
No primeiro dia ficámos logo a conhecer as longas e largas 
avenidas que caraterizam Barcelona, passámos pela famosa 
Plaça de Catalunya, palco de vários espetáculos ao longo do 
ano. Percorremos as Ramblas, na verdade La Rambla, uma 
larga e extensa avenida com restaurantes e comércio situada 
no Bairro Gótico. 

Andámos quilómetros ao ziguezague pelas ruas que 
caracterizam este Bairro e conhecemos sítios de nos cortar a 
respiração. A icónica Catedral de Barcelona, situada no 
mesmo bairro e apadroada pela Santa Eulália é, sem dúvida, 
um sítio a não perder. Terminámos o dia em Barceloneta, junto 
ao Porto, a passear e a contemplar a vida noturna de 
Barcelona. Cansativo? Muito, mas valeu cada segundo! 

2º DIA 
O segundo dia de uma viagem é sempre o dia do sabichão 
“Ah, já demos aquela voltinha ontem, já estou familiarizado 
com isto”. Mentira, não sabes nada e perdes-te muitas de 
vezes. Barcelona parece uma cidade criada a regra e 
esquadro mas não é, pelo que quando parece que estamos na 
direcção correcta, percebemos que estamos no sentido 
contrário. A fome aperta e entras num restaurante que só tem 
cardápios com tapas para turistas, isto é, sandes com fiambre 
e queijo, polpa de tomate e azeite. Nós não fomos exceção...  
Por isso, preparem bem o vosso dia e marquem num mapa os 
restaurantes que pretendem visitar. 

Este foi o dia de dar corda aos sapatos e visitar os sítios mais 
turísticos e que são (mesmo!) de paragem obrigatória. 
Acordámos cedo e fomos à Sagrada Família. A enigmática 
basílica marca-nos para sempre. A visita não foi barata, 18 
euros o bilhete mais barato, mas valeu a pena. É a visita de 
uma vida, que nos fica para a vida. Depois de almoçar, 
descemos até ao Arc de Triomf e finalmente vimos o Parc de la 
Ciutadella, um verdadeiro espanto. Andámos muito, mas não 
nos deixámos tentar pelas inúmeras paragens de metro de 
Barcelona. Perdemo-nos nas ruas que se entrelaçam e 
parecem infinitas, e não podíamos ter ficado mais satisfeitos! 

Culminámos o dia no Park Güell, a observar a vista que o 
carateriza. Sendo o parque um pouco mais descentralizado, 
tivemos de optar por ir de metro (saímos na estação de metro 
Lesseps) e subir o resto do caminho a pé. Durante o dia a visita 
ao monumento tem o custo de 8 euros com acesso ao famoso 
terraço, no entanto a partir das 17 horas o acesso é livre e 
continuamos a ter luz suficiente para visitar o parque sem 
deixar nada ao acaso.



3º DIA 
Por fim, no último dia fomos a Montjuïc, uma colina situada na zona sudoeste da 
cidade de Barcelona. Fomos de metro até Monjuïc e utilizámos um transporte próprio 
que nos leva até à colina. A partir daqui existem duas opções: ou sobem até ao topo 
da colina e admiram a magnífica vista ou seguem para o Museu Nacional d’Art de 
Catalunya e aproveitam para ver até ao limite do horizonte. 

Nós escolhemos a segunda opção por duas razões. Primeiro, porque a subida até ao 
topo da colina são mais ou menos uns 30 minutos a pé e segundo porque a subida de 
elétrico tem o custo de 12,50€, ida e volta. Sendo o nosso último dia, preferimos dar a 
prioridade ao museu. 

Com a grandiosa Font Màgica de Montjuïc como principal foco na paisagem, a vista 
não podia ser melhor. Durante a noite conseguimos ver os espetáculos de luzes na 
fonte, um momento a não perder.  

Para terminar o nosso último dia em Barcelona, descemos às praias urbanas em 
Barceloneta até ao Port Olympic. Para fechar com chave de ouro, ficámos sentados na 
areia a ver o pôr do sol e a observar o ritmo desta cidade que tornou a nossa viagem 
inesquecível. Ao contrário do que pensávamos, conseguimos manter os custos sob 
controlo. O importante é definir prioridades e não ter medo de andar a pé para evitar 
usar o metro. Enquanto caminhamos conhecemos sempre caminhos novos e sítios que 
nos encantam. Tudo é novo num país que não é nosso, aproveita!

Cuidado a ter durante a viagem: carteiristas 
Barcelona, principalmente as “Ramblas”, estão repletas 

de pessoas a toda a hora e existem sempre carteiristas 

atentos ao menor descuido dos turistas.

Conselho a reter: transportes 
O custo do bilhete de metro é 2,15€. Por isso, se tencionam 

usar mais de uma vez o metro, ponderem comprar um bilhete 

de 10 viagens que custa 9,95€.



“For my part, I travel 
not to go anywhere, 
but to go. I travel for 
travel’s sake. The 
great affair is to 
move.” 
– Robert Louis Stevenson



 

GERAÇÃO ERASMUS
Fazer Erasmus: sim ou não? Se te faltam razões para te decidires, apresentamos alguns 
motivos pelos quais não deves perder esta experiência. 

✓ Só por viver e conviver com pessoas de diferentes culturas já serás, no final desta aventura, 
uma pessoa mais rica, mais tolerante à diferença e disponível para novas experiências. 

✓ Seja qual for o país que escolhas para fazer Erasmus, a língua inglesa passará a fazer parte 
do teu dia-a-dia. Assim, estarás apto para trabalhar em qualquer parte do mundo! 

✓ Quer fiques doente, te falte vocabulário ou alguns trocos, estás por tua conta e vais ter que 
te safar. Vais crescer, em alguns meses, aquilo que te levaria anos. 

✓ Vais regressar com mais competências pessoais e profissionais, com uma mente mais 
aberta e mais autónomo.  

✓ E, por fim, um bónus – uma casa de férias em vários cantos do mundo! 

Entra na viagem e lança-te ao mundo!

Salamanca  é uma cidade maravilhosa, os 
turistas pasmam-se perante as prodigiosas 
obras de arquitectura, monumentos e edifícios 
emblemáticos. Cada um dos recantos e das 
ruas da cidade tem um determinado encanto a 
oferecer aos seus visitantes. 

A cidade espanhola está repleta de vida, 
movimento, ritmo e diversidade de cultural. As 
relíquias históricas, os parques naturais e 
jardins com lagos, as pessoas simpáticas e 
acolhedoras são apontados como os melhores 
atributos de Salamanca. 

TEXTO POR CATARINA ALMEIDA, CATARINA VAIA E INÊS MENINO

S A L A M A N C A ,  E S PA N H A  



  Em alimentação, passe de transportes e outras 
despesas gasta-se, em média, 500€ por mês. 

Entre todas as atracções, destacam-se: 
La Plaza Mayor: É o centro da vida da cidade de 
dia e de noite, onde se realiza a maior parte dos 
eventos da cidade. Aproveita para admirar a sua 
beleza ou simplesmente sentar numa terraza e 
passar o tempo com os amigos. 

La Casa de las Conchas:  A parte exterior desta 
antiga mansão do século XVI, agora transformada 
em biblioteca pública, está decorada com fileiras e 
mais fileiras de conchas esculpidas em arenito. 
Devido à sua aparência, é muito fácil encontrá-la. 

Catedrais - sim, são duas: Uma das principais 
atracções de Salamanca é o complexo de 
catedrais.  

La Catedral Nueva (Sé Nova) é um belo exemplo 
da evolução da arquitectura espanhola. Se a parte 
exterior deste edifício enorme impressiona, é 

obrigatório que o visites por dentro. A entrada é 
gratuita, por isso poderás visitá-la quando quiseres. 

La Catedral Vieja (Sé Velha) encontra-se 
bastante iluminada, ao contrário de outras 
catedrais, por isso conseguirás admirar cada 
detalhe da magnífica decoração. 

A Universidade de Salamanca: Um dos edifícios 
mais emblemáticos da cidade, uma visita 
inesquecível. A reputação continua intacta, 
integrando estudantes espanhóis e internacionais e 
conformam mais de 30% da população total da 
cidade. 

O ambiente constante de fiesta irá permitir-te 
desfrutares da cidade ao máximo. À noite existe 
uma panóplia de bares, pubs e tascas, ideais para 
dançar e ouvir diferentes tipos de música, 
principalmente a música latina. Experimenta ir ao 
Murphy's, Bisú e Kandhavia e dança até de manhã!

Fazer Erasmus não é só estudar, também é 
descobrir, beber, arranjar amigos, passear e comer. 
E haverá melhor país para comer e beber do que 
Itália? As melhores massas, pizzas, gelados, crepes 
e vinho vão prender-te ao ar italiano. E a língua é 
bonita e fácil de entender. 

Bolonha é a cidade italiana dos estudantes e tem a 
universidade mais antiga da Europa. Tem muito 
movimento, um espírito jovem e uma boa vida 
noturna. Se gostas de conviver e apanhar sol, ou 
mesmo estudar ao ar livre, Bolonha tem esplanadas 
por todo o lado e são perfeitas para passar um 
serão com os amigos ou estudar. 

Em alimentação, passe de transportes e outras 
despesas gasta-se em média 200€ por mês. Os 
preços de entradas em discotecas e de bebidas em 
bares variam muito, mas deixamos-te aqui alguns 
que não podes perder: 

Il Caffetino: tem menu de promoções durante a 
semana. 

Birreria del Pratello: é o bar mais frequentado por 
estudantes e um litro de cerveja custa 5€ 

La Scuderia: localizado no coração da cidade 
universitária, este afé-bar-restaurante tem todos os 
dias, a partir das 18h30, um Aperitivo (conceito 
italiano em que só se paga o consumo de bebida e 
se petisca à vontade). Aos sábados costuma ter 
festas universitárias. 

Locomotiv Club: tem concertos ao vivo de bandas 
internacionais. 

Soda Pops: todos os dias tem uma programação 
diferente. Como por exemplo, todas as segundas-
feiras tem a Latin Night. 

Arteria: um espaço multimídia composto por um 
bar onde se pode assistir shows ao vivo de diversos 
estilos musicais e também instalações artísticas 
com projeções, DJ sets, entre outras atrações, com 
entrada gratuita em diversos dias. 

Se ainda não estás convencido, pega num copo de 
vinho e vai à descoberta dos 7 segredos que a 
cidade da bolonhesa tem para te oferecer. Em 
alguns dos sítios da lista acima, está escondido um 
objeto ou um símbolo da história da criação de 
Bolonha. E acredita, são maravilhosos. 

b o l o n h a ,  i tá l i a



 

Conhecida como “Pérola do Oriente”, Praga é 
uma cidade fascinante e tem a fama de 
conquistar quem por ela passa. A arquitectura 
romântica, os edifícios de art nouveau, o castelo 
e outros locais emblemáticos funcionam como 
pano de fundo do país. Praga consegue 
preservar a sua beleza, assim como o seu 
encanto e autenticidade. Queres partir na 
aventura? 

Em alimentação, passe de transportes e outras 
despesas gasta-se, em média, 350€ por mês. 

Pontos de interesse: 
Castelo de Praga: aproveita para teres uma 
experiência maravilhosa com a visita ao castelo 
com inúmeras exposições de tesouros. 

Ponte Carlos: com o castelo iluminado como pano 
de fundo, atravessar a ponte Carlos finaliza a 
experiência. 

Orloj: o Relógio Astronómico é um dos relógios mais 
antigos e mais detalhados do mundo. Além de 
marcar as horas, indica também as fases da lua e o 
movimento das estrelas. 

Staroměstské Náměstí: a Praça da Cidade Antiga 
é a principal praça pública em Praga, rodeada de 
galerias pitorescas e prédios históricos. Aproveita 
para experimentares o doce característico o Trdlo, 
com o seu aroma de canela que perfuma todos os 
cantos da cidade. 

Petrin Hill: é um dos principais parques da cidade, 
com uma extensa área verde e um lago. 

Acresce-se a vantagem de Praga no centro da 
Europa e, portanto, aproveita para viajar e muito! 
Os transportes são bastante acessíveis, por isso 
consegue-se viajar facilmente para os países nos 
arredores como Áustria, Hungria ou Alemanha. 

Durante a noite, Praga é muito activa e animada. 
Não fosse a cidade que mais cerveja consome na 
Europa! Existe uma ampla variedade de opções de 
entretenimento durante a noite inteira ou opções 
para passar uma noite descontraída, como ir ao 
teatro ou a um clube de jazz. 

Atreve-te a dançar até de manhã e beber uns 
copos nos bares mais extraordinários da cidade. 
Sugerimos o Žižkov, considerado como um dos 
bares mais animados da capital da República 
Checa, e outros como Harleys, James Dean, Retro 
Music Hall, Sasazu, Chapeau Rouge.

P R A G A ,  R E P Ú B L I C A  C H E C A

b u d a p e s t e ,  h u n g r i a
Budapeste é a cidade que une os amantes de 
viagens. Muitas vezes apelidada de “Paris de Leste”, 
a capital é fervilhante, carismática, jovem, 
moderna, tem vida e vontade de viver. O brilho e 
grandiosidade dos edifícios, a exuberância dos 
jardins floridos e os monumentos únicos fazem de 
Budapeste um lugar fascinante.  

Budapeste é considerada como uma capital  
barata comparada com outras capitais europeias. 

Destacam-se: 
Castelo de Buda: tem uma vista grandiosa da 
cidade e abriga o Museu de História de Budapeste, 
a Galeria Nacional de Arte e Biblioteca Nacional. 

Nagycsarnok: o Mercado Central é um local 
bastante pitoresco, onde poderás degustar 
autênticas maravilhas da cozinha húngara, como 
por exemplo o seu famoso  Goulash. Por isso, 
aproveita para experimentar sabores diferentes e 
compra um souvenir para alguém! 

Parlamento: um prédio gigantesco e rico em 
detalhes arquitectónicos, o Parlamento Húngaro é 
considerado o mais bonito do mundo. 

Praça dos Heróis: considerado como Património 
da Humanidade pela UNESCO, esta praça é ampla 
e é rodeada por estátuas de personalidades 
importantes da história húngara, como os líderes 
das sete tribos que fundaram a Hungria no século IX 
e vários reis.  

Szechenyi: os banhos termais estão entre os ícones 
de Budapeste, possuindo propriedades revigorantes 
e curativas! 

Zeller Bistro, Trófea Grill ou Menza são nomes de 
restaurante típicos. A gastronomia é feita de 
sabores picantes e tem como prato principal os 
ensopados. Durante a noite, bares e discotecas 
espreitam por toda a cidade, prometendo uma 
noite animada. 

Experimenta os bares tradicionais - os ruin pubs - 
famosos pela sua decoração vintage e ambiente 
psicadélico. 

Viver em Budapeste é como viver num filme... É algo 
cinematográfico e indescritível. Se estás curioso, vai 
e vê. E apaixona-te!





TEXTO DE RAFAEL BERNARDES 
Considerado um dos maiores carnavais de Portugal, o 
Carnaval de Torres Vedras 2017 voltou a contar com 
muita animação e folia ao longo dos cinco dias do 
evento. Festa e… matrafonas foram as palavras de 
ordem  

Chegou ao fim, no passado dia 1 de Março, mais uma 
edição do Carnaval de Torres Vedras, aquele que é 
considerado “O Mais Português de Portugal”, tendo 
como tema “Brinquedos e Brincadeiras”. Imbuído em 
muita sátira política e social, foram centenas de 
milhares os participantes nos vários desfiles e pontos 
de festa, com diversos palcos com DJs distribuídos 
pela cidade, durante os cinco dias do evento.  

O programa do Carnaval de Torres 2017 abriu com o 
corso escolar, na manhã de sexta-feira, 24 de 
Fevereiro, com mais de oito mil crianças a desfilar, 
preenchendo as principais artérias da cidade com 
muita cor e folia. Com a participação de 78 
estabelecimentos de ensino do concelho, os jovens 
alunos torrienses de diversos níveis de escolaridade 
proporcionaram um dos maiores corsos escolares a 
nível nacional, perante a assistência e apoio de 
milhares de familiares. 

O primeiro dia terminou com a cerimónia da chegada 
dos reis do Carnaval à Câmara Municipal de Torres 
Vedras, onde o presidente do município, de forma 
simbólica, entregou a suas altezas a “chave” da 
cidade, dando, assim, início a cinco dias de muita 
festa. Mais uma vez, milhares de pessoas assistiram a 
este momento simbólico. 

No sábado, 25 de Fevereiro, teve 
lugar o corso noturno, com a 
participação de 47 grupos no 
concurso de mascarados, em que os 
seus disfarces teriam de estar, de 
forma imperativa, em conformidade 

com o tema desta edição.Para além da participação 
dos grupos de mascarados, das célebres matrafonas, 
dos cabeçudos, dos oito carros alegóricos e dos 
milhares de foliões nas ruas, também estiveram 
presentes no corso noturno um grupo de majorettes de 
Wellington e uma Banda de Villenave d´Ornon 
(municípios geminados com o de Torres Vedras). Toda 
esta energia e animação culminou com o desfile do 
carro Tócandar (camião adaptado que circula pelas 
principais ruas da cidade com uma banda de músicos 
torrienses no seu topo, seguido na sua retaguarda, por 
milhares de amantes de música e de carnaval). 

Segunda feira à noite houve o corso trapalhão 
(noturno), marcado, como tem vindo a ser hábito, pelo 
desfile de carros construídos pelos participantes. 
Domingo e terça feira foi a vez da realização dos 
corsos diurnos, com o mesmo formato do corso de 
sábado.  

Torres Vedras despediu-se de mais um Carnaval com o 
habitual “enterro” do Entrudo, na quarta feira, dia 1 de 
março, com o “julgamento” e “condenação à morte”, 
de forma simbólica, do Rei do Carnaval, junto ao 
tribunal da cidade, perante milhares de torrienses que 
tiveram a oportunidade de presenciar o fogo de 
artifício que encerrou a edição de 2017.  

Em jeito de balanço, de acordo com a organização, o 
Carnaval de Torres 2017 foi considerado um sucesso, 
batendo mais um recorde de visitantes, cerca de 
350.000, facto que se tem vindo a verificar ano após 
ano, a juntar à significativa ocupação hoteleira na 

região.

Matrafonas delirantes em Torres



TEXTO DE CATARINA ALMEIDA 
Se tivéssemos de escolher uma palavra para 
descrever Veneza, seria «magia». Nesta 
cidade, diferente de todas as outras, as 
estradas são água, e nada é aborrecido ou 
convencional. Aqui o ambiente romântico 
contrasta com o pitoresco. As ruas são 
estreitas, mas há sempre uma alternativa, 
percorrer os canais. Um passeio de gôndola 
custa cerca de 80€ para 4 pessoas e tem 
duração de 30 a 45 minutos. 

Para quem quiser fugir do convencional 
roteiro turístico, é também possível visitar 
outras ilhas, como a de Murano e Burano, 
onde cada casa tem uma cor diferente. A 
viagem entre as ilhas custa cerca de 7€ e 
dura aproximadamente 25 minutos. 

Locais a visitar: Ponte di Rialto, Praça de 
São Marcos, Ponte dos Suspiros, Igreja San 
Giorgio Maggiore, Campanário de São 
Marco e as Ilhas de Murano e Burano. 

Mas a verdadeira magia dá-se no Carnaval 
de Veneza, o mais famoso e importante 
Carnaval europeu. Os cortejos, desfiles e 
concursos são tradição, e invadem toda a 
cidade, deixando-a repleta de cor e alegria. 
Também as típicas máscaras venezianas 
podem ser vistas por toda a parte. A praça 
de São Marcos enche-se de pessoas vindas 
de todo o mundo e nela ecoam palmas e 
gargalhadas. Os desfiles diários prolongam-
se até ao fim de fevereiro. A cerimónia de 
encerramento conta com a tradicional 
elevação da bandeira veneziana e com um 
magnífico espetáculo de fogo-de-artifício. 

Os contras de visitar Veneza no Carnaval 
são que nesta época vêem-se mais turistas 
do que habitantes locais e os preços não 
são os mais acessíveis, mas a experiência 
vale cada cêntimo! 

Existem atualmente cerca de dois mil 
fabricantes de máscaras. Máscaras de 
todas as cores, douradas, brancas e 
prateadas, máscaras brilhantes, de veludo, 
de seda, de vidro ou alumínio, máscaras 
sorridentes e assustadoras, máscaras, 
máscaras, máscaras… 

Podes alugar fatos e fantasias, ou 
confecioná-las tu mesmo. Inspira-te nas 
fotografias!

Carnaval de Veneza



Carnaval de Sesimbra 
TEXTO DE CATARINA VAIA 

O Carnaval de Sesimbra é uma das festas mais 
emblemáticas de Portugal, sendo um dos maiores e mais 
populares  carnavais  portugueses. Organizado pela 
Câmara Municipal, o programa de actividades é longo e 
inclui, desde sempre, os desfiles das escolas, bailes de 
mascarados, concursos de fantasias, as tradicionais 
Cegadas, as Cavalhadas de Alfarim, o Desfile Trapalhão, 
na Quinta do Conde e o popular cortejo de Palhaços. 

Sesimbra vive o Carnaval intensamente. Ouve-se o som 
dos tambores e pandeiros, e praticam-se as coreografias. 
Espelha-se a força de vontade das associações e de toda 
a comunidade que está entusiasmada e empenhada em 
comemorar os festejos carnavalescos.  

Segundo dados da autarquia, cerca de 30 mil pessoas 
assistiram ao desfile de Carnaval na marginal da vila de 
Sesimbra na segunda-feira dia 27 de Fevereiro. 

Às 15 horas, começou o Cortejo de Fantasias de Palhaço. 
Este começou por ser uma brincadeira de um grupo de 
amigos, em 1999, para animar a tarde de segunda-feira 
de Carnaval. Logo no primeiro ano ganhou fama, 
tornando-se conhecido a nível nacional e juntou centenas 
de pessoas fantasiadas de palhaço. 

Desde então, é conhecido por acolher o maior desfile de 
palhaços do mundo que junta todos os anos quase 4 mil 
mascarados de todas as idades. Para além destes, reúne 
também um conjunto de gerigonças, como barcos com 
rodas, naves espaciais ou triciclos com asas que 
proporcionam uma visão colorida e com muitas surpresas. 

O momento mais esperado do Carnaval de Sesimbra são 
os desfiles das escolas de samba e dos grupos 
recreativos, que aconteceram nas tardes de domingo e 
terça-feira. Os preparativos do desfile envolvem muito 
esforço e trabalho de equipa e iniciam-se com vários 
meses de antecedência, concedendo um lugar de 
destaque na lista dos melhores desfiles de escolas de 
samba do país.  

Realizado por seis escolas de samba e dois grupos de 
axê, com cerca de 1300 elementos, o cortejo percorre 
cerca de um quilómetro com a baía como pano de fundo, 
garantindo muita cor, animação e ritmo pelas ruas da vila. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval
https://pt.wikipedia.org/wiki/Carnaval


Ria, está no Rio 
TEXTO DE IVAN COSTA SILVA 

Quando se fala em Carnaval é inevitável pensar no Brasil. 
Exuberância, calor e samba, é esta a fórmula por detrás 
do sucesso daquela que é a maior festa do mundo e um 
dos cartões-de-visita brasileiro. A folia carnavalesca corre 
pelas ruas do Rio de Janeiro, apinhadas de artistas, 
populares ou turistas atraídos pela diversidade cultural e 
ambiente de festejo que se espalha também por outras 
cidades do país. 

O nome “carnaval” tem origem no latim e significa “adeus 
à carne” e chegou ao Brasil no século XVII, sob influência 
das festas europeias. Foram os portugueses que levaram 
o conceito de "carnaval” para o Brasil, criando tradições 
únicas, com a influência das culturas indígenas e negra.  

A folia brasileira dura quatro longos dias, contudo, a sua 
preparação tem início muito antes dos dias oficiais. As 
escolas de samba começam os ensaios em setembro para 
a corrida ao título de mais bonita e animada. O que mais 
atrai os olhares dos espetadores por todo o mundo são as 
extravagantes fantasias criadas pelos carnavalescos: do 
sexy ao bizarro, cada vestimenta tem uma história por 
trás. Quando se trata do carnaval do Rio de Janeiro, a 
criatividade e originalidade é sem limites, como é sem 
limites a capacidade de quem desfila sambando durante 
vários quilómetros... 

Entre os dias cinco e nove de fevereiro, mais de um milhão 
de turistas visita o país. O carnaval também mexe com a 
economia brasileira, assumindo-se como um elemento que 
dinamiza a economia e contribui para a imagem do país. 

Mas não só de carnaval se faz o Rio: esta “cidade 
maravilhosa” tem muito a oferecer aos turistas mais 
exigentes: desde a imponente estátua do Cristo Redentor, 
à montanha do Pão de Açúcar, o calçadão ou as praias 
urbanas, bem como pequenos paraísos a poucas horas de 
distância. Uma visita a esta cidade deve constar na 
bucket list de cada um, por isso planifiquem a viagem com 
a maior antecedência possível para forma a conseguir 
bilhetes a preços mais acessíveis.  

Se tiverem mesmo de ficar por terras lusitanas, apreciem 
algumas imagens do carnaval carioca.



 

TEXTO POR GRACIE LIMA 

Fevereiro pode ser o mês mais curto do 
ano mas é, com certeza, um dos meses 
com mais alegria nas ruas da Madeira. 
O Carnaval na ilha é das celebrações 
mais impressionantes e tudo gira em 
torno de muita diversão, música, 
tambores, o som da baterias e as 
pessoas com trajes extravagantes a 
espalhar beleza pelas ruas.  

A Madeira ganhou, pelo segundo ano 
consecutivo, o prémio de melhor 
destino insular do mundo, equivalente 
aos “Óscares do Turismo”, entre 
candidatos como Bali, Barbados, 
Jamaica ou Maldivas. Isto conduziu ou 
a um aumento de turistas na ilha, 
principalmente nas épocas festivas, 
sendo a altura de Carnaval escolhida 
por milhares de turistas para viajar 
para a Madeira. 

Apesar das festividades do Carnaval 
pelo mundo normalmente começarem 
na Sexta-feira, os madeirenses gostam 
de começar a festa mais cedo. A partir 
de quarta-feira as ruas madeirenses 
encontram-se enfeitadas de cores 
alegres e a folia sai à rua, com 
mascarados, malabaristas e cantares 
populares, representando  a magia do 
Carnaval. 

Ao longo destes dias foram celebradas 
várias festas de carnaval, como é o 
exemplo do Carnaval das Crianças e 
o Carnaval Sol idário.  Mais 
tradicional, temos a famosa Festa dos 
Compadres, em Santana, um ritual de 
passagem do Inverno para a Primavera 
e de regeneração da comunidade 
local. Entrando mais no ritmo carioca, 
temos a noite de Sábado na avenida 
do Funchal. É o desfile de maior 
destaque do Carnaval na ilha, com o 
cortejo alegórico. Mais de mil foliões, 
que participam com trajes vistosos, 
c h e i o s d e c o r e b r i l h o s ã o 
acompanhados por carros alegóricos, 

sambando ao som da bateria e das 
músicas carnavalescas, com danças 
coreografadas e cuidadosamente 
ensaiadas ao longo do ano, numa 
euforia contagiante. 

 Na terça-feira temos o cortejo 
trapalhão no Funchal que, como o 
nome indica, é um cortejo sem limites, 
envolvendo sátira social e política, 
futebol, costumes tradicionais ou 
simples disfarce de caracterização. A 
participação é aberta a todos, locais, 
crianças, nacionais e estrangeiros, que 
podem desfilar pela avenida do 
Funchal, partilhando momentos de 
bom humor e de interação com o 
público. 

Quanto às festas temáticas noturnas a 
Madeira está carregada delas! As ruas 
tanto se enchem de dia como de noite, 
e os bares e discotecas são a principal 
atração de quem quer passar a noite a 
dançar ao ritmos dos sons quentes de 
carnaval. A discoteca Vespas, contou 
com 3 pistas de dança e com 
convidados especiais, realizou festas 
temáticas, que tiveram início no dia 17 
de fevereiro com o “warm up” do 
Carnaval, continuando até dia 4 de 
Março com festas temáticas como a 
noite travesti, noite de samba, noite 
dos hippies e acabando na festa 
“enterro do osso”.  

Também o Casino da Madeira, contou 
com várias festas temáticas como é o 
exemplo do The Great Gatsby – 
Carnival Edition” inspirado nos loucos 
anos 20” e o tradicional Baile de 
Carnaval. 

Na ilha da eterna primavera, não só as 
montanhas, praias e natureza são de 
impressionar, como podes ver as 
festividades são celebradas a rigor e o 
que não falta é samba na Ilha. Se este 
destino ainda não está na tua lista de 
desejos, estás à espera de quê?!

O vírus da folia espalhou-se 
pela Pérola do Atlântico





O  q u e  é  u m  I n t r a R a i l?  
O IntraRail dá a hipótese de conheceres o que 
nosso país tem para te oferecer. Oferece-te viagens 
ilimitadas em dias consecutivos nos comboios 
Intercidades (apenas em 2ª Classe), Regionais, 
Inter-regiões e urbanos. Oferece também 
alojamento em Pousadas da Juventude, com 
pequeno-almoço incluído. 

O regime intra-rail oferece duas modalidades de 
viagem: XCape (3 dias), com o custo de 64 euros 
sem Cartão Jovem e de 58 euros com Cartão Jovem 
e XPlore (7 dias) com o custo de 146 euros sem 
Cartão Jovem e de 127 euros com Cartão Jovem. 

Portugal possui inúmeros locais a visitar, seja em 
termos de património cultural, natural ou até 
gastronómico e, às vezes, os sítios que menos se 
esperam são aqueles que têm mais para mostrar. 
Que o diga Rui Manuel Ferreira, fotógrafo 
transmontano que em parceria com a Movijovem 
criou o projeto #explorarPT, onde durante 40 dias 
viajou pelo nosso país a promover o que este tem de 
melhor para oferecer. 

C o n h e c e r  P o r t u g a l  e m  4 0  d i a s  
A viagem de Rui  Manuel  Ferreira  começa na 

localidade de Almograve, onde elogia o melhor que 
a localidade tem para oferecer: as praias, que 
possuem o areal perfeito para aqueles que adoram 
a habitual caminhada pela praia e a ondulação 
fraca que estimula o gosto para ir molhar os pés e 
dar um mergulho. Também elogia a beleza do Cabo 
do Sordão, para ele a união perfeita da “terra e do 
mar”, onde acabamos por perder a noção do 
tempo. 

A jornada continua e o próximo destino é Lagos, 
enaltecida pela sua cultura e arquitetura. Passou 

também por Arrifana, Portimão, Tavira, Faro e 
Alcoutim, elogiadas pelas excelentes temperaturas.  

Seguiu-se o Alentejo, com paragem em Beja onde 
aproveitou para passear pelas ruas emblemáticas. 

Almada foi o próximo destino, aconselhando-se a 
visita à Pousada da Juventude que nos revela uma 
excelente vista para a Ponte 25 de Abril, Lisboa e, 
claro, o emblemático Cristo Rei. 

Lisboa, marcada pelo sua azáfama e o cruzamento 
de várias culturas e nacionalidades fazem da 
capital um lugar definitivamente a visitar. Para não 
falar também do seu vasto património histórico. 
Catalazete (em Oeiras), por outro lado prima pela 
tranquilidade e pelos maravilhosos jardins do 
Palácio dos Marqueses de Pombal. Santa Cruz 
(Torres Vedras) atrai os seus visitantes graças aos 
seus toldos pintados de branco e vermelho e pelo 
miradouro da Formosa que nos oferece uma bela 
vista da praia da Formosa. Já a Areia Branca, 
situada na Lourinhã, torna-se perfeita para desfrutar 
de uns maravilhosos dias de praia. 

IntraRail: 
Viajar cá dentro 
O conceito de IntraRail ainda não é 
muito conhecido pela generalidade 
do público, já que quase toda a 
gente se lembra de Inter-Rail. Este 
artigo pretende mostrar que só 
têm a ganhar ao fazerem esta 
experiência. 

TEXTO DE JOÃO ESTANISLAU



Rumamos agora a Alfeizerão, no 
concelho de Alcobaça, elogiada 
pela sua t ranqui l idade. De 
seguida, a paragem é em Óbidos, 
berço da famosa Ginja de Óbidos 
e dos copos de chocolate; e 
Abrantes, onde podemos usufruir 
do Parque Ambiental de Santa 
Margarida e o seu Borboletário 
Tropical. 

O centro do país está agora em 
destaque. A viagem inicia-se em 
C a s t e l o B r a n c o , o n d e s ã o 
recomendados os museus e a 
piscina municipal. O próximo 
destino é Idanha-a-Nova, a aldeia 
mais romana de Portugal, com 
tradições muito enraizadas e 
gente muito alegre. Destacam-se 
também Penhas de Saúde e a 
Lousã, sede do Licor Beirão, ideal 
para os apreciadores desta 
bebida doce. 

É agora tempo de rumar a 
Coimbra, onde não podem ficar 
esquecidas as visitas à Quinta das 
Lágrimas e ao Portugal dos 
Pequenitos, marcadas também 
pelo fado nas ruas. 

Do interior passamos ao litoral e é 
Aveiro que ganha destaque com 
as pinturas das suas casas. 

Ruma agora a Viseu e São Pedro 
do Sul com recomendações para 

visitar o Palácio do Gelo e as 
famosas Termas de S. Pedro do 
Sul. Depois foram Ovar e Espinho, 
perfeitas para os que apreciam 
umas férias tranquilas. 

Chega agora ao Porto, onde é 
altura de aproveitar e comer uma 
francesinha, aproveitar as grandes 
noites que o Porto tem para 
oferecer e desfrutar ainda de um 
passeio pela zona da Ribeira. 

O Norte ganha aqui destaque com 
paragens em Viana do Castelo, 
onde nos podemos deslocar ao 
Mosteiro de Santa Luzia; Ponte de 
Lima, oferece-nos a oportunidade 
de v i s i t a rmos o Museu do 
Brinquedo Português e vários 
jardins com os seus canteiros 
coloridos. Em Vila Nova de 
Cerveira, aconselha-nos a ir 
conhecer o Aquamuseu, que 
possui uma vasta colectânea de 
espécies de peixe , apenas 
existentes no rio Minho. Melgaço, 
prima pela calmaria e pela sua 
vegetação; e Vilarinho de Furnas, 
integrada no Parque Nacional do 
Gerês.  

Passou também pela cidade dos 
Arcebispos, Braga onde não falta 
um vasto património para visitar e 
onde podemos apreciar uma 
ótima qualidade de vida. 

A viagem termina com paragens 
em Alijó, sede da Quinta da 
Avessada - Enoteca Douro, 
dando-nos a oportunidade de 
usufruir de uma degustação dos 
seus vinhos e apreciar, ao mesmo 
tempo, uma excelente música 
ambiente; Vila Nova de Foz Côa, 
berço das mais antigas figuras 
rupestres, que podem ser vistas no 
Museu do Côa; Bragança, onde 
fica obrigatória a visita ao Castelo 
e ao Museu Militar que possui uma 
v a s t a c o l e ç ã o d e a r m a s , 
capacetes e afins, e finalmente 
Guimarães, cidade-berço do 
nosso país, onde podemos visitar o 
Paço dos Duques, um dos palácios 
mais visitados no nosso país e 
também o restaurante “Histórico 
by PapaBoa”, que possui uma 
d i v e r s i d a d e d e e s p a ç o s 
adequados ao gosto de cada 
cliente. 

 Finalizada a viagem o fotógrafo 
d e i x a o s e g u i n t e a p e l o : 
“Acreditem em Portugal! Uma 
viagem pela nossa Pátria acaba 
por mudar as nossas vidas!”. 

Os mais curiosos podem visitar o 
blog de Rui Manuel Ferreira em: 
www.explorarpt.wordpress.com

http://www.explorarpt.wordpress.com
http://www.explorarpt.wordpress.com






TEXTO DE CÁTIA ROSA 

Pode parecer estranho, mas é verdade!  Londres 
tem várias atividades que incluem os mais pequenos 
e que, certamente, vão adorar. 

Desde um passeio pelos parques com esquilos até 
ao mundo colorido dos M&M’s no centro da cidade, 
aos museus com exposições únicas, vamos explorar 
as melhores sugestões para viajar em família nesta 
cidade britânica. O único risco é mesmo querer 
ficar!... 

1. London Eye 
Ir de férias com os mais pequenos não implica 
perder os clássicos! O London Eye, um dos grandes 
símbolos de Londres, é uma atração para todas as 
idades. Esta é uma boa oportunidade para ver de 
uma só vez os vários pontos de interesse desta 
cidade como o Big Ben, a Abadia de Westminster ou 
as pontes sob o rio Tâmisa. 

Para evitar a espera nas filas, deve-se comprar os 
bilhetes através do website oficial do London Eye. 
Existem vários bilhetes que combinam esta visita 

com o Museu Madame Tussauds ou o Aquário de 
Londres. A boa notícia é que as crianças com menos 
de três anos não pagam!  

2. Hamley’s Store 
Situada na Regent Street, a loja de brinquedos 
Hamley’s é a delícia dos mais pequenos. Esta loja 
nasceu há mais de 250 anos e é uma das maiores 
lojas de brinquedos do mundo, com sete pisos. Um 
dos grandes pontos positivos desta loja são os 
funcionários que interagem com os clientes usando 
os brinquedos que estão à venda. 

As crianças podem criar neve artificial com um 
pouco de água, podem dar vida a desenhos ou 
tocar piano pisando as teclas que estão colocadas 
no chão. É, sem dúvida, uma paragem obrigatória 
para quem viaja com crianças! 

3. Os parques 
As crianças adoram e os adultos também! O centro 
de Londres tem vários parques que permitem 
passeios tranquilos em família. O mais central é o 
St. James Park, com muitas aves e esquilos, ideal 
para um passeio ao fim do dia. 

Próximo do Palácio de Buckingham, existe um 
parque infantil, semelhante ao Diana Memorial no 
Hyde Park. Neste parque existem não só os 
tradicionais baloiços, mas também réplicas de 
tendas de índios onde as crianças se podem 
esconder e até um barco de piratas. Entre Abril e 
Outubro, no Regent’s Park, existem barcos que 
permitem pequenos passeios para toda a família no 
lago.

Londres com crianças? 
Yes, we do!

Esta é provavelmente a parte mais complicada para os mais 
pequenos. A gastronomia londrina difere em muito da 
portuguesa o que pode dificultar a estadia. No entanto, existem 
restaurantes que satisfazem a família toda: 

‣ The Golden Hind: £25 para duas pessoas.  

‣ Bill’s: £40 para duas pessoas 

‣ Flat Iron: £35 para duas pessoas 

‣ Jamie's Italian: £50 para duas pessoas 

‣ The Cannonburry: £40 para duas pessoas



4. Museu Madame Tussauds 
Apesar de poder se r um pouco 
movimentado, as crianças (e não só) 
adoram as figuras de cera. O Museu 
Madame Tussauds dispõe de um filme em 
4D da Marvel que junta numa história os 
super-heróis aos monumentos de Londres. 

Uma zona que as crianças também 
costumam gostar é o passeio de comboio 
que consiste na junção de cabines que 
imitam o formato dos táxis londrinos e 
transportam-nos pela história da capital 
britânica. Um ponto negativo deste museu 
é não ter elevador, por isso os carrinhos 
dos bebés devem ser deixados na 
entrada. No entanto, este continua a ser 
um local obrigatório de se visitar.    

5. M&M's World 
Para tornar a viagem mais doce, deve-se 
visitar o M&M's World. Esta loja tem 
quatro pisos e doces de variadas cores. 
As figuras dos M&M’s e o autocarro 
londrino junto à entrada são dois locais 
que têm sempre fila para tirar fotografias 
aos mais pequenos (e alguns adultos que 
não dispensam). 

A s c r i anças podem esco l he r o s 
chocolates que pretendem e serem eles 
próprios a colocar no saco com a 
supervisão dos pais. A loja está aberta 
das 10h às 00h de segunda ao sábado e 
das 12h às 18h ao domingo. Uma boa 
solução para os mais gulosos, sejam eles 
adultos ou crianças!



 

DA CIDADE PARA O CAMPO

TEXTO DE CARLA NUNES 

Esta é a terra natal de Andreia, que foi para 
Lisboa para ser polícia na PSP. Pedro, o seu 
companheiro é programador informático e 
natural da Ericeira. Sempre viveu e trabalhou 
em Lisboa, até que decidiu emigrar para 
Barcelona. Depois de um ano e meio ficou 
desempregado. “Tive de começar a pensar no 
que ia fazer. Não me apetecia voltar para 
Lisboa, então lembrei-me que os meus pais 
tinham uma casa em Pedrógão Pequeno que 
não conseguiam acabar de reconstruir. O 
engraçado é que não fazia a mínima ideia do 
que era viver no campo e não tinha ligação 
nenhuma à região”, conta Pedro.  

Começou, assim, a sua história na vila. Mudou-
se no Verão de 2010 para a casa de traçado 
histórico dos pais, com o intuito de a 
reconstruir e, entretanto, conheceu a Andreia. 
Viram-se pela primeira vez no café dos pais de 

Andreia, ficaram amigos e passado meio ano 
já estavam juntos. Entretanto, ele recebeu uma 
proposta para trabalhar numa startup na 
Alemanha. “Estive lá seis meses, mas voltava 
sempre de 15 em 15 dias. Encontrava-me com a 
Andreia em Lisboa para virmos para Pedrógão 
e depois apanhava o avião de regresso à 
Alemanha”, conta Pedro, ao que Andreia 
acrescentou que, no fundo “ele já tinha o 
coração em Pedrógão”. 

Atualmente vivem com um pé em Lisboa e 
outro em Pedrógão Pequeno. Regressam à vila 
nos fins-de-semana mas o plano é mudarem-
se permanentemente. “Temos a certeza que em 
Lisboa não somos verdadeiramente felizes, a 
nossa plenitude é aqui”, assegura Andreia. 
Pedro até acrescenta mais: “aqui há tempo 
para tudo. Eu costumo dizer que em Pedrogão 
os dias têm 48 horas, e não 24. Quando aqui 
estou, ao fim da manhã já fiz muitas coisas. 
Para além disso, esta zona é muito bonita”.

O que podes visitar em Pedrógão: 
Monte da Nossa Senhora da Confiança 
Barragem do Cabril 
Ponte Filipina do Cabril 
Moinho das Freiras 
Calçada Romana 
Pelourinho da vila de Pedrógão Pequeno

Pedro Colaço mora em Pedrogão Pequeno, João Roque em Monsanto. Ambos têm 
uma coisa em comum: numa altura em que se depararam com o desemprego, foi na 
aldeia que encontraram o seu refúgio, afirmando a pés juntos que, na aldeia, vivem 
melhor que na cidade.  

Pedro Colaço e a sua mulher, Andreia Capitão, vivem entre Lisboa e Pedrógão 
Pequeno, uma vila no centro do país pertencente à freguesia da Sertã e à Rota 
das Aldeias de Xisto.



 

De Pedrógão Pequeno vamos para Monsanto, 
aquela que é considerada a aldeia mais 
portuguesa de Portugal. Para quem sobe a rua do 
Castelo, em Monsanto, não é difícil encontrar 
pequenos cafés e restaurantes típicos, entre eles o 
Taverna Lusitana, um sonho tornado realidade por 
João Roque.  

 João Roque foi com a mulher, Helena Agnelo, de 
Lisboa para Monsanto há nove anos. Formado em 
engenharia civil, João trabalhou em direção de 
obra durante 13 anos, até à crise da construção. 
Confrontado com a ideia de mudar de profissão ou 
emigrar para o estrangeiro, João escolheu imigrar 
para o Interior: “não tenho espírito de emigrante e 
a precariedade na construção civil foi o empurrão 
para um sonho antigo de ter um negócio meu no 
Interior”, afirma. 

A ideia de abrir um negócio no Interior já tinha 
como alvo a região de Monsanto. Na primeira vez 
que visitou a aldeia, com Helena, quis contrariar as 
habituais fotografias turísticas e, por brincadeira, 
fotografou placas de venda de imóveis, o que 
acabou por se revelar crucial para a mudança. 
“Quando começou a crise fui ao álbum buscar as 
fotografias para entrar em contacto com os 
vendedores, era agora ou nunca. Como dizem uns 
amigos nossos, não fomos nós que escolhemos 
Monsanto, foi Monsanto que nos escolheu”, 
relembra. 

Em 2007 compraram duas ruínas em Monsanto, 
onde construíram a sua casa, o café e o 
alojamento rural. Mudaram-se em 2009 e 
atualmente também são donos de uma pizzeria. 
“As obras ainda estão no meu sangue. Estou 
sempre a magicar coisas para fazer”, confessa com 
um sorriso.

Entretanto nasceu Afonso, agora com seis anos, e 
não têm dúvidas que a aldeia tem “ótimas 
condições” para o criarem. “Felizmente não lhe tem 
faltado nada e isto é enriquecedor para ele, por 
crescer numa aldeia com ar puro e por estarmos 
vocacionados para o turismo, poder conviver com 
pessoas do mundo inteiro”, explica João. 

O futuro? O pai espera ansiosamente um segundo 
filho e o negócio vai florescendo, sendo já 
reconhecido internacionalmente. Ele a mulher já 
criaram dois postos de trabalho e fazem planos 
para o próximo projeto de recuperação. O futuro? 
Por agora parece bastante risonho.

O que podes visitar em Monsanto: 
Castelo 
Casa de Fernando Namora 
Casa de Uma Só Telha 
Torre do Relógio ou de Lucano 
Antiga Adega 
Forno Comunitário 
Gruta
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Uma das regras do marketing e da publicidade é vender 
sonhos e experiências. É isso que acontece, muitas 
vezes, com destinos turísticos que todos pensamos serem 
“de sonho” e cuja realidade esconde questões culturais 
e sociais desconhecidas da generalidade do público.  

A luta pela igualdade de género tem crescido a nível 
nacional, europeu e mundial. O mundo ocidental 
abraçou o objetivo de atingir a paridade entre homens, 
apesar das dificuldades e não concretizações imediatas 
a ele associado. No mundo oriental em geral, a mulher 
tem uma posição social e estilo de vida diferente do 
homem. 

A história prova que as mulheres não nasceram com 
direitos adquiridos e a discussão à volta deste assunto é 
de grande dimensão em todo o mundo. A título de 
exemplo, a ONU estima que 92% das mulheres já 
sofreram ou irão sofrer algum tipo de abuso sexual, 
verbal ou físico. 

B a h a m a s  
As Bahamas parecem o paraíso, principalmente quando 
se aprecia uma fotografia das suas lindas praias. 
Parecem. Mas são um inferno. Que o digam as mulheres 
bahamenses. Neste país, os homens não sofrem 
nenhuma sanção se violarem uma mulher com mais de 15 
anos.  

E g i t o   
Já sonhaste em visitar o Egito e as suas pirâmides? Todos 
gostávamos de nos sentir autênticos faraós numa 
viagem. Mas sabias que neste país se uma mulher trair o 
seu marido, este a pode matar sem sofrer represálias?  

Esta luta pelos direitos e igualdade de género parece 
uma questão do século passado, mas um relatório da 
ONU em abril de 2013 referiu que 99,3% de mulheres 
estão expostas a assédio sexual no Egito, números que, 
actualmente, apesar de mostrarem uma realidade 
terrível para as mulheres, estão a melhorar.

DESTINOS TURÍSTICOS PARA UMAS FÉRIAS FELIZES… 

E para uma mulher feliz?

I é m e n  
As montanhas Haraz e a cidade velha de Sana são 
um dos pontos turísticos de um país que, de acordo 
com a ONU, é o pior do mundo para ser mulher. 
Apenas 29% das mulheres sabe ler e escrever e as 
probabilidades de poder vir a ser violada são 
superiores às de outro país. 

TEXTO DE PEDRO COSTA E JANICE RAPOSO
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A  l u ta  n a c i o n a l  
Em Portugal, sobretudo ao longo das últimas 40 
décadas e de uma forma gradual, a mulher começou a 
tornar-se independente em consequência dos 
progressos na lei, na medicina e na alteração da 
mentalidade na sociedade. O direito ao voto, a 
introdução da pílula e o alargamento do ensino 
superior são alguns dos exemplos. 

Em 1911, Maria Beatriz Ângelo, médica, viúva e chefe de 
família torna-se a primeira mulher a votar na Europa 
central e do Sul, quebrando uma longa tradição em 
que a mulher não podia votar. Por esta altura, a Lei 
afirmava que quem podia votar eram os cidadãos 
portugueses com mais de 21 anos, que soubessem ler, 
escrever ou que fossem chefes de família. Lapso ou 
não, a proibição do sexo feminino não estava explícita 
e Maria Beatriz Ângelo exerceu um direito que 
teoricamente lhe estava concedido, embora que não 
estivesse consagrado na prática. 

Outro marco importante para o emancipação das 
mulheres portuguesas foi a entrada de Portugal na 

União Europeia em 1986, que intensificou a presença 
das mulheres nas universidades.   

E u r o p a  e  m u n d o :  d e s i g u a l d a d e  
s a l a r i a l  e n t r e  g é n e r o s  
No contexto europeu, a igualdade entre homens e 
mulheres é um direito consagrado no artigo 23.º da 
Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia e 
no artigo 2.º do Tratado da União Europeia. Contudo, 
ainda que os direitos à igualdade estejam consagrados, 
podemos dizer que o maior desafio que a mulher 
europeia enfrenta é a desigualdade salarial. 

Segundo o Fórum Económico Mundial, só em 2133 
poderá ocorrer a igualdade entre sexos. Dos 144 países 
analisados, os primeiros 5 a atingir a igualdade de 
género, segundo o ranking, são a Islândia, Finlândia, 
Noruega, Suécia e Ruanda, respetivamente. A Unesco 
revelou que no campo científico em todo o mundo, 
apenas 28,4% dos investigadores são mulheres. No 
ténis, a modalidade mais igualitária no que diz 
respeito ao género, os vencedores ganham 
mais que as vencedoras. A política continua 
a ser dominada por homens, mas entre 
primeiras-ministras e presidentes já 
contamos com 16 mulheres. A luta 
continua e as viagens não param. 
Como serão os próximos 100 
anos?

T u r q u i a  
Na Turquia, um país s imbol icamente r ico e 
culturalmente atraente, que une a Europa à Ásia, 
recheado de marcos islâmicos e cristãos, as mulheres 
vivem em opressão.  

A violação e morte de mulheres na Turquia tem sido 
recorrente. A mentalidade de que a mulher deve estar 
subordinada à condição de dona de casa, dependente 
do marido ainda está muito vincada neste país. Em 
junho do ano passado, o próprio Presidente turco 
afirmou que uma   mulher que rejeita a maternidade, 
que se abstém de estar em casa para investir na sua 
vida profissional, “é deficiente e incompleta”. 
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como visitar a ilha 
terceira em quatro dias
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“É o mar que traz/ As ilhas na mão”, já dizia Sophia de Mello Breyner, 
em Poema Açores. Foi esse mar uma das coisas que despertou o 
amor pelos Açores. Fomos de férias a São Miguel, em Setembro do 
ano passado, e apaixonámo-nos pelas paisagens Açorianas, pela 
paz, pela comida, pelas cascatas e pela simpatia deste povo. Desta 
vez, a escolha foi conhecer a ilha Terceira. Porque Portugal é lindo e 
porque cada uma das ilhas tem uma beleza diferente. 

As férias começam quando o avião aterra em território Açoriano. É 
nessa altura que nos desligamos do continente. Depois de alugarmos 
um carro, o destino é a Praia da Vitória, cidade onde ficamos 
alojados durante quatro dias.



RESTAURANTES   

“As Nossas Ilhas”, Angra do Heroísmo - Atendimento 
espetacular que cativa qualquer pessoa a voltar. A 
alcatra é tenra e muito saborosa. 

Casa do Pasto “O Pedro”, Biscoitos - Com uma imagem 
tradicional, dei por mim numa casinha tradicional dos 
Açores. 

Por-do-sol, S. Bento - Recomendado por habitantes, 
tem um bitoque delicioso e uma sala de jantar bastante 
agradável. 

Quinta dos Açores, Angra do Heroísmo - Com uma 
imagem moderna e uma paisagem virada para Angra do 
Heroísmo, para o mar e para o Monte Brasil, a carne da 
Quinta dos Açores é tenra e saborosa. 

Beira-Mar, S. Bento - Tudo o que comemos foi 
espetacular. Com um atendimento quase tão bom como 
a comida, deram-nos a provar sem pagar licor de 
ananás, camarão e cracas. Quem vai a este restaurante, 
não se arrepende. 

1º DIA 
O primeiro passeio é pelas ruas da cidade da 
Praia da Vitória e pelo paredão em frente à praia, 
com mar calmo e extenso areal negro. Aqui, o mar 
sempre esteve calmo, ao contrário de nos outros 
pontos da ilha. Todas as manhãs, olhava pela 
janela do quarto e o mar não mexia. De seguida, 
partimos à descoberta da região. Subimos uma 
serra e estamos no Miradouro do Facho, um 
miradouro com vista para a Serra do Cume e para 
a Praia da Vitória, com um monumento em 
homenagem ao Imaculado Coração de Maria. Do 
lado direito, temos vacas, mesmo ao pé das 
pessoas. Não se mexem e até parece que sorriem 
para as fotos. 

Angra do Heroísmo é o próximo destino. 
Descobrimos a cidade a pé, passamos pela Igreja 
Catedral de São Salvador, vemos a baía a partir 
de diversos pontos e podemos avistar o Monte 
Brasil do lado direito. Da pousada de Angra do 
Heroísmo podemos ver toda a cidade. Procuramos 
um restaurante onde jantar, mas é domingo e 
poucos são os que estão abertos. 

2º DIA 
O segundo dia começou com uma visita pelo Norte 
e Nordeste da ilha: as Lajes, Agualva, Quatro 
Ribeiras e Biscoitos. Vemos ondas gigantes nos 
Biscoitos, turistas a fotografarem e pessoas a 
sentirem a brisa do mar. As ondas rebentam e 
molham o estacionamento, mas as pessoas 
permanecem ali. A paz que o oceano agitado 
pode transmitir é inexplicável. 

À tarde, visitamos as Furnas do Enxofre, 
Monumento Natural Regional, onde o verde e o 
castanho da flora são as cores predominantes e 
onde permanecem ainda vestígios da última 
erupção vulcânica nesta ilha. Percorremos os 
passadiços e tiramos fotografias às flores que nos 
acompanham pelo caminho. Aqui, só se vê verde. 

A nossa visita segue-se pelo litoral da ilha Terceira. 
Conhecemos Altares, a Serreta, onde podemos ver 
a Ponta da Serreta, o Farol da Serreta e o local 
onde se faz a vigia da Baleia, o Miradouro do 
Raminho e as Doze Ribeiras. Nas Doze Ribeiras 
ass i s t imos aos Ba i l i nhos , uma t rad ição 
carnavalesca da ilha.

BAILINHOS 
Os Bailinhos da ilha Terceira são uma tradição 
centenária carnavalesca feita por habitantes das 
diferentes freguesias. Durante os dias de carnaval, os 
grupos percorrem todas as coletividades da ilha 
Terceira e apresentam as suas peças de teatro popular. 
Quem assiste à primeira exibição, quer assistir às 
seguintes. É alegria, é tradição, é o povo a ser feliz. 



3º DIA 
O terceiro dia foi dia de subir à Serra do Cume. 
Para mim, a melhor paisagem da ilha Terceira. De 
um lado os cerrados verdes, que ganham forma de 
uma “manta de retalhos”, e do outro lado, a baía e 
a praia da Vitória. Passamos horas na Serra do 
Cume, a percorrer os vários miradouros e a 
contemplar a paisagem que esta ilha nos está a 
oferecer. Pudera eu vê-la todos os dias.  

O Forte de Sta Catarina das Mós, local que 
visitamos a seguir à Serra do Cume, oferece-nos 
cor e vida. O azul do mar e o castanho das rochas 
contrastam com o verde na natureza. A luz até 
parece outra. 

A seguir, o destino é o Monte Brasil, um dos locais 
de passagem obrigatória para quem visita a ilha 
Terceira, segundo os Açorianos. Para nós, desilude-
nos. Tem de ser percorrido a pé, por trilhos que nos 
levam a paisagens onde o carro não pode ir. Mas 
quatro dias não nos chegam para o fazer, por isso 
foi visitado “só de passagem”. 

 O Alto da Memória é o último local de visita do 
terceiro dia, antes de irmos assistir aos Bailinhos 
mais uma vez. Deste local, avista-se a cidade de 
Angra do Heroísmo e o Monte Brasil. Vê-se os 
telhados das casas e as pessoas a passear na rua. 
Vê-se o mar e respira-se os Açores. 

4º DIA 
O último dia foi dia de conhecer o litoral sudeste 
da ilha, como Porto Martins e Porto Judeu, e 
revisitar os sítios onde já tínhamos passado e que 
sabíamos que nos iam deixar saudades. Voltamos 
aos miradouros da Serra do Cume, às ruas da 
cidade de Angra de Heroísmo e ao restaurante 
Beira-Mar, onde tínhamos jantado na noite 
anterior.  

A hora de voltar para o continente chega. Esta ilha 
tem a sua beleza e tradições que apaixonam 
qualquer turista. Para trás fica a ilha Terceira, mas 
o que trazemos é muito mais do que aquilo que 
fica. Dos Açores, trazemos a paz, as memórias, que 
em família são mais preciosas que qualquer outra 
coisa, e a vontade de voltar. Trazemos o verde e a 
certeza de que às vezes só precisamos de respirar 
ar puro.







“I am not the same,having 

seen the moon shine on the 

other side of the world.” 

Mary Anne Radmacher


