
É a capital e também a maior cidade de
Portugal.

Fundada em torno de 1170 situada em uma
região litorânea no centro-oeste de Portugal
possui 550 mil habitantes com 83 km² de
extensão.

A cidade está ligada à margem sul pela Ponte
25 de abril, inaugurada em 1966, e pela Ponte
Vasco da Gama, inaugurada a 29 de março de
1998. É limitada pelo distrito de Leiria a norte,
Santarém a nordeste e este, pelo Oceano
Atlântico a sul e a oeste e pelo estuário do
Tejo a leste e sul, que o separa do distrito de
Setúbal. A sua altitude varia entre 5 metros à
beira mar e 226 metros em Monsanto.

O objetivo principal da 1ª Feira 
Internacional de Turismo, dos colégios 

Odete São Paio e Jean Piaget, é 
identificar e valorizar a riqueza cultural 

dos países envolvidos  no projeto e 
conhecer seus aportes em 

quanto à sustentabilidade, por ter sido 
o ano 2017 declarado pela ONU como o 

“Ano Internacional do Turismo 
Sustentável”.

Os Alunos das turmas:
3201 (Colégio Odete São Paio)

3101 (Colégio Jean Piaget)
Agradecemos sua participação em 

nosso evento.

Contato:
www.odetesaopaio.com.br

www.cojep.com.br
Tel.2603-2527 - 2701-2496
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Euro
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População
para 2016:

10 329 484 
habitantes

Sustentabilidade em 
PORTUGAL

A cor vermelha, representa 
a conquista, a virilidade e a 
alegria. Já o verde 
representa as florestas do 
território português. 

O turismo sustentável foi implantado em
Portugal em 2008. O Turismo de Portugal
promove e cultiva medidas e políticas que
convirjam para um Turismo Sustentável.
Assim, o uso bem aproveitado de recursos
ambientais, o respeito pela autenticidade
sociocultural das comunidades e assegurar
uma atividade socioeconômica viável em
longo prazo são objetivos que o Turismo de
Portugal incorpora nas suas atividades. O
setor estimula e divulga, junto ao público
em geral, este compromisso comum para
um turismo mais sustentável.

Fandango, dança 
provavelmente de origem 
árabe, era popular na 
Europa no século XVIII e 
sobreviveu até o século 
XX como uma dança 
folclórica da Espanha, 
Portugal e o sul da França.

As Aldeias do Xisto 
são um conjunto de 
27 aldeias distribuídas 
por 16 concelhos 
cujas construções são 
feitas de xisto. As 
aldeias estão situadas 
em 4 regiões 
principais; a Serra da 
Lousã, a Serra do 
Açor, o Zêzere e o 
Tejo-Ocreza.

O Parque Nacional 
da Peneda-Gerês
É uma das maiores 
atrações naturais de 
Portugal, pela rara e 
impressionante 
beleza paisagística e 
pelo valor ecológico 
e etnográfico e pela 
variedade de fauna 
e flora .

Oceanário de Lisboa, um 
dos principais pontos 
turísticos da cidade. 
Considerado uma das 
atrações mais visitadas da 
Europa, recebe em média 
um milhão de visitantes 
de todo o mundo por ano.

A Caldeira das Sete 
Cidades, nos Açores, se 
trata de um lago de água 
doce, o maior da ilha dos 
Açores. O lago fica na Ilha 
de São Miguel, uma das 
principais ilhas dos 
Açores.

Portugal é um país de 
pequena  extensão 
territorial, com apenas 92 
mil km² que faz fronteira 
com a Espanha localizado 
na parte ocidental da 
Península Ibérica. 

Portugal é um país com 
159 cidades tendo Lisboa, 
Porto, Braga, Coimbra, 
Amadora, Vila nova de 
Gaia, Setúbal, Beja, Évora 
e Faro como suas 
principais. Sendo Lisboa 
sua capital.

A esfera militar representa as descobertas 
marítimas realizadas nos séculos XV e XVI. Já o 
escudo de armas simboliza o Império Colonial.


