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O melhor e o pior das cidades aos olhos dos bloggers
TUGA VIAJANTE

O MUNDO EM DUAS MOCHILAS

VIAGENS & MIÚDOS

MY TRAVEL STORIES

ESTARREJA

CASTELO BRANCO

Simão Costa, 35 anos

Marco Rodrigues, 31 anos

Elsa Lisboa, 43 anos

Cristina Marques, 28 anos

Soraia Barroca, 27 anos

O melhor

O melhor

O melhor

O melhor

O melhor

A minha cidade é muito dinâmica, jovem, onde estão constantemente a crescer projetos, a nascer projetos novos. É
também uma cidade que está
sempre disposta a receber novas ideias e a desenvolvê-las.
O meu blogue é um exemplo
disso, porque tem o apoio da
Autarquia.

É uma cidade com muito para
oferecer a nível histórico.
Tem uma história muito vincada, ligada com as termas.

É uma excelente cidade, calma, que tem mar e rio. É pequena, fácil de percorrer a pé,
muito bem organizada e perto
do Porto. O que nos falta em
Vila do Conde, facilmente encontramos no Porto.

Estarreja tem muitos espaços
verdes. Tem a Bioria que nos
permite diferentes percursos,
a pé, de bicicleta ou caiaque. É
um aspeto positivo, poder sair
à cidade e ter um bocadinho
de campo. Ideal para quem
gosta de ambos.

É uma cidade que está a começar a ser muito dinâmica. Tem
parques urbanos e agora vai
ter uns passadiços num parque natural. Está a ser feita
uma aposta na natureza, nas
atividades em família.

FAMALICÃO

O pior

Não considero um ponto negativo, mas acho que devia
apostar mais no turismo, na
promoção daquilo que temos
de melhor.

CALDAS DA RAINHA

O pior

O termalismo, da mesma forma que é um ponto forte, é
também um ponto fraco. Esteve abandonado durante algum tempo, apesar de agora
se estar a recuperar. Mas ainda
precisa de investimento. Houve um desinvestimento durante uns anos, por parte das
entidades competentes.

VILA DO CONDE

O pior

Não encontro nenhum ponto
negativo. Precisávamos de ter
mais atividades para jovens,
mais cinema, mais teatro, um
programa mais diversificado,
principalmente para quem
tem crianças.

O pior

Acho que Estarreja precisa de
se dedicar mais ao turismo.
Não há muita publicidade. É
uma cidade muito pouco conhecida e merecia ter mais reconhecimento.

Devia apostar mais no turismo. A cidade tem um potencial brutal que não está a ser
explorado. Sendo uma cidade
de interior, está mais esquecida. Acho que se devia apostar
mais nestas zonas.

O NOSSO
MUNDOOLHAR
EM DUAS
DO MUNDO
MOCHILAS

PLANOVIDA

FOLLOW THE SUN

WORLD CITIZEN GIRL

TOMAR

CARTAXO

Vítor Martins, 39 anos

Ana e Lena Borges, 30 anos

João Amorim, 27 anos

Alexandra Carreira, 32 anos

Vera Félix, 34 anos

O melhor

O melhor

O melhor

O melhor

O melhor

É um território fantástico,
com uma tradição enorme na
gastronomia e com futuro.
Tem também locais à volta, de
natureza, de lazer, que são
fantásticos para quem nos
quiser visitar.

O facto de estar muito próximo do Porto, permitindo-nos
ter tudo muito perto. Tem a
zona ribeirinha que é muito
bonita.

É uma cidade familiar, pequena e na qual toda a gente se
conhece. É um bom sítio para
se viver e visitar quando há
iniciativas a acontecer.

É uma cidade lindíssima, templária, com muita história, e
que agora está a apostar mais
no turismo.

O pior

O pior

O facto de ser a capital do vinho. É uma cidade com muito
bom vinho, bons campos,
com uma zona agrícola muito
boa e a 60 quilómetros da capital do país, o que nos dá
acesso a tudo aquilo que falta.

É uma cidade pequena, com
investimento mais lento e
poucas oportunidades para
quem lá vive em termos de
trabalho. Precisa de mais investimento em termos empresariais e de mais dinâmica.
Perdeu a parte industrial que
tinha no passado, que agora se
está a tentar recuperar.

VILA NOVA DE POIARES

O pior

Faltam estruturas, melhores
redes viárias. Tivemos um
projeto que foi recusado, que
previa a ligação à IP3. A Estrada Nacional 17 é muito fraca e
precisávamos de uma maior
aposta rodoviária.

VILA NOVA DE GAIA

Em Vila Nova de Gaia falta
história. É uma cidade mais
recente que o Porto, na qual
se devia apostar mais. Precisávamos de contar mais o que é
Vila Nova de Gaia, apostar na
sua identidade.

S. JOÃO DA MADEIRA

O pior

NUNCA PARAS QUIETA

Tudo aquilo que considero positivo, pode ser também considerado negativo. Como é
um sítio pequeno, tem poucas
coisas a acontecer e pouca
gente. Devia ter um programa
cultural melhor, que chamasse mais pessoas de fora.

O pior

ADN – AVENTUREIRO!

O pior

Parou um pouco com a emigração, houve muita gente
que saiu para trabalhar fora. É
uma zona de campo e houve
muita gente a optar por ir para
o estrangeiro.

