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“Faça um plano pelo Centro de Portugal” 

Portugueses responderam ao desafio de filmar uma 
nova campanha do Turismo de Portugal 

 
O convite foi feito aos realizadores Diogo Morgado, Ruben Alves, Pedro Varela 

e Edgar Pêra: desafiar os portugueses a, com eles, serem coautores de 4 

filmes sobre o Centro de Portugal. Durante o mês de agosto, dois mil 

portugueses responderam ao desafio lançado pelo Turismo de Portugal. Os 

quatro filmes da campanha promocional “Faça um plano pelo Centro de 

Portugal” estão agora disponíveis nas plataformas digitais do Turismo de 

Portugal e mostram uma região à espera de ser (re) descoberta. 

 

Aventura, Criatividade, Herança e Natureza são os temas desenvolvidos pelos 

realizadores Diogo Morgado, Edgar Pêra, Pedro Varela e Ruben Alves, com 

planos filmados pelos portugueses, em filmes com cerca de 3 minutos sobre 

uma região que procura recuperar do maior incêndio de sempre no país. Dos 

cerca de dois milhares de planos submetidos à validação dos realizadores, 

foram utilizados perto de uma centena, com os respetivos créditos a figurarem 

em cada um dos filmes. A campanha vai estar disponível nos meios digitais e 

televisão. 

 

Com esta campanha, através do envolvimento dos portugueses e da criação de 

conteúdos inovadores, o Turismo de Portugal visa promover uma região com 

uma oferta ímpar, mas negativamente impactada por devastações naturais nos 

últimos meses. Reforça ainda a importância do turismo como fator de 

competitividade regional e de relevante impulsionador da economia nacional, 

contribuindo assim para a concretização dos objetivos apontados na Estratégia 

Turismo 2027. 
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Para a Secretária de Estado do Turismo, Ana Mendes Godinho, “os quatro 

filmes que aqui se apresentam refletem uma diversidade tão grande que pode 

até parecer que estão a promover regiões distintas e não a mesma. O Centro 

de Portugal, que tão afetado foi pelos incêndios deste verão, continua a ter 

uma oferta riquíssima e única. Assim, como os quatro realizadores lançaram o 

desafio aos portugueses para enviarem imagens, eu lanço o desafio para que 

conheçam esta região, para que a visitem e a escolham como destino de 

férias”. 

 

“Somos o Melhor Destino Europeu e isso percebe-se através destas imagens, 

que mostram um país com tanto para oferecer. Espero que o reconhecimento 

não seja apenas internacional e que os portugueses comecem a descobrir o 

seu país enquanto destino de férias”, afirma o presidente do Turismo de 

Portugal, Luís Araújo. 

 

Filmes completos: 
 
O Centro de Portugal e a Aventura - Diogo Morgado 
Há lugares que nos mudam por dentro. Inspirado no tema “Aventura”, Diogo 

Morgado conta-nos a sua perspetiva do Centro de Portugal, com a ajuda de 

planos enviados pelos portugueses, de acordo com os desafios que foram 

sendo lançados pelo próprio realizador.  

 
O Centro de Portugal e a Criatividade - Edgar Pêra 
A tradição reinventa-se todos os dias. Inspirado no tema “Criatividade”, Edgar 

Pêra traz-nos uma visão musical do Centro de Portugal, com a ajuda de planos 

enviados pelos portugueses, de acordo com os desafios que foram sendo 

lançados pelo próprio realizador.  

 

 

 

https://youtu.be/a3NKBaaybqc
https://youtu.be/EYdQ3L1KwI4
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O Centro de Portugal e a Herança - Pedro Varela 

Do vazio fértil nasce o movimento. Inspirado no tema “Herança”, Pedro Varela 

assume uma composição que une a arte e a dança ao património do Centro de 

Portugal, com a ajuda de planos enviados pelos portugueses, de acordo com 

os desafios que foram sendo lançados pelo próprio realizador.  

 
O Centro de Portugal e a Natureza - Ruben Alves 

Nos sonhos de uma criança, projeta-se o futuro. Inspirado no tema “Natureza”, 

Ruben Alves conta histórias de crianças e a forma como estas coexistem no 

Centro de Portugal, com a ajuda de planos enviados pelos portugueses, de 

acordo com os desafios que foram sendo lançados pelo próprio realizador.  

 

 

SPOTS TV 20’  
Quatro realizadores portugueses, Edgar Pêra, Pedro Varela, Ruben Alves e 

Diogo Morgado, foram convidados pelo Turismo de Portugal a criar quatro 

filmes sobre o Centro de Portugal. Os realizadores lançaram vários desafios 

aos portugueses, pedindo a sua colaboração através do envio de planos 

filmados nesta região.  

 

O Centro de Portugal visto por quatro realizadores (Spot TV)  
O Centro de Portugal e a Aventura - Diogo Morgado (Spot TV) 
O Centro de Portugal e a Criatividade - Edgar Pêra (Spot TV) 
O Centro de Portugal e a Herança - Pedro Varela (Spot TV) 
O Centro de Portugal e a Natureza - Ruben Alves (Spot TV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://youtu.be/TKMFpLeL-dA
https://youtu.be/TKMFpLeL-dA
https://youtu.be/xZqIzS8rkoU
https://youtu.be/xZqIzS8rkoU
https://youtu.be/bNcn0EHjoek
https://youtu.be/TlTT2eblyjQ
https://youtu.be/hUvgfquaIsg
https://youtu.be/NLiKTyjUBE0
https://youtu.be/WfOKmsf6y7c
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Sobre o Turismo de Portugal 
Integrado no Ministério da Economia, o Turismo de Portugal é a Autoridade Turística Nacional 
responsável pela promoção, valorização e sustentabilidade da atividade turística. Agrega numa 
única entidade todas as competências institucionais relativas à dinamização do turismo, desde 
a oferta à procura. Com uma relação privilegiada com as outras entidades públicas e os 
agentes económicos, no país e no estrangeiro, o Turismo de Portugal está empenhado em 
cumprir o desígnio de reforçar o turismo como um dos pilares do crescimento da economia 
portuguesa. 
Info: turismodeportugal.pt 
 
 

12 de outubro de 2017 
 
Esta e outras notas à Comunicação Social estão disponíveis para consulta na área Media no 

Portal do Turismo de Portugal – www.turismodeportugal.pt.  

Siga-nos em: 

  www.facebook.com/tdportugal 

  twitter.com/turismoportugal   

 linkedin.com/company/turismo-de-portugal 

 youtube.com/user/TurismodePortugal  

http://www.turismodeportugal.pt/
http://www.turismodeportugal.pt/
http://www.facebook.com/tdportugal
http://twitter.com/turismoportugal
https://www.linkedin.com/company/turismo-de-portugal
http://www.youtube.com/user/TurismodePortugal

