
 

 

 

 

Sobre o Global Media Group: 

O Global Media Group é um dos maiores grupos de Media em Portugal, marcando presença nos setores da Imprensa, Rádio e Digital. Entre as 
marcas do grupo contam-se a rádio TSF e títulos de imprensa de referência como o Diário de Notícias e o Jornal de Notícias, ambos centenários, o 
desportivo O Jogo, o Dinheiro Vivo e as marcas digitais Delas, DN Insider, DN Life, DN Ócio, Motor 24, N-TV, Plataforma e VDigital. Na área de 
revistas contam-se a Evasões, a JN História, a Men’s Health, a Notícias Magazine, a Volta ao Mundo e a Women’s Health. 

 

 

A direção é uma escapadinha segura 

 

EVASÕES e SEGURO DIRECTO juntam-se para lhe trazer quatro roteiros 
para ir “Directo à Escapadinha” 

 

Estamos a chegar à altura do ano em que só pensamos em férias. São os momentos de descanso e 
em família que o vão ajudar a criar momentos inesquecíveis sempre com a maior segurança. Agora 
que está pronto, parta para a aventura numa escapadinha pelo nosso país. Este ano, vamos 
aproveitar para a descobrir e explorar os recantos de Portugal.  

A EVASÕES juntou-se à SEGURO DIRECTO no projeto “Directo à Escapadinha” que lhe vai trazer, ao 
longo de um mês, quatro roteiros que não vai querer deixar de lado este ano divididos entre 
urbano e aventura, juntando ainda sugestões viradas para toda a família. 

De mota ou de carro, o nosso país oferece das mais belas estradas e rotas panorâmicas onde é 
possível, sempre com um bom clima, saborear boa comida, visitar locais improváveis e repletos de 
história e dormir nos sítios mais inspiradores.  

“Directo à Escapadinha” vai estar disponível no formato digital e na versão impressa da EVASÕES o 
vai contar com locais incríveis e roteiros preparados para todo o tipo de famílias, sempre em 
segurança. A juntar a tudo isso, vai ainda encontrar todos os aspetos de prevenção rodoviária a ter 
em conta para garantir que as suas viagens têm um final feliz.  

Mais do que ter acesso aos quatro roteiros, vai conseguir pôr à prova os seus conhecimentos 
através de um quiz sobre os pontos chave de cada roteiro e ainda habilitar-se a ganhar um dos 600 
vouchers de combustível Repsol que a Seguro Directo tem para oferecer aos vencedores.  

 


