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EDITORIAL

RAUL TAVARES
DIRETOR

Edição histórica  
que liga duas 
regiões vizinhas

N
esta edição histórica, que percorre duas 
regiões tão diferentes, mas tão próxi-
mas, incitamos o leitor nestas férias tão 
atípicas a vivenciar encantos e emoções, 

e a embrenhar-se em cantos e recantos com partes 
da história destas comunidades, entre a Margem Sul 
e o Alentejo.
Não é despicienda a ligação, muito menos a 
abordagem destas regiões vizinhas, onde se 
instalaram povos ancestrais e deixaram o seu lastro 
ainda visível em muitos pedaços do território.
São dois mundos num mundo só que esta edição 
procura promover e qualificar, num mosaico 
de atividades de toda a ordem, do sol e mar - 
famigerado pelas praias serenas, algumas virgens, 
e paradisíacas -, património edificado de alto valor, 
gastronomia robusta, doçaria de múltiplos gostos, 
lugares, sítios e gentes para tragar com tempo, num 
vagar levezinho e mente desperta.
Com a pandemia ainda a dar de si, as autoridades 
de turismo nas duas regiões certificaram hotéis, 
restaurantes, museus e outros lugares públicos 
visitáveis, chancelando destinos com segurança 
sanitária. Um esforço que compreende operadores 
hoteleiros de topo, que tudo têm dado na conquista 
e fidelização do mercado interno.
Por tudo isto, atrevo-me a dizer que as duas regiões 
estão de braços abertos para receber todos quanto 
procuram, cá dentro, umas férias de excelência, de 
descoberta e aventura, à semelhança do que tem 
sucedido com milhares de turistas estrangeiros 
que, nos últimos anos, emprestaram a estes dois 
territórios dimensão internacional singular.
A nós, cabe-nos a tarefa de guiar, orgulhosos de 
‘mostrar’ uma parte do que as regiões de Setúbal 
e do Alentejo oferecem, deixando ao critério do 
leitor-turista a capacidade de se embrenhar nestas e 
em outras múltiplas ofertas.

Boas férias!

SETÚBAL
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VÍTOR COSTA, PRESIDENTE DA ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DA REGIÃO DE LISBOA

Campanha “Encontrei Lisboa”  
para captar turismo interno
O líder da ERT-RL diz que a reconstrução do setor só se fará à custa do turismo 
internacional. Para já a ideia é captar cá dentro. A campanha “Encontrei Lisboa”  
é o trunfo.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM DR

Como tem sido preparado este verão?
O violento impacto que a pandemia 

Covid-19 está a provocar no turismo 
por todo o mundo tem imposto desafios 
muito exigentes. A Região de Lisboa não 
é exceção, pelo que para fazer face a esta 
crise lançamos em julho a campanha 
“Encontrei Lisboa”, um programa de di-
namização e captação de turismo interno 
que inclui milhares de experiências que 
podem ser desfrutadas por lisboetas e 
residentes em Portugal. A iniciativa está 
ativa no www.visitlisboa.com e foi criada 
em parceria com a Associação Turismo 
de Lisboa, empresas, associações e mu-
nicípios da região. 

Sabemos que o mercado interno está 
a ser muito disputado e que não costuma 
ser a nossa principal fonte de visita, pois 
por norma não somos um destino prefe-
rencial para férias de verão. Mas também 
sabemos que a nossa campanha é boa e 

que os residentes na Região de Lisboa ou 
em outras regiões do país têm neste mo-
mento a oportunidade de aceder a vanta-
gens nunca antes vistas ao nível de pre-
ço. Exemplo: por 160 euros, duas pessoas 
podem passar duas noites com pequeno 
almoço num excelente hotel, receberem 
um Lisboa Card que dá acesso a trans-
portes públicos e a toda a oferta de mu-
seus e monumentos, ter uma experiência 
como um jantar de Fados, fazer um pas-
seio para observar golfinhos ou um cir-
cuito guiado à fabulosa Arte Urbana, bem 
como usar táxis a preços preferenciais 
e ainda beneficiarem de algumas outras 
ofertas dos nossos parceiros.  

Quais as expetativas de recuperação 
face à pandemia?

Este será, certamente, um ano que 
nunca apagaremos das nossas memó-
rias. A reconstrução do turismo em Lis-

boa, assim como em outros destinos, só 
ocorrerá com o turismo Internacional. 
Não há quaisquer dúvidas em relação a 
isso. É fundamental que o turista estran-
geiro volte a Lisboa, com a mesma von-
tade, confiança e segurança de sempre.  

De que trunfos pode a região apostar 
para mitigar a crise?

Para além da campanha que temos 
em curso no nosso mercado, estamos 
neste momento a alargá-la a algumas zo-
nas com potencial no mercado espanhol. 
Se tivermos meios, também estamos a 
considerar alargar esta campanha até ao 
final do ano, pois os meses de outubro, 
novembro e dezembro são excelentes 
para os portugueses fazerem escapa-
dinhas em Lisboa, uma região que tem 
tanto para oferecer e que está sempre a 
reinventar-se. Este mês, por exemplo, 
abriu o Centro Interpretativo da História 
do Bacalhau, no Terreiro do Paço, onde 
se conta uma das mais épicas histórias de 
Portugal - a descoberta da Terra Nova e 
a aventura nos mares gelados pela pesca 
do bacalhau. E, até ao final do ano, conta-
mos finalizar as outras obras integradas 
no projeto do novo Cais de Lisboa, que 
integram a Estação Sul Sueste e a Doca da 
Marinha, incluindo a criação do Centro 
Tejo - centro de divulgação e promoção 
do Tejo, a valorização das embarcações 
tradicionais do Tejo e o fomento das liga-
ções entre as duas margens. No mesmo 
sentido, aliás, pensamos dar um novo im-
pulso ao projeto da Rede Cais do Tejo que 
há tempos anunciámos. 

Onde vai passar as suas férias?
Passarei algum tempo no Douro e na 

região Oeste. Também penso usufruir das 
excelentes ofertas da campanha “Encon-
trei Lisboa”. 

SETÚBAL
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Este, o de 2020, é o verão mais estranho de sempre.  
Valendo o ‘sempre’ o que vale: qualquer coisa entre a eternidade e o exagero.
Ainda assim o verão de 2020 é aquele em que mais dúvidas e hesitações nos 
assaltam no momento de viajar. Quase até no momento de sair de casa.

SETÚBAL

N
a nossa região de Setúbal podemos 
dizer que a segurança está garanti-
da. Sabendo nós que essa garantia 
depende exatamente de nós. Do 

nosso comportamento e do comportamento do 
vizinho. A casa do vizinho é a nossa casa. Sem-
pre foi. Mesmo quando não percebíamos. O 
‘outro’ e o ‘nós’ não é distância, antes encontro.

O setor turístico da nossa região está assim 
perfeitamente preparado para receber turistas 
e visitantes em segurança.

As empresas e os municípios investiram 
bastante na qualificação das nossas ofertas. 

Muitas empresas e muitos equipamentos mu-
nicipais têm o selo “Clean & Safe”, um garante 
do cumprimento das normas de segurança e 
de higiene.

PROPONHO VIAGENS POR 3 MUNDOS.
O Mundo do Tejo, o Mundo da Arrábida e 

o Mundo do Litoral Alentejano.
Mundos seguros. Realmente seguros den-

tro do que o espectro das certezas e das incer-
tezas permite afirmar.

Por isso vá! Sem demoras nem atrasos. Ex-
perimente. Inspire-se.

Sol do verão  
numa viagem segura

TEXTO JORGE HUMBERTO IMAGEM DR
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SETÚBAL

O Mundo  
do Tejo
O Tejo é um rio, e mais.
Vilas e cidades a espreitarem o 
correr da água, estuário abaixo, 
estuário acima. Ao sabor das 
correntes. Indiferentes a este 
nosso mundo. 
Curiosamente um mundo que 
esconde muitas surpresas. 
Vamos a elas como se de um 
mergulho se tratasse. 
E, às vezes, trata.
Primeiro a vila de Alcochete 
(que não quer ser cidade 
nem acredita que o ‘grande’ é 
melhor do que o ‘pequeno’).
Logo ao lado as Salinas do 

Samouco, com muito espaço, 
percursos pedestres, a tradição 
do sal e a visão da ponte Vasco 
da Gama.
Depois a arte do petisco onde 
Alcochete não ‘perde’ para 
ninguém nem para nada.
Logo, logo o Seixal. Com 
a Oficina de Artes Manuel 
Cargaleiro (edifício do 
arquiteto Siza Vieira) e o 
imperdível Jardim da Quinta 
da Fidalga com a baía sempre 
presente.
Baía ao alcance de um olhar, 
ao alcance de um curto 
passeio a pé. E pé ante pé 

vamos muito longe. Se assim 
o quisermos. Ao longo da Baía 
do Seixal muito espaço para 
nos encontrarmos.
A uma curta viagem de carro o 
Moinho de Maré de Corroios, 
desde 1403 a olhar o Tejo e a 
explicar o que sustentabilidade 
(essa palavra tão mal 
compreendida) quer realmente 
dizer.
Quem vai ao Seixal vai a 
Almada, como resultado de 
uma irmandade do Tejo.
Em Almada também muito 
Tejo para espreitar, para ver e 
para crer.

Para conhecer Almada duas 
ruas e uma vista onde a 
respiração se perde (de vez!).
Em Cacilhas a Rua Cândido dos 
Reis, mais acima a Rua Capitão 
Leitão. Lojas novas, restaurantes 
com tradição, ruas com história.
E depois a Casa da Cerca, 
talvez a mais inesquecível vista 
sobre Lisboa. Certamente uma 
mais do que curiosa vista sobre 
Almada. 
A antiga. Ruas, ruelas, pátios, 
quarteirões com arte, e o Tejo, 
sempre o Tejo, ali mesmo no 
final de uma rua, no começo 
de uma visão.
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O Mundo  
da Arrábida
Já ouviu falar em golfinhos? 
Imagino que sim. Pois na Baía 
de Setúbal ‘reside’ uma das 
3 únicas comunidades de 
golfinhos na Europa.
Vou repetir: uma das 3 únicas 
comunidades de golfinhos na 
Europa (em estuários; as outras 
são na Irlanda e na Escócia).
Já que estamos em Setúbal, 
é imperdível o Mercado do 
Livramento (com novas 
normas e regras de segurança). 
De resto o Mercado do 
Livramento é ‘só’ um famoso 
mercado de peixe que o 
jornal norte-americano “USA 
Today” considerou um dos 10 
melhores mercados de peixe 
do mundo.
E depois temos o programa 

“Arrábida sem Carros e em 
Segurança”. Aproveite. Visite 
as praias junto a Setúbal, 
como a Praia de Galapinhos, 
distinguida pela European Best 
Destinations como a melhor 
praia da Europa em 2017.
Não fique por aqui que a 
Arrábida tem muito para 
oferecer.
Suba a Palmela. Encontre a 
Casa Mãe da Rota de Vinhos 
no centro histórico de Palmela. 
Onde pode conhecer o mundo 
da cultura do vinho e da vinha. 
As adegas e as pessoas que as 
fizeram. As marcas, os vinhos 
e os produtos regionais. O 
Moscatel de Setúbal essa 
preciosidade da região. Tudo 
numa só casa. No centro do 
centro de Palmela.
Entre subidas e descidas 
na Arrábida, ou não fosse 

a Arrábida uma serra e um 
Parque Natural, chegamos a 
Sesimbra.
Comece pela Fortaleza de 
Santiago. Uma fortaleza que 
renasceu. Na marginal e de 
frente para o Atlântico.
Turismo, história, restauração e 
deslumbramentos. De um lado 
a Praia da Califórnia, de outro 
a Praia do Ouro, entre ambas a 
Sesimbra de sempre.

Volte a subir. Volte a encontrar. 
Volte a deslumbrar-se.
Vá ao Cabo Espichel. 
Experimente perder a respiração. 
Experimente o “sabor” do 
Atlântico. Visite o património.
E depois, porque estamos no 
verão, mergulhe na água e 
sinta o sol da Praia do Meco.
Tantos ‘segredos’, tanta 
diversidade. É a Arrábida.  
A de sempre. A de agora.

SETÚBAL
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Uma aposta
na Intermodalidade 
e  na Logística

O Porto de Setúbal tem uma localização privilegiada a 45km de Lisboa, com boas ligações rodo-ferroviárias 
ao seu hinterland que se estende até Madrid. Integra uma das mais importantes zonas industriais e logísticas 
do país e oferece ligações directas à Rede Ferroviária Nacional e à Rede Rodoviária Principal, inserindo-se 
na Rede Transeuropeia de Transportes (RTE-T) o que o torna um dos portos mais competitivos da Costa 
Atlântica da Europa. www.por todesetuba l .p t
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O Mundo 
do Litoral 
Alentejano
Praias, praias, praias. E ainda 
mais praias. E muito mais. 
Património e natureza. 
Gastronomia de sabor a mar 
com Alentejo no meio e o 
tempo que apenas os grandes 
espaços permitem.
Pé na areia, corpo no mar, é 
assim o Litoral do Alentejo.
Mas acima do mar existe um 
mundo a não perder.
Alcácer do Sal é parte desse 
mundo. Um mundo com o 
Sado, o rio que revela as ruas 
e a colina que culmina no 
castelo. 60 metros acima. 
Visite, sem falta, o Castelo e a 
Cripta Arqueológica.
Depois aproxime-se do mar, 
esse mar Atlântico que está 
sempre perto. E esse mar 
menos grande que é o Sado.
Encontre a Carrasqueira. 

O Cais Palafítico é a grande 
atração. Mas repare nos 
palheiros (construções da beira 
Sado) e na escala da aldeia.
E faça um favor a si própria 
e não escape, por favor, à 
excelente gastronomia.
Retenha ainda um nome que é 
perto e próximo: Santa Susana.
A arquitetura, o urbanismo, 
a escala. O império das 
cegonhas. A natureza. Tudo 
recomenda Santa Susana.
Mesmo ao lado Grândola. Que 
José Afonso celebrou. Que o 
Atlântico determinou.
Comece por Troia. Olha 
para Setúbal e acompanha o 
Atlântico. Por muitos e muitos 
quilómetros. Tem assim muitos 
lugares para descansar. Muitos 
espaços para se encontrar. E 
ainda outro tanto para fazer. 
Ruínas Romanas revelam 
antigas civilizações. A proposta 
é: viver a praia em Troia.
Mas praia é o que não falta 
(de todo) em Grândola. 

Experimente. Descubra. Cada 
um tem direito ao seu areal.
Pode ser a Praia do Pego. 
Imagine tudo o que faz de uma 
praia um sítio fantástico. A Praia 
do Pego tem.
Mais Alentejo. Mais litoral. Mais 
Atlântico.
Santiago do Cacém e Sines 
prolongam este ‘estado de 
graça’. E acrescentam, ou 
melhor, conseguem ainda 
acrescentar. Um feito.
Não percam as Lagoas de 
Santo André e da Sancha, 
Reserva Natural, espaços 
protegidos. Dunas e aves 
para além da admiração. Mais 
exatamente 241 espécies. E o 
tal do oceano ali tão perto.
Depois suba e visite o 

Castelo de Santiago do 
Cacém. Desde o século VIII 
a observar o mundo. Uma 
vista para não perder. Antes, a 
subida atravessando o centro 
histórico. Ao lado a imperdível 
Igreja Matriz.
Porque quem sobe, desce, 
Sines está mesmo ali. Com o 
seu Centro de Artes de Sines.
Entre a cidade nova e a cidade 
velha, o Centro de Artes de 
Sines impõe-se. Transparente 
e opaco ao mesmo tempo. 
Arquitetura a justificar uma 
visita, para entrar num objeto 
que é, também, edifício e 
território.
Depois as praias. Porto Covo. 
E, como bónus, a Ilha. Que 
talvez tenha um pessegueiro.

SETÚBAL
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Dos areais a perder  
de vista até ao interior 
Vamos a banhos!
Recortada por algumas das melhores praias do país, a linha de costa que se 
estende da foz do rio Tejo até Odemira é cada vez mais procurada como destino 
de verão. E no interior, as novas praias do Alqueva são a coqueluche da estação.

TEXTO PATRÍCIA BRITO IMAGEM DR

É 
um clássico de verão. Com a chegada do calor e das 
férias, começa a romaria das praias e, este ano, apesar 
das circunstâncias, a tradição mantém-se. Inaugura-
da a época balnear, e para garantir a segurança dos 

utilizadores em contexto de pandemia, a Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA) e os municípios definiram em conjunto as 
regras a aplicar em cada praia, em função das suas especifici-
dades. Assim, além das regras comuns - como por exemplo, o 

distanciamento físico de 1,5 metros entre pessoas, exceto se fo-
rem do mesmo grupo, e de três metros entre chapéus-de-sol -, 
foi decidida uma lotação máxima para cada praia.

Percorremos a costa sul de Portugal até Odemira, com uma 
incursão às praias fluviais do interior alentejano, e deixamos-
-lhe várias sugestões para que possa ir a banhos em modo des-
contraído e em segurança. Basta cumprir as regras.

› MARGEM SUL
O nosso périplo começa às portas de Lisboa, na Costa de Ca-

parica, tradicional destino de verão da classe média alfacinha 
que, de há uns anos para cá, partilha os exteAnsos areais com 
um número crescente de turistas. Em 15 quilómetros de praias, 
há cantos e recantos para todos os gostos e feitios. As praias 
mais familiares (Rainha, S. João e Fonte da Telha), as de surfistas 
(S. João e praia do CDS), as mais procuradas por jovens (Cas-
telo), as da moda (Morena, Sereia) a do kitesurf (Nova Vaga), a 
dos naturistas (Bela Vista), ou uma das mais famosas praias gay 
da Europa (a Dezanove). Seja qual for a sua escolha, saiba que 
nas 22 praias da Costa, as lotações variam entre as 400 pessoas 
(Norte) e as 14500 (Fonte da Telha).

Um pouco mais a sul, antes de dobrar o Cabo Espichel, en-
contra duas outras excelentes opções com areais a perder de 
vista, a Lagoa de Albufeira/Mar e o Meco, ambas com capaci-
dade para mais de 3000 pessoas. Com um enquadramento pai-
sagístico rural, são muito procuradas por pequenos grupos, por 
famílias e, no caso do Meco, por praticantes de naturismo. 

Dobrado o cabo, a paisagem alonga-se e os horizontes 
abrem-se até à costa do Litoral Alentejano, mas convém an-
tes dar um salto às praias urbanas da vila piscatória de Sesim-
bra, onde o ambiente é mais familiar. Divididas pela Fortaleza, 
as praias da Califórnia e do Ouro têm capacidade para 2800 e 
3000 pessoas, respetivamente. 

Voltando à estrada, depois de se deliciar com um bom bife 
de espadarte ou com o marisco e peixe acabados de sair do mar, 
descubra as magníficas paisagens, os monumentos e a história 
do Parque Natural da Serra da Arrábida. 

Se o azul esverdeado das águas do mar chamarem por si, 
desça até às pequenas baías e enseadas que muitos consideram 
as praias mais bonitas da Europa. Galapinhos é a mais pequena, 
com capacidade para 200 pessoas, e a Figueirinha a maior, com 
capacidade para 1500.

SETÚBAL
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› LITORAL ALENTEJANO
A sul da foz do rio Sado, que desagua em Setúbal, começa a península de Troia e 

uma extensão de praia que se prolonga por dezenas de quilómetros acompanhando a 
planície alentejana até ao concelho de Odemira, na fronteira com o Algarve. 

Com vista para a serra da Arrábida, a praia de Troia-mar tem capacidade para 3500 
pessoas e como atração a comunidade de golfinhos roazes corvineiros que habitam 
no Estuário do Sado. Também é bastante procurada por praticantes de vela e windsurf. 

Continuando em direção a sul, a Comporta está na moda e, além da praia, com limi-
te de 2000 banhistas, é ideal para quem gosta de caminhar entre os arrozais e os limi-
tes da Reserva Natural do Estuário do Sado. Seguem-se outras praias famosas, como 
as do Carvalhal, do Pego e de Melides, mais populares e tranquilas e cuja capacidade 
é também 2000 pessoas. A praia da Costa de Santo André leva 2500 banhistas e tem a 
particularidade de ser banhada pelas águas revoltas do Atlântico e pelas águas calmas 
da lagoa de Santo André. 

Deixamos os concelhos de Santiago do Cacém e Grândola e entramos no de Sines, 
onde se destacam as praias Vasco da Gama e de São Torpes (2000 banhistas). Mais 
pequeninas, as praias de Porto Covo (300 pessoas) e da Ilha do Pessegueiro (700), são 
igualmente famosas. 

Em Odemira, o leque de opções estende-se consideravelmente, da praia das Furnas 
em Vila Nova de Milfontes, onde podem veranear simultaneamente 1500 banhistas, à 
de Almograve Sul onde só cabem 100 na maré alta, passando pela Zambujeira do Mar, 
célebre por outros festivais e com lotação máxima de 1200 pessoas na maré baixa. 

› INTERIOR ALENTEJANO
São várias as praias fluviais inauguradas recentemente no interior quente alen-

tejano aproveitando rios e, sobretudo, o grande lago do Alqueva. O sucesso tem sido 
tão grande que, para o ano, haverá mais umas quantas. Por enquanto, e para um 
misto de praia e natureza em simultâneo, troque os horizontes de mar pelos da pla-
nície e refresque-se das poeiras da jornada nas águas mansas da Albufeira da Tapa-
da Grande, em Mértola (400 pessoas), na praia dos Cinco Reis, em Beja (800), nas 
de Mourão e Monsaraz (500), na de Santa Clara (300), em Odemira, ou na praia de 
Amieira (concelho de Portel), a maior e mais badalada de todas com capacidade para 
1400 banhistas. 

ALMADA 72.100

BEJA 800

GRÂNDOLA 19.800

MÉRTOLA 400

MOURÃO 500

ODEMIRA 7.400

PORTEL 1.400

REGUENGOS MONSARAZ 500

SANTIAGO DO CACÉM 2.900

SESIMBRA 15.600

SETÚBAL 3.500

SINES 6.700

LOTAÇÃO  
DAS PRAIAS  
NOS CONCELHOS

SETÚBAL
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Paraísos para mergulhar  
ao largo de Sesimbra 
Se há atividade turística que tem crescido nos 
últimos anos, em Sesimbra, é o mergulho. Mais 
escolas traduzem-se em melhor e maior oferta e 
até o Parque Marinho Luiz Saldanha deu uma ajuda 
contribuindo para o aumento da fauna a observar.

TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

A
o contrário do que se temia, 
no início do século, a imple-
mentação do POPNA – Plano 
de Ordenamento do Parque 

Natural da Arrábida - não prejudicou as 
comunidades piscatórias de Sesimbra, 
nem tão pouco a economia da região.

As medidas de proteção ambiental 
implementadas levaram a um aumento 
populacional e de biomassa, e encon-
tram-se maiores exemplares de sargo, 
sargueta, sargo-veado e pargo-sêmea. 
Há também evidências de que o tubarão-
-azul pode ter uma maternidade em re-
dor do parque marinho, numa área pró-
xima das 15 milhas náuticas.

Se a tudo isso se juntarem as águas 
cristalinas e vários pontos de interesse 
subaquático, justifica-se facilmente o es-

tatuto que Sesimbra adquiriu de capital 
informal de atividades subaquáticas. Aos 
fins de semana dezenas de mergulhado-
res rumam à piscosa, em busca do silên-
cio que só é possível no fundo do mar, e 
maravilham-se com as imagens da fauna 
e flora marítima de que podem disfrutar.

Ponta da Passagem, próximo do Cabo 
Espichel, Pedra do Leão, Jardim das Gor-
gónias, a leste da Baía de Sesimbra, Ri-
beiro do Cavalo e Baleeira, ambas a oeste 
da vila, são alguns locais onde é possível 
observar nudibrânquios multicolores, 
gorgónias, polvos, santolas e peixes de 
várias espécies.

O naufrágio do navio River Gurara, 
com 175 metros de comprimento, jun-
to ao Cabo Espichel, em fevereiro de 
1989, apesar de trágico, acabou por ser 
um marco importante para o desenvol-
vimento desta atividade. Hoje, devido à 
diversidade de habitats, é um dos spots 
mais visitados de todo o território nacio-
nal, apesar de estar a cerca de 28 metros 
de profundidade.

 | M A I S   D E   5 0 0   A N O S   A   F A Z E R   O   B E M |
DE

Segunda a Sexta
- 09:30H - 13:30H
- 14:30H - 18:30H
Sábado
- 09:30H - 12:00H

SETÚBAL
Av. 5 de Outubro, 154/158
265 23 60 71
96 629 65 10
infoshopsenior@sapo.pt

AJ UDAS  TÉCNICAS
EQ UIPAMENTOS  O RTOP ÉDICOS

S O LUÇÕ ES  PARA  I NCONTINÊNCIA
PR O DUTOS  D E  H IG IENE

F IS IOTERAP IA E M ASSAGENS

SETÚBAL
Passeio da Misericórdia

265 52 09 61

clinica@misericordiadesetubal.pt

Segunda a Sexta
- 08:00H - 20:30H

línica de edicinaM
ísica e eabilitaçãoF R

F IS IATRIA
F IS IOTE RAPIA

ABERTO DESDE 15 DE JUNHO

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E
SETÚBAL



1agosto2020  |    |  15  

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E



16  |    |  1agosto2020

Património a céu aberto 
A região está pejada de monumentalidade que remonta à Idade 
Média e a outros tempos imemoriais. Castelos, museus, igrejas 
e santuários. Um pequeno roteiro para desfrutar e vivenciar nas 
pausas do sol e mar.

TEXTO ANABELA VENTURA IMAGEM DR

SESIMBRA 
Vista de ‘Mouros
O Castelo de Sesimbra, também 
conhecido por Castelo dos Mouros, 
remonta a tempos medievais e ergue-se 
em posição dominante sobre a ‘concha da 
vila’, numa falésia sobre a enseada que se 
constitui em porto natural. 

SINES
Sob a guarda da fortificação 
Vetusto posto de vigia e de defesa 
no exponencial oceano que banha o 
concelho, o Castelo de Sines é um dos 
ícones da cidade de Vasco da Gama.

ALCÁCER DO SAL
De cima da colina 
Erguido na mais alta colina da cidade a 
imponente fortificação do Castelo de 
Alcácer do Sal e as suas muralhas albergam 

edifícios de grande interesse histórico, 
onde se destacam a Pousada D. AFonso 
II, a Cripta Arqueológica, a Igreja de Santa 
Maria do Castelo e a estação arqueológica 
do Fórum Romano. 

PALMELA
Conquistas de D. Afonso Henriques
Este foi conquistado aos árabes por 
D. Afonso Henriques, em 1147 e, 
definitivamente, recuperado por D. 
Sancho. Foi sede da Ordem de Santiago. 
No seu interior encontra-se a Pousada 
de Palmela e vislumbra-se parte do Sado 
setubalense e da cordilheira da Arrábida.

SETÚBAL
Com a marca do Capitão Fratino 
Também conhecido como Castelo 
de São Filipe, o Forte de São Filipe foi 
desenhado pelo Capitão Fratino, em 
1583, e está instalado num acentuado 
declive sobre o mar, de onde se disfruta 
de uma das mais belas vistas da baía de 
Setúbal. Um incêndio, em 1868, destruiu 
praticamente todas as estruturas interiores, 
conservando-se ainda a pequena capela 
barroca, e também uma das Pousadas de 
Portugal.

SETÚBAL
Mistérios da serra 
O Conventinho da Arrábida é um ponto 
de paragem obrigatória no coração da 
Serra da Arrábida. Quatro capelas e as 
místicas guaritas servem de veneração 
aos mistérios da Paixão, assentados pelos 
frades que ali habitaram.

ALMADA
Ode ao Senhor 
Construído em 1969 durante o período do 
Estado Novo, o monumento é inspirado 
no Cristo Redentor do Corcovado, no Rio 
de Janeiro, Brasil. Dali avista-se a grande 
Lisboa e parte da extensão norte da 
Margem Sul. O Cristo Rei é o monumento 
mais visitado da região.

SESIMBRA
Na defesa dos mares
A Fortaleza de Santiago foi construída 
numa época em que o perigo chegava 
do mar e as fronteiras marítimas tinham 
de ser defendidas. Apesar de ter perdido 
preponderância defensiva, a vista da praia, 
da vila e do Porto de Abrigo, tornam-na, 
atualmente, num lugar de eleição para 
contemplar Sesimbra. 

SETÚBAL
Arte manuelina 
O Convento de Jesus foi construído 
em 1494, por voto de Justa Rodrigues 
Pereira, ama de D. Manuel I, e encontra-se 
classificado como monumento nacional 
desde 1910. É reconhecido como um 
dos primeiros exemplos de arquitetura 
manuelina e consta que terá sido o 
local onde foi ratificado o Tratado de 
Tordesilhas. 

SESIMBRA
Nos caminhos da fé
Remontando aos primórdios da Idade Média, e no meio das falésias do Cabo Espichel, 
fica a Igreja Barroca de Nossa Senhora do Cabo, erigida para alojar os peregrinos. Reza 
a história que o Santuário do Cabo Espichel foi construído depois de um grupo de 
pescadores ter encontrado uma imagem da Virgem junto aos rochedos.

SETÚBAL
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Adoçar  
com produtos 
da região 
Nuno Gil é o pasteleiro que faz 
‘casamentos felizes’ entre doces 
tradicionais e os distintos produtos 
endógenos da região.

TEXTO MARTA DAVID IMAGEM DR

O 
desafio começou, 
há mais de vinte 
anos, quando foi 
criada a Confra-

ria Gastronómica de Palmela 
com o propósito de divulgar e 
promover os produtos endó-
genos da região: as laranjas, o 
moscatel ou os queijos. Aliar a 
doçaria a esses produtos era 
o objetivo e Nuno Gil meteu 
mãos as mãos na massa.

O primeiro foi o “Pastel de 
Santiago”, um doce de autor, 
criado de raiz para fazer jus-
tiça à Ordem de Cavalaria e 
cuja história se mistura com a 
história de Palmela e de todo 
o território. 

“A nossa doçaria não tem 
grandes apontamentos his-
tóricos”, diz Nuno Gil à Sem-
mais. “Existem algumas coisas 
relacionadas com os doces 
conventuais do Convento de 
Jesus, temos depois alguns re-
gistos mais recentes, como o 
doce de laranja ou as cascas de 
laranja cristalizadas, de Setú-
bal, ou as fogaças, de Palmela, 
mas pouco mais que isso”.

E o que fez o pasteleiro 
formado na escola de Hote-
laria e Turismo de Setúbal? 
Reinventou! Pegou nas bases 
existentes e deu-lhes um novo 
sabor e uma nova “roupa-
gem”. Foi assim com o Pastel 
de Nata com Moscatel, o Pas-
tel de Doce de Ovos Moles de 
Laranja e o Pastel de Choco, 
onde sobressai a tinta de cho-

co e a batata doce da Com-
porta. Mas também criou do 
zero o D. Filipe, que venceu o 
concurso lançado pela câma-
ra de Setúbal para a criação de 
um doce que representasse a 
cidade. “Tem um formato re-
tangular que remete às latas 
de conserva, mas também às 
barcas de Setúbal. O poema 
de Sebastião da Gama que o 
acompanha sela a relação”.

DO MOSCATEL À MAÇA 
RISCADINHA DE PALMELA, 
SEMPRE OS DOCES 

Se por um lado muitos 
aceitaram de bom grado “as 
invenções”, outros houve que 
não gostaram nada da ideia. 
“Os produtores de Mosca-
tel, ao início, não viram com 
muito bons olhos a ideia de o 
misturar com doçaria. Diziam 
que iria alterar e estragar o 
Moscatel, que era algo para 
ser apreciado em copo e não 
na comida”, recorda. A verda-
de é que acabaram por mudar 
de ideias e até já o homenage-
ram. E receberam de braços 
abertos o Bombom de Mos-
catel “uma ligação harmonio-
sa entre o doce da bebida e o 
amargo do chocolate negro”.

Estes casamentos felizes 
só são possíveis “quando se 
trabalha com produtos de 
excelência como são aque-
les que a nossa região tem e 
apostando em matéria prima 
de qualidade”.

18 julho
1, 15 e 29 agosto
12 e 26 setembro
8h00-13h00
Largo junto ao Mercado 
Municipal de Quinta do Anjo

INFO
www.cm-palmela.pt   |  www.freguesiadequintadoanjo.pt

Na calha estão agora ex-
periências com a maçã risca-
dinha de Palmela. “Gosto de 
experimentar coisas novas. 
O meu objetivo não é criar 
muitos doces! É criar doces 
que promovam e enriqueçam 
o que é nosso. Por isso estou 
a fazer folhados de maçã ris-
cadinha e a experimentar o 
Pastel de Nata de Maçã, mais 
frutado e menos adocicado 
que o original”.

Trabalha muitas horas e 
há muito que deixou de ter 
férias, mas “quem trabalha 
com paixão e amor pelo que 
faz tem de esquecer isso tudo 
e não pode também pensar 
muito na questão da rentabi-
lidade”, remata.
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Cardápio  
num território  
à beira mar 
A gastronomia é uma das riquezas 
patrimoniais da Margem Sul. 
Restaurantes não faltam assim como 
variedades culinárias para todos 
os palatos. Entre tantos, deixamos 
algumas sugestões. 

 + Escolhas 

ALCOCHETE
A Tasca do Victor  
Restaurante de comida 
tradicional portuguesa, na 
zona ribeirinha de Alcochete. 
Da mão de vaca guisada com 
grão, choco frito, iscas com 
elas e açorda de camarão são 
apenas alguns dos pratos que 
se podem saborear. 

R. da Quebrada 10

Barrete verde
Comida tradicional portuguesa, 
mas boa oferta de gastronomia 
mediterrânica e do resto da 
Europa. Destaque para o arroz 
de pato e cozido à portuguesa.

R. José André dos Santos, 26

ALMADA
Atira-te ao rio 
Com vista privilegiada para o 
Tejo, a oferta é variada com 
destaque para os produtos do 
mar. A caldeirada de bacalhau 
fresco é um clássico.

Cais do Ginjal, nº 69/70

Petisco da Lata 
Oferta diferente em que 
as conservas assumem o 
destaque. Para um petisco ao 
final de tarde a acompanhar 
uma bebida.

Rua da Judiaria, 22 A

BARREIRO
A tasca da galega
Comida portuguesa e opções 
africanas como cachupa 
podem encontrar-se no menu. 
O “Ó polvo que lavas no rio” é 
a joia da coroa.

Rua Combatentes da Grande Guerra, 65 

O Mário “100 espinhas”
 Na zona ribeirinha do Barreiro, 
com varanda debruçada sobre 
o estuário do Tejo. A grande 
especialidade é o peixe fresco 
grelhado no carvão.

Largo 1º de Maio 8

MOITA 
Mar da Palha 
Os pratos de peixe, sobretudo 
os grelhados no carvão, e a 
carne de qualidade dominam 
a ementa. Com dois pisos, 
este é um espaço amplo, com 
decoração simples e de bom 
gosto. Destaca-se o conceito 
de show cooking. 

Rua dos Lírios 5 A e B Parque Industrial 
Quinta Fonte da Prata Sul, Alhos Vedros

O Veleiro 
Arroz de marisco, carne de 
porco à Veleiro, mousse de 
chocolate e pudim de ovos são 
algumas das especialidades da 
carta.

Largo do Cais Centro Náutico da Moita

MONTIJO
A taberna dos cabrões
Castiço e original. A 
taberna serve comida típica 
portuguesa, mas o ex-libris é o 
seu proprietário, Serafim.

N119 414, São Francisco

O Belchior 
A Posta Mirandesa e a Espetada 
Terra e Mar são algumas 
das opções. O “cozidão” é 
destaque na ementa de um 
espaço acolhedor.

Rua Padre Manuel Gonçalves, nº 190

PALMELA
Taverna O Bobo da Corte 
No coração do castelo, oferece 
uma vista deslumbrante sobre 
Palmela e Setúbal aliada à 
qualidade e criatividade do 
menu.

Castelo de Palmela

Retiro Azul 
Um dos mais antigos e 
conceituados restaurantes 
de Palmela. Carta variada em 
ambiente acolhedor.

Largo do Chafariz D.Maria I

SESIMBRA
Lobo do Mar
O peixe fresco da região 
grelhado com o rigor e a 
mestria dos anos de prática 
sem esquecer a caldeirada à 
moda de Sesimbra.

Av. dos Náufragos, Porto de Abrigo

O Rodinhas 
Os caracóis e as caracoletas 
fritas e uma grande variedade 
de mariscos sempre frescos 

tornam a casa ponto de 
referência na vila.

Rua Marquês de Pombal 25 

SETÚBAL
Pérola da Mourisca
Entre os petiscos e o marisco, 
a carta oferece variedade de 
pratos com destaque para os 
produtos do mar.

Rua da Baía do Sado 9, Mourisca

Carnes do Convento 
Em terra de peixe, o menu 
aposta totalmente em carne. 
O tomahawk ou a carne 
maturada são opções a ter em 
conta.

Rua Acácio Barradas nº1

SEIXAL 
Correr d’Água 
A gastronomia portuguesa é 
a inspiração do espaço que 
serve iguarias como secretos 
de porco preto e polvo à 
lagareiro. Porque está situado 
numa localidade ribeirinha, o 
restaurante tem sempre pratos 
de marisco e de peixe fresco.

Rua Movimento das Forças Armadas 

26-B r/c

Ferro Velho
Se nunca provou um Fondue 
de Bourguignonne, tem 
aqui uma boa oportunidade 
para degustar este prato 
suiço criado em meados da 
década de 1950. Famoso 
pelos fondues e carvoadas, 
o restaurante Ferro Velho já 
venceu vários prémios em 
concursos gastronómicos 
promovidos no concelho.

Praceta Canquelifá 3 Cruz de Pau

SINES 
Cais da Estação 
Cozinha de inspiração 
portuguesa, mediterrânica e 
europeia, mas a especialidade 
são os mariscos. O local 

SETÚBAL
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onde está instalado, numa 
antiga estação de comboios, 
completa a qualidade da carta. 

Avenida General Humberto Delgado, 16

O Castelo 
Carta constituída por pratos 
de carne e peixe de confeção 
tradicional portuguesa. A 
preferência dos clientes incide 
sobre os grelhados.
Rua João de Deus, 22

GRÂNDOLA 
A Talha do Azeite 
Típico restaurante alentejano, 
instalado onde funcionou um 
lagar. Desse tempo vem o 
nome e também os objetos 
que decoram a sala. Ovos com 
espargos ou linguadinhos fritos 
com açorda de hortelã são 
algumas das iguarias. 

Rua Dom Nuno Álvares Pereira Loja 
17 C.C

Ilha do Arroz 
Um bar/restaurante nas dunas 
da Praia da Comporta, com 
vista para a Arrábida e para uma 
longa extensão de praia.  Um 
dos locais ideais para comer 
petiscos alentejanos. 

Praia da Comporta, Melides 

SANTIAGO DO CACÉM 
Chez Daniel 
Na Lagoa de Santo André, o 
Chez Daniel é um restaurante 

com um ambiente cuidado 
e uma cozinha criativa e 
cativante, confecionada com 
os mais frescos e saborosos 
ingredientes. O ensopado 
de enguias é uma das 
especialidades.

Estrada Municipal 544, Vila Nova de 
Santo André 

Altinho do Lobo
Sopa de tomate com peixe 
frito, migas alentejanas ou 
cabidela de galinha são 
alguns dos ex-libris deste 
restaurante de cozinha regional 
portuguesa. 

Loteamento Municipal, Lote 19

ALCÁCER DO SAL 
Dona Bia 
A meio caminho entre a 
Comporta e o Carvalhal, o 
restaurante Dona Bia aposta 
na cozinha tradicional. 
Especializada em peixe 
grelhado no carvão, oferece 
um ambiente simpático e 
acolhedor.

Estrada Nacional 261 Torre

A Escola 
Instalado na antiga escola 
primária, este restaurante 
tornou-se numa referência 
pela excelência da cozinha que 
procura preservar o património 
gastronómico da região do 
Sado. Entre os pratos mais 
emblemáticos destaca-se 
a empada de coelho bravo 
acompanhada de arroz de 
pinhão.

Estrada Nacional 253
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Quatro gerações no feminino 
numa casa centenária 
A comemorar um 
século de história, a 
Casa Ermelinda Freitas é 
hoje uma das principais 
empresas vitivinícolas 
da região e do país. 
Uma herança enraizada 
nos genes femininos.

TEXTO ANABELA VENTURA  

IMAGEM DR

A
s memórias da empresa com 
raízes profundas em Fernan-
do Pó, Palmela, assentam em 
quatro gerações de mulheres 

que deram corpo ao mundo rural. Hoje a 
empresa de origem familiar, liderada por 
Leonor Freitas, tornada Comendadora da 
Nação e empresária muito premiada, está 

entre as grandes casas vitivinícolas da re-
gião e do país.

Um século de história que Leonor 
Freitas afirma provir “do amor à terra 
e ao próximo”, num negócio que soma 
e segue a cada ano, com produção de 
vinhos de grande qualidade, parte dos 
quais com presença assegurada nas pra-
teleiras de cada canto do mundo. 

“É uma grande alegria dar continui-
dade ao trabalho das gerações passadas, 
nomeadamente ter conseguido, nos úl-
timos trinta anos, passar de 60 para 550 
hectares de terras, e do vinho a granel, 
sem marca, para o atual portfólio de vi-
nhos simples e complexos, e de passar a 
nossa produção de duas castas para mais 
de trinta”, explica a empresária, que já 
prepara a filha Joana para seguir-lhe as 
pisadas.

O crescimento foi constante e meteó-
rico, contando, hoje, com um centro de 

SETÚBAL
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Dona Ermelinda Reserva 
Branco 2018
A combinação de 
chardonnay, arinto e 
viognier e o estágio em 
barricas de carvalho francês 
dão-lhe complexidade 
e muita elegância. Com 
notas de frutos doces, 
citricos e madeira no nariz 
apresenta um final de prova 
elegante e persistente.

Quinta do Piloto Collection 
Roxo Branco 2019
Com reflexos dourados 
ao olhar, traz aos outros 
sentidos aroma intenso 
e, simultaneamente, 
delicado com caráter floral 
complexo, com notas de 
frutas tropicais. É um vinho 
muito intenso e persistente, 
no paladar, mas também 
jovem e fresco.

Adega de Pegões Syrah 
2015 
De cor granada traz à boca 
notas de frutos vermelhos 
bem maduros, com aromas 
de compota. Volumoso na 
boca com final de prova 
muito prolongado é o 
acompanhamento ideal 
para pratos de caça, carnes 
e queijos.

O rei das vinhas é Moscatel 

D
ourado, doce e perfumado, o 
Moscatel de Setúbal tem con-
quistado o mundo e são cada 
vez mais os apreciadores.

Apesar da região demarcada de 
Setúbal ter pouco mais de um século, o 
seu néctar mais famoso está documen-
tado desde o século XIII. Eram várias as 
cortes na Europa que consumiam o Mos-
catel de Setúbal, conhecido pelo caráter 
cítrico, doce e ‘compotado’. Em 1381, o 
Rei Ricardo II de Inglaterra mencionava 
a sua importação e, no século XVII, Luís 

XIV - o “Rei Sol”, não o dispensava nas 
festas no palácio de Versailles nos arre-
dores de Paris.

O vinho doce que encantou a realeza, 
viajou nas caravelas dos descobrimen-
tos e, hoje, é conquistador de medal-
has em concursos por todo o mundo. 
Nos últimos anos, o pódio do concurso 
francês “Muscats du Monde” conta in-
variavelmente com os representantes 
da região de Setúbal no Top 10, e já por 
três vezes um Moscatel de Setúbal ou um 
Moscatel Roxo ganhou a competição.

A acompanhar uma torta de Azeitão, 
ou simplesmente como aperitivo, natu-
ral ou fresco, o seu sabor inconfundível 
e os aromas abaunilhados e frutados são 
resultado de um terroir especial, em que 
a chuva e o sol que se derramam nos ter-
renos arenosos e calcários dão às uvas a 
robustez e frescura necessárias para pro-
duzir um vinho generoso de excelência.

Ideal para brindar e celebrar às férias 
ou a outra qualquer ocasião especial...ou 
simplesmente para saborear ‘só porque 
sim’.

vinificação moderno, com capacidade de 
produzir 21 milhões de litros dos preciosos 
néctares que consolidam a marca. “Só se 
consegue sucesso aproveitando as oportu-
nidades, é o que temos feito a cada momen-
to da vida da empresa, deixar o vinho a gra-
nel e engarrafar, criar a marca, desenvolver 
novas castas e novos vinhos, e não nos iso-
larmos do mundo”, sustenta Leonor Freitas.

É esta atitude que tem guindado a 
empresa a ganhar prémios em larga 
escala, algumas centenas, com destaque 
para o “Syrah 2005” considerado o Melhor 
Vinho Tinto do Mundo, no Vinalies Inter-
nacionales de 2008, em Paris. A Casa Er-
melinda Freitas foi também galardoada 
este ano, pela segunda vez consecutiva, 
com o título “Produtor Europeu do Ano”. 

Com uma ligação “muito forte” aos 
consumidores, pratica diversas inicia-
tivas de solidariedade social, e continua 
a investir fortemente em todo o proces-
so de produção. Recentemente adquiriu 
duas quintas no Douro e no Minho, onde 
já produz vinhos verdes. “É uma paixão 
recente e um autêntico desafio”, afirma 
Leonor Freitas.

Conta ainda com um Espaço de Me-
mórias e Afetos, com cinco áreas museo-
lógicas onde está representada a história 
da família e as suas raízes do mundo rural. 

E aposta também no enoturismo, 
onde é possível visitar as vinhas, as ins-
talações modelares e provar um cardápio 
de cinco vinhos acompanhado da degus-
tação de produtos típicos da região.

SETÚBAL



24  |    |  1agosto2020

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E



1agosto2020  |    |  25  

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E



26  |    |  1agosto2020

P
U

B
LI

C
ID

A
D

E

até 31 agosto
CANDIDATURAS›



1agosto2020  |    |  27  

CEIA DA SILVA, PRESIDENTE DA ENTIDADE REGIONAL DE TURISMO DO ALENTEJO

Projetos ‘descongelados’ para 
turistas que fogem à multidão
O presidente da ERTA diz que o destino está preparado com o selo “Clean & Safe” e 
com mais oferta para receber turismo interno. “Há um lugar”, perto de si e longe da 
multidão é um dos motes.

TEXTO RAUL TAVARES IMAGEM SEMMAIS

Como tem vindo a ser preparado  
o verão?

Fizemos o trabalho de casa, com a 
preocupação de assegurar a seguran-
ça sanitária dos turistas. Um trabalho 
coordenado com os empresários e com 
os agentes do setor no sentido de irmos 
além do selo do Turismo de Portugal, o 
“Clean & Safe”, para a certificação sanitá-
ria. Neste processo realizámos oito webi-
nar e ouvimos mais de mil empresários, 
discutindo detalhes de como, por exem-
plo, servir um buffet a se o quarto deve 
ficar encerrado depois de um cliente sair. 

Em segundo lugar, avançámos com 
uma campanha de turismo interno, dado 
que muitos corredores internacionais es-
tão encerrados, e há voos de muitos paí-
ses que colocam entraves à vinda de tu-
ristas para Portugal. A campanha “Há um 
lugar”, apela aos portugueses no sentido 
de lhes dizer que temos um lugar seguro, 
estável, com horizonte e paz de espírito.  
“Perto de si longe da multidão” é outro 
subtítulo da campanha, que quer dizer 
que o Alentejo está muito próximo das 
áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, 
sendo um destino acessível a esse ponto.

Dizer ainda que avançámos com um 
conjunto de iniciativas que tínhamos no 
congelador, devido à pandemia, mas que 
são importantes na atração ao nosso ter-
ritório, como o nosso website, com tra-
dução de idiomas de origem, algo inédito 
em Portugal, as Rotas do Turismo Cul-
tural, sendo que as da Avieira e do Me-
galitismo estão no terreno e estamos a 
preparar o lançamento da Rota das For-
tificações e do Barroco. Seguem-se as do 
Turismo Cultural Imaterial. Na área do 
outdoor, já inaugurámos duas estações 
de autocaravanas, no Gavião e em Ponte 
de Sor, e os centros de cycling. Em breve 
chegam as do walking.

Quais as expetativas de recuperação 
face à pandemia?

 Para já temos que fazer uma gestão 
ao milésimo de segundo, se há uma altu-
ra da vida em que não conseguimos fazer 
previsões é agora, independentemente 
do planeamento que façamos. Estou con-
victo que este verão, apesar da situação 
que vivemos, vai ser bom. A partir daqui 
é ir gerindo e vamos necessitar dos ca-
nais internacionais, dos turistas seniores. 
É importante dar uma palavra de ânimo 
aos pequenos e micro empresários, por-
que eles são decisivos. Tão importante 
é um hotel de 5 estrelas como uma tas-
quinha  com 20 lugares onde se come 
um prato típico ou o café onde se come 
o bolo tradicional São essas unidades 
que podemos perder e que atravessam 
grandes problemas financeiros, apesar 
dos excelentes apoios do Governo, mas 
são mais frágeis e são muito importantes 
para um destino turístico.

De que trunfos pode a região apostar 
para mitigar a crise?

São os indiquei, mas acrescento que 
somos uma região anti-covid por natureza, 

independentemente de alguns surtos que 
têm ocorrido. Temos a convicção de que 
no pós-covid seremos sempre uma região 
muito procurada devido às nossas condi-
ções endógenas, que oferecem serenidade 
longe das grandes urbes. A perceção do 
medo hoje é terrível em todas as áreas, mas 
também no turismo, que é um setor muito 
intersocial, onde a perceção é decisiva.

Há ainda muitas dúvidas que não 
controlamos, nomeadamente a partir de 
outubro, altura em que o turista portu-
guês só pode sair aos fins-de-semana, 
e se teremos ou não uma segunda vaga 
da Covid-19, o que pode ter novo impac-
to no turismo internacional. Esperamos 
também que seja regulada a questão das 
convenções e congressos, porque muitos 
hotéis urbanos vivem claramente desse 
tipo de iniciativa. 

Onde vai passar as suas férias?
Passo férias no Alentejo, na melhor 

região do mundo. E, claro, que o Alentejo 
é tão grande que não vou dizer onde vou, 
porque poderia ser em qualquer parte do 
Alentejo que toda ela merecia a minha 
estadia.

ALENTEJO
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O Verão de 2020. Provavelmente o verão mais estranho de sempre.  
Valendo o ‘sempre’ o que vale: qualquer coisa entre a eternidade e o exagero.
Ainda assim o verão de 2020 é aquele em que mais dúvidas e hesitações nos 
assaltam no momento de viajar. Quase até no simples momento de sair de casa.

ALENTEJO

N
o Alentejo podemos dizer que a 
seguranç a está garantida. Saben-
do nós que essa garantia depende 
exatamente de nós. Do nosso com-

portamento e do comportamento do vizinho. 
A casa do vizinho é a nossa casa. Sempre foi. 
Mesmo quando não percebíamos. O ‘outro’ e o 
‘nós’ não é distância, antes encontro.

O Alentejo está assim preparado para rece-
ber turistas e visitantes em segurança.

As empresas e os Municípios investiram 
bastante na qualificação das suas ofertas. Mui-
tas empresas e muitos equipamentos munici-
pais têm o selo “Clean & Safe”, um garante do 
cumprimento das normas de segurança e de 
higiene.

Sendo o Alentejo ‘uma nação’ dentro da na-
ção, dificilmente cabe, por inteiro, num olhar 

ou numa só viagem. É uma Região de ano in-
teiro e de todas as estações.

Limito-me assim a descrever a minha esco-
lha. Pessoal e particular como todas as esco-
lhas. A partir de viagens, momentos e prazeres. 
Procurando encontrar a diversidade e aquele 
indizível que, mais a sul ou mais a norte, tudo 
une no Alentejo. Vamos então às propostas.

PROPONHO VIAGENS POR  
3 DIMENSÕES DO ALENTEJO.

O Mar do Alentejo, Um Tempo em Porta-
legre e A Partir de Vila Viçosa.

Viagens seguras. Realmente seguras dentro 
do que o espectro das certezas e das incertezas 
permite afirmar.

Por isso vá! Sem demoras nem atrasos. Ex-
perimente. Inspire-se.

Alentejo sem Tempo,  
de todos os anos  
e das viagens 

TEXTO JORGE HUMBERTO IMAGEM DR
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Praias, praias, praias. E ainda 
mais praias. E muito mais. 
Património e natureza. 
Gastronomia de sabor a mar 
com Alentejo no meio e 
ainda o tempo que apenas os 
grandes espaços permitem.
Pé na areia, corpo no mar, é 
assim o Mar do Alentejo.
Mas acima do mar existe um 
mundo a não perder.
Alcácer do Sal é parte desse 
mundo. Um mundo com o 
Sado, o rio que revela as ruas 
e a colina que culmina no 
castelo. 60 metros acima. 
Visite, sem falta, o Castelo e a 
Cripta Arqueológica.
Depois aproxime-se do mar, 
esse mar Atlântico que está 
sempre perto. E esse mar 
menos grande que é o Sado.
Encontre a Carrasqueira. 
O Cais Palafítico é a grande 
atração. Mas repare nos 
palheiros (construções da beira 
Sado) e na escala da aldeia.

E faça um favor a si própria 
e não escape, por favor, à 
excelente gastronomia.
Retenha ainda um nome que é 
perto e próximo: Santa Susana.
A arquitetura, o urbanismo, 
a escala. O império das 
cegonhas. A natureza. Tudo 
recomenda Santa Susana.
Mesmo ao lado Grândola. Que 
José Afonso celebrou. Que o 
Atlântico determinou.
Comece por Troia. Olha 
para Setúbal e acompanha o 
Atlântico. Por muitos e muitos 
quilómetros. Tem assim muitos 
lugares para descansar. Muitos 
espaços para se encontrar. E 
ainda outro tanto para fazer.
Ruínas Romanas revelam 
antigas civilizações. A proposta 
é: viver a praia em Troia.
Mas praia é o que não falta 
(de todo) em Grândola. 
Experimente. Descubra. Cada 
um tem direito ao seu areal.
Pode ser a Praia do Pego. 
Imagine tudo o que faz de 
uma praia um sítio fantástico. A 
Praia do Pego tem.
Mais Alentejo. Mais litoral. Mais 
Atlântico.
Santiago do Cacém e Sines 
prolongam este ‘estado de 
graça’. E acrescentam, ou 
melhor, conseguem ainda 
acrescentar. Um feito.
Não percam as Lagoas de 
Santo André e da Sancha, 
Reserva Natural, espaços 

protegidos. Dunas e aves 
para além da admiração. Mais 
exatamente 241 espécies. E o 
tal do oceano ali tão perto.
Depois suba e visite o 
Castelo de Santiago do 
Cacém. Desde o século VIII 
a observar o mundo. Uma 
vista para não perder. Antes, a 
subida atravessando o centro 
histórico. Ao lado a imperdível 
Igreja Matriz.
Porque quem sobe, desce, 
Sines está mesmo ali. Com o 
seu Centro de Artes de Sines.
Entre a cidade nova e a cidade 
velha, o Centro de Artes de 
Sines impõe-se. Transparente 
e opaco ao mesmo tempo. 
Arquitetura a justificar uma visita, 
para entrar num objeto que é, 
também, edifício e território.
Depois as praias. Porto Covo. 
E, como bónus, a Ilha. Que 
talvez tenha um pessegueiro.
Logo depois Odemira.
A Zambujeira do Mar é um 
excelente porto de abrigo 
para percorrer o Alentejo 
de frente para o mar. 
Enfrentando a maresia e o 
murmúrio único que vem 
do mar. Fixe apenas alguns 
nomes: Praia dos Alteirinhos; 
Praia do Carvalhal; Praia 
de Almograve. Para além 
destes nomes cabe a si, só a 
si, descobrir todos os demais. 
Nomes que são praias. Praias 
do Alentejo.
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Um Tempo  
em Portalegre
Portalegre é uma cidade pouco óbvia. 
Parece longe, mas está perto. Num 
Alentejo que é alto, Portalegre olha em 
volta. E nós também olhamos. A serra de 
São Mamede é o seu posto de observação. 
Muito espaço para ver. Muitos caminhos 
para percorrer.
Portalegre começa por ser património. 
O Castelo e a Sé Catedral mostram o 
porquê de tanto património nas ruas do 
Centro Histórico. As tapeçarias (Museu da 
Tapeçaria de Portalegre Guy Fino) são a 
mostra de uma arte que precisa de tempo.
Depois a água, sim a água! A água em 
Portalegre é diferente da água a que nos 
habituámos a chamar água. Um sabor e 
uma leveza que nos remetem para uma 
cidade particular.
Em Portalegre passear é acima de tudo 
olhar para os detalhes. Casas que são mais 
do que casas. Palácios que já o foram. 
Casas apalaçadas a mostrar um passado 
grandioso. E depois a cidade na Praça da 
República, animação e festa como só as 
cidades sabem criar.

Em Portalegre temos a cidade do 
Alentejo. Grande o suficiente para conter 
complexidade e dimensão. Mas tudo 
na escala é contenção e sensibilidade. 
Conhecer Portalegre é encontrar o que 

não precisa de ser encontrado porque 
quase tudo parece que faz parte de um 
Portugal que perdura e nunca saiu de um 
certo lugar. Esse lugar é sem tempo, tal 
como Portalegre.
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A Partir  
de Vila Viçosa
O Paço Ducal e o mármore são o resumo 
do que não pode ser resumido em Vila 
Viçosa.
O Paço Ducal é naturalmente um 
monumento a não perder. Um momento 
decisivo da história de Portugal. Conspirar 
às vezes é preciso. O Paço Ducal é 
o exemplo de como um tesouro da 
arquitetura portuguese guarda, em si, 
tantos outros tesouros. Visitar também é 
preciso.
Vila Viçosa é bastante mais. Sempre retive 
o Castelo. Sempre regresso ao Castelo. 
Passear pelas suas muralhas, no centro 
de Vila Viçosa, é ver Vila Viçosa inteira e 
completa. Depois decidir passear. Sempre 
a pé. Sempre sem destino a não ser a rua 
que se segue ou a praça mais além. Parar 
só para apreciar a excelente comida. Às 
vezes simples, às vezes sofisticada, sempre 
reconfortante.
Próximo de Vila Viçosa, o Alandroal é dos 
territórios de que mais gosto no Alentejo. 

A impossibilidade, afinal possível, de, 
no mesmo concelho, ter três exemplos 
maiores do património português. O 
Castelo de Alandroal, o Castelo de 
Jerumenha e o Templo-Fortaleza de 
Terena (Santuário de Nossa Senhora da 
Boa Nova).
A sua antiguidade (talvez anterior 
ao Cristianismo), a sua escala, a sua 
‘hesitação’ entre ser uma igreja ou uma 
fortaleza, a visão da nossa chegada ao 
Templo-Fortaleza de Terena, tudo é 
absolutamente único.
Alandroal é a terra destes 3 monumentos e 
de muitos mais.
Um deles o restaurante “A Maria” que 

sintetiza o que é comer no Alentejo. Uma 
experiência. Onde escolher é fácil porque 
tudo merece ser provado. Onde uma 
região chega ao prato e mostra porque 
a gastronomia alentejana não precisa de 
adjetivos.
A seguir Elvas. Património Mundial da 
UNESCO desde 2012. Património nacional 
desde sempre. O tema da fortaleza e da 
muralha está sempre presente. Visite o 
Centro Histórico. Visite tudo. O Aqueduto, 
o Castelo, os Fortes, as Muralhas. E não se 
esqueça que Elvas é a cidade das 20 Igrejas 
e dos 7 Conventos. Faça, portanto, a sua 
escolha. Ou escolha ver tudo. Com tempo. 
O tempo do Alentejo.

www.ambilital.pt

CONTRIBUA PARA UM 

A AMBILITAL TRATA 
DOS SEUS RESíDUOS

MUNDO MELHOR!
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Barragens que refrescam  
e prosperam o destino
O turismo colou-se aos projetos de rega e produção 
de energia. Chamou praticantes desportivos e criou 
empregos. Manteve e mantém vivos concelhos que 
estavam quase votados ao esquecimento.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

N
o Alentejo uma barragem é 
muito mais do que uma es-
trutura destinada ao abaste-
cimento público, à rega ou à 

produção de energia elétrica. Pode signi-
ficar, sobretudo nas zonas mais interio-
res, a possibilidade de atrair mais visitan-
tes, de criar novos negócios. Pusemo-nos 
ao caminho e fomos à descoberta.

Começando pelo Norte, no distrito de 
Portalegre, encontramos duas das maio-
res obras do Estado Novo. 

A Barragem de Montargil, que deve 
o nome à freguesia mais próxima e que 
se localiza no concelho de Ponte de Sor 
é, atualmente, o maior polo dinamizador 
do turismo na região, onde se estima que 
acorram anualmente 100 mil pessoas.

O campismo (existe um parque pró-
ximo do sítio do Pintadinho), as ati-
vidades relacionadas com a natureza, 
nomeadamente a observação de aves, 
os restaurantes e a hotelaria, a pesca 
desportiva e um sem número de diver-
sos desportos náuticos são o chamariz 
de que Ponte de Sor já não prescinde, 
ao ponto de melhorar anualmente as 
infraestruturas e assim obter galardões 
turísticos que, ano após anos, chamam 
mais gente.

Bem próximo, fica a Barragem do Ma-
ranhão. Outra estrutura pensada para a 
rega e para a produção de energia, mas 
que, com o passar dos anos, se veio a 
revelar com potencial para a prática de 
diversos desportos como o remo, sendo 

frequente a presença de equipas e sele-
ções estrangeiras. À ‘sombra’ destes atle-
tas outras atividades cresceram, nomea-
damente o Clube Náutico de Avis.

Chegados ao Alentejo Central, para 
além do Grande Lago de Alqueva, sobe-
jamente conhecido, há a Barragem do Di-
vor, que é um dos locais mais procurados 
pelos habitantes de Évora e Arraiolos. 
Por norma, este empreendimento cons-
truído em 1965, é procurado pelos pes-
cadores desportivos, mas também por 
quem se quer apenas refrescar ou fazer 
caminhadas.

Mais a Sul, no concelho de Alcácer do 
Sal, a Barragem de Vale do Gaio é o prin-
cipal atrativo do rio Xarrama. Tal como 
as restantes grandes barragens tinha a 
rega e a produção de energia como prin-
cipais focos. Agora é também um peque-
no paraíso para pescadores e praticantes 
de desportos náuticos.

E por fim, já quase na linha de frontei-
ra com o Algarve, no concelho de Odemi-
ra, surge a Barragem de Santa Clara, que 
nos primeiros anos também foi Barra-
gem Marcelo Caetano. Diz quem lá passa 
dias de descanso, que é uma espécie de 
paraíso no Alentejo. Um enorme espelho 
de água polvilhado de pequenas ilhas. 
Muito arvoredo em redor. Qualidade ho-
teleira e boa restauração.

AVIS
Maranhão
Ocupa 1960 hectares, sendo uma das 
mais extensas do Alentejo. É o espelho de 
água que mais visibilidade dá à vila de Avis. 
Alimentada pelas águas da Ribeira de Seda, 
que corre desde a Serra de São Mamede, 
a mais de 50 quilómetros de distância, é 
sobretudo procurada por remadores.

ARRAIOLOS
Divor
Tem o nome da ribeira que a alimenta. 
Mesmo tendo sofrido, há cerca de 20 

anos, uma grande mortandade de peixes, 
é hoje uma espécie de santuário para 
pescadores e amantes da natureza, que ali 
fazem caminhadas. O aluguer de casas nas 
suas margens é negócio lucrativo.

ALCÁCER DO SAL
Vale do Gaio
A freguesia de Torrão e o concelho de 
Alcácer do Sal têm nesta barragem um 
dos locais mais procurados pelos turistas. 
Os banhos, os desportos náuticos e a 
pesca lúdica são complementos de uma 
estrutura que, de início, parecia estar 
apenas vocacionada para a agricultura e 
produção de eletricidade.

ODEMIRA
Santa Clara
Foi durante muitos anos a maior barragem 
da Europa. Acolhe as águas do Rio Mira e, 
todos os anos, milhares de pessoas ávidas 
de sossego e de uma beleza quase ímpar. 
As suas ilhas, os hotéis e restaurantes em 
redor, o céu enorme e a quase ausência de 
ruído fazem deste local, no concelho de 
Odemira, um dos mais belos do Alentejo.

PONTE DE SOR
Montargil
Corre, em boa parte ao longo da EN2, 
junto de Montargil, Ponte de Sor. Muito 
procurada para todo o tipo de desportos 
náuticos e também por pescadores. As 
suas águas quentes atraem uma centena 
de milhar de turistas anualmente e fazem 
prosperar o negócio na região.

ALENTEJO
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Rios mágicos que ‘correm’  
para ser descobertos
O Pulo do Lobo é um ex-libris a que, 
no entanto, poucos conseguem 
aceder. Na ribeira de Seda reinam os 
desportos aquáticos. O Sever, paraíso 
de pescadores, refresca a Portagem, e 
no Açude do Gameiro, em Cabeção, 
tudo se conjuga para umas férias 
repletas de bem-estar.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

H
á, no Alentejo, 
locais quase má-
gicos, sítios iso-
lados que não são 

conhecidos do grande público 
e que são uma espécie de te-
souros daqueles que residem 
nas suas imediações. Alguns 
cursos de água são, no verão, 
a salvação de muitos negó-
cios. Locais de férias livres de 
bulício, chamarizes de fauna 
diversa, são as ‘praias’ dos 
que, estando por vezes a duas 
centenas de quilómetros do li-
toral, aprenderam a desenhar 
um novo conceito de férias. 

O rio Sever será um dos 
menos conhecidos do país e 
até um dos menos conhecidos 
do Alentejo. Se no inverno as 
águas que escorrem da Ser-
ra de São Mamede parecem 
querer arrastar tudo à sua 
passagem até se juntarem 
às do Tejo, já no verão tudo 
é diferente. No concelho de 
Marvão, na freguesia de Por-
tagem, o rio deixa, num de-
terminado troço, de ser um 
paraíso de pescadores de bar-
bos, para se transformar num 
prazer supremo para cente-
nas de banhistas diários, que 
também satisfazem as neces-
sidades dos proprietários de 
bares e restaurantes.

Tão relaxantes quanto as 
sombras que crescem em re-

dor do Sever são as que sal-
picam as margens do Açude 
do Gameiro, um ex-libris em 
pleno rio Raia e que atrai ele-
vado número de veraneantes 
à freguesia de Cabeção, pró-
ximo de Mora. O parque de 
campismo e o de merendas, 
a zona de lazer ou o fluviário 
são atrativos suficientes num 
concelho que, antes de fazer o 
aproveitamento do seu meio 
aquífero, sobrevivia quase só 
do pequeno comércio e da 
agricultura de subsistência.

Para quem gosta de ativi-
dades mais radicais, as Aze-
nhas da Seda são a solução. 
Monitores acompanham os 
que se aventuram nos rápi-
dos da ribeira com o mesmo 
nome, seja a remar ou a des-
lizar por cordas e depois há 
ainda a possibilidade de fazer 
glamping, que é como quem 
diz pernoitar em tendas ins-
taladas junto às margens do 
curso de água que desagua no 
Maranhão.

Para quem prefere locais 
mais isolados, poucos sítios 
melhores existirão do que o 
Pulo do Lobo, uma queda de 
água no Guadiana, próximo 
de Mértola, que todos os anos 
atrai amantes da natureza 
sem medo de se aventurarem 
por caminhos mais agrestes. 
A observação de uma vasta 

variedade de animais é outro 
incentivo.

MORA
Azenhas da Seda
É um desafio. Durante o 
dia enfrentam-se as águas 
apressadas da ribeira de Seda. 
Navega-se, mergulha-se, 
desliza-se por cordas. À noite, 
nas margens, há a possibilidade 
de dormir em tendas amplas 
e em comunhão com a 
natureza.

MÉRTOLA
Pulo do Lobo

Cascata icónica do Guadiana, 
próxima de Mértola, com 

16 metros de altitude e uma 
corrente de água que todos os 

anos atrai turistas de todo o país 
e do estrangeiro. A maior queda 

de água do Sul, num território 
limpo e onde é possível observar 

várias espécies.

MARVÃO
Rio Sever
As piscinas do rio Sever, 
na freguesia da Portagem, 
Marvão, são uma espécie de 
oásis plantado nos baixos 
da Serra de São Mamede. A 
sombra e a boa restauração, 
assim como Marvão, Castelo 
de Vide e Espanha, tudo a dois 
passos, são trunfos de valor.

MORA
Açude do Gameiro
Na freguesia de Cabeção, concelho de Mora, existe um dos mais 
belos parques do Alentejo. Ali, aproveitando as águas do rio Raia, 
que mais adiante se há de fundir com a ribeira de Sor e juntos vão 
formar o Sorraia, há sítios para pescar, locais para passear, pousos 
para comer e uma vista que retempera.
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ODEMIRA, UM ALENTEJO
QUE CONTINUA SINGULAR

SIGA AS RECOMENDAÇÕES DA DIREÇÃO GERAL DE SAÚDE.
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Quatro mil quilómetros  
para pedalar pela região 
A crescente popularidade do turismo sobre duas rodas vale a aposta da Entidade 
Regional de Turismo e dos municípios da região na criação de percursos seguros 
para apreciar, junto à natureza, as mais belas paisagens alentejanas.

TEXTO PATRÍCIA BRITO IMAGEM ROTA VICENTINA

O 
projeto Cycling Alentejo e 
Ribatejo deverá estar con-
cluído no final do ano com 
a homologação de todos os 

trajetos e centros de apoio, segundo a Fe-
deração Portuguesa de Ciclismo. Ao todo 
serão 3105 quilómetros, dos quais 1369 
para BTT, 931 de estrada e 805 de gravel 
(caminhos não pavimentados). 

Para já, estão prontos a utilizar 
76 percursos cicláveis e oito centros 
Cyclin´Portugal em Almodôvar, Arripia-
do, Arronches, Castelo Vide-Marvão, Co-
ruche, Ourique, Portalegre e Serra D’Ossa.

Adelaide Teixeira, presidente da câ-
mara de Portalegre, considera esta ini-
ciativa fundamental num concelho em 
que o Parque Natural da Serra de São 
Mamede convida à prática de “modalida-
des sustentáveis e de proximidade com 
a natureza”. A autarca refere igualmente 
a tradição de Portalegre em desportos-
-aventura, mas “desta vez, acessíveis a 
todos o tipo de praticantes e com possi-
bilidade de descobrirem de outra manei-
ra os nossos recantos, as cascatas, os do-
ces conventuais, os vinhos e os petiscos”.  

PELA ROTA À DESCOBERTA  
DOS LOCAIS MAIS RECÔNDITOS 

A esta rede de trajetos juntam-se os 
cerca de mil quilómetros de percursos 
para bicicleta delineados pela Rota Vi-
centina e pela câmara de Odemira, com 
o apoio do centro de BTT de Odemira, es-
ticando a oferta da região até aos quatro 
mil quilómetros. 

De acordo com a diretora da Rota 
Vicentina, “os percursos da rota são cir-
culares e partem todos de localidade do 
interior de Odemira para que, além da 
praia e da costa, se conheça o interior, a 
natureza e a rica cultura rural do conce-
lho”. Marta Cabral explica que preten-
dem, com esta iniciativa, posicionar-se 
enquanto destino de natureza junto de 
uma tendência crescente no turismo: as 
escapadelas sobre duas rodas. 

Ricardo Cardoso, vice-presidente da 
câmara de Odemira acrescenta que de-
pois da aposta ganha nas rotas pedestres, 
o que se pretende é replicar o número de 
pessoas a percorrer as rotas, mas agora, 
de bicicleta: “É uma outra maneira de 

combatermos a sazonalidade do pro-
duto “sol e mar”, atraindo pessoas na 
primavera e outono. São 1500 quilóme-
tros cicláveis no concelho e nas cinco 
portas de entrada para os percursos há 
bike stations locais. Também estamos a 
sensibilizar os operadores locais para se 
adaptarem a este tipo de clientes com o 
objetivo de tornarmos o concelho um dos 
melhores destinos nacionais para a práti-
ca de BTT”.

Para conhecer a rede de percursos 
e de centros de apoio Cycling´Portugal 
consulte os sites: cyclinportugal.pt e rota-
vicentina.com. Os Centro Cyclin´Portugal 
de Odemira-Rota Vicentina e de Serpa 
completam a teia.
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Elvas: porta de Portugal  
para o mundo
Igrejas, conventos e mais de uma centena de edifícios militares atraem milhares de 
turistas. Espanhóis fazem centenas de quilómetros para virem conhecer os fortes e 
fortins e para comer bacalhau dourado e... marisco. A cada passo conhece-se uma 
nova página de História.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

A 
A cada passo que se dá pelas 
ruas de Elvas corresponde o 
desfolhar de uma página de 
História. É esse o sentimen-

to de quem caminha pela cidade raiana 
alentejana, cruzando-se assiduamente 
com vestígios que da Idade do Ferro às 
invasões napoleónicas. À monumenta-
lidade arquitetónica militar e religiosa 
somam-se os prazeres da gastronomia 
típica, as paisagens que abarcam dois 
países e, ainda, o convívio com a popula-
ção, singular na forma amistosa como se 
relaciona com os vizinhos espanhóis de 
Badajoz, noutras eras inimigos figadais 
nas pelejas fronteiriças.

Não é fácil traçar um percurso turísti-
cos em Elvas. Não é fácil porque o que de 
mais existe dentro da cidade são trajetos 
repletos de interesse e, escolher um, pode 
ser interpretado como um injusto esque-
cimento de outros.

A técnica municipal de Turismo, Mar-
garida Ribeiro, guia-nos pela cidade. Es-
tamos no castelo, local da primeira ocu-
pação humana, onde ainda subsistem 
vestígios romanos. Uma visita atenta faz-
-nos deparar rapidamente com a mura-
lha islâmica do século VIII e, num ápice, 
para quem está mais treinado (ou tiver 
possibilidade de ter vista aérea) é possí-
vel saltar quatrocentos anos em frente e 
detetar, entre o casario, os vestígios das 
muralhas medievais. “Em Elvas há 1000 
anos de fortificações contínuas. É impos-
sível não estarmos a falar delas, a vê-las, 
em qualquer ocasião”, refere.

O passeio pelos anos idos acaba, na-
turalmente, por fazer desembocar o olhar 
nas construções abaluartadas, nas gran-
des muralhas inclinadas construídas para 
melhor susterem os tiros de canhão. As 
fortificações de estilo holandês que, dos 
séculos XVII a XIX, travaram investidas 
espanholas e francesas. O conjunto de 

fortes e fortins que, pela sua monumenta-
lidade, acabaram por valer a Elvas o título 
de Património da Humanidade.

“Muitos turistas quando chegam à ci-
dade ficam surpreendidos por se depara-
rem com tanto património. Achavam que 
Elvas era algo diferente, apenas com um 
ou dois lugares visitáveis. Depois, a cada 
rua, a cada explicação, ficam mais e mais 
surpreendidos”, diz Margarida Ribeiro, 
lembrando que a cidade tem, por exem-
plo, 105 edifícios militares e que é possí-
vel calcorrear todos os destinos obtendo 
as respetivas explicações através da In-
ternet.

DE MADRID PARA DISFRUTAR  
PATRIMÓNIO E MARISCO

Parece um exagero, mas é a realidade. 
A verdade é que, em tempos normais, a 
cozinha tradicional de Elvas atrai milha-
res de turistas todos os meses, sobretudo 
espanhóis. E não são apenas os pacences 
(naturais de Badajoz), que estão a oito 
quilómetros, mas muitos madrilenos, 
que para ali chegarem têm de percorrer 
mais de 340 quilómetros em cada senti-
do. Vão conhecer a cidade que se tornou 
a porta de Portugal, o local onde judeus, 
muçulmanos e católicos se cruzaram e 

viveram lado a lado e... comer marisco.
“Há uma grande tradição de bom 

marisco em Elvas. Por vezes, ao fim da 
manhã, chega a haver fila com mais de 
uma centena de pessoas, junto a uma das 
principais marisqueiras. Muitas pessoas 
vêm propositadamente para comer ma-
risco, que chega fresco à cidade vindo de 
Setúbal”, explica a técnica municipal.

O marisco é, no entanto, apenas uma 
entre muitas iguarias. O bacalhau doura-
do, que se confeciona na região há, pelo 
menos, 70 anos, é outro grande chamariz 
de espanhóis. Depois, há pratos de borre-
go alentejano, de porco, enchidos e, como 
não podia deixar de ser, as conceituadas 
ameixas confitadas de Elvas. “No século 
XIX a ameixa rainha Cláudia vendia-se em 
Nova Iorque e em Inglaterra. A escritora 
Agatha Christie fala das ameixas de Elvas 
numa obra chamada Pudim de Natal”, diz 
Margarida Ribeiro, lembrando que quem 
desce do Castelo, passando pela Rua das 
Flores e pelo Arco do Miradeiro, virando 
depois à esquerda, em direção ao Cemité-
rio dos Ingleses, há de encontrar antes a 
Rua Martim Mendes, onde está localizada 
a fábrica de ameixas “Serena&Fonseca”, a 
qual labora e permite visitas em agosto e 
setembro.
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CAMPO MAIOR
Ouguela sempre atenta
Atenta e vigilante continua Ouguela, 
freguesia de São João Batista e 
localizada apenas a dez quilómetros de 
Campo Maior, que é sede de concelho. 
São apenas 60 habitantes (ou até 
menos), mas orgulham-se das suas 
fortalezas abaluartadas e do castelo 
que, lá do alto da escarpa onde D. 
Dinis o mandou reconstruir, ali junto à 
ribeira de Abrilongo e do rio Xévora, vai 
contemplando a fortaleza espanhola de 
Albuquerque.

GAVIÃO
Saboeiros de Belver
Mais a norte, na freguesia de Belver, a 
abundância das matérias-primas para 
a produção do sabão, entre a segunda 
metade do século XVI e a primeira 
metade do século XX, assumiu particular 
importância na indústria saboeira nacional. 
Hoje, permanecem apenas registos orais 
dos descendentes dos últimos saboeiros 
de Belver. A transformação da antiga 
escola primária no Museu do Sabão abriu 
espaço à divulgação dos conhecimentos 
adquiridos pelos antepassados.

CASTELO DE VIDE
Aqui há cultura judaica 
A judiaria de Castelo de Vide é uma das 
mais bem preservadas do país. Estendida 
ao longo de uma encosta do castelo, esta 
parte histórica da vila preserva as portas 
com arco ogival granítico e muitos outros 
traços que comprovam a existência de 
uma intensa atividade religiosa e comercial 
no local. Um passeio indispensável, 
que deve começar na Praça D. Pedro V, 
continuar pelo castelo e terminar na Fonte 
da Vila.

PORTEL
O castelo de D. Afonso III
Foi D. Afonso III quem, em 1262, ordenou 
a construção de um castelo em Portel. 
Trata-se de um monumento de estilo 
gótico e que no início do século XIX quase 
esteve condenado ao desaparecimento. 
Sofreu algumas derrocadas até final da 
década de 1990, altura em que o Estado 
tomou a seu cargo a recuperação. Hoje 
é local de visita obrigatória por quem 
passa pela vila que também se chamou 
Portel Mafomede, devido à ocupação 
muçulmana.

VILA VIÇOSA
História pelo Paço Ducal 
É um palácio real que também funciona 
como museu e que se perfila como um 
dos maiores símbolos da arquitetura do 
Renascimento em Portugal. Começou a 
ser edificado em 1496 e, com as obras de 
ampliação, assumiu a atual imagem (uma 
imponente fachada revestida a mármore) 
41 anos mais tarde. Possui coleções 
de grande valor de pintura, mobiliário 
e escultura, assim como uma parte da 
biblioteca do rei D. Manuel II.

REGUENGOS DE MONSARAZ
Onde o barro ganha forma 
Depósitos de argila com características 
especiais deram a São Pedro do Corval, no 
concelho de Reguengos de Monsaraz, a 
possibilidade de desenvolver uma tradição 
oleira que ultrapassa as fronteiras do 
Alentejo e do país, e que projeta o nome da 
localidade pela Europa. As peças pintadas, 
mas também outras menos elaboradas são 
responsáveis por mais de duas dezenas de 
empresas em constante laboração.

ALJUSTREL
Viagem ao centro da terra 
Quando se fala de Aljustrel fala-se, de 
imediato, das pirites e das minas. Local 
que impressiona ao olhar, as minas que 
iniciaram uma atividade intensa ainda 
durante o século XIX e onde hoje se 
procede à extração de zinco, têm uma 
riqueza constituída por um imenso 
património industrial que remonta aos 
tempos em que ali trabalhavam centenas 
de pessoas. São visita obrigatória para 
quem visita a região.

MÉRTOLA
‘Banco’ arqueológico
Mértola é o sexto concelho mais extenso 
do país e, possivelmente, aquele que tem 
maior número de atividades arqueológicas. 
As escavações iniciaram-se na segunda 
metade da década de 1970 e, de tantos 
os vestígios de tantas eras encontrados, 
nunca mais pararam. A vila, repleta 
de monumentos, é uma espécie de 
‘banco arqueológico’ plantada à beira do 
Guadiana, de olhos postos em Espanha.

BEJA
Sob égide da Rainha D. Leonor 
Localizado no antigo Convento da 
Conceição, na freguesia de Santa Maria 
da Feira, o Museu Regional de Beja - 
Museu Rainha D. Leonor procura mostrar 
com rigor as diversas eras na região, seja 
através do núcleo de pintura (com obras 
de mestres portugueses, espanhóis e 
holandeses), seja no espaço dedicado ao 
período visigótico, ao setor arqueológico 
(período romano) ou ainda ao educativo.

SANTIAGO DO CACÉM
Legado romano  
com antepassado celta
A antiga cidade de Miróbriga é de 
construção romana, mas ocupou um local 
onde, no século IX A.C. existia um povoado 
que teria sido fundado por uma tribo celta. 
Ponto de visita obrigatório para quem 
vai ao concelho de Santiago do Cacém, 
Miróbriga apresenta como principal cartão 
de visita o seu hipódromo, o único até hoje 
conhecido em Portugal.

SINES
Memória expostas para o mundo 
A memória da cidade portuária de 
Sines está guardada no Museu de Sines, 
que foi inaugurado em 2008 e evoca 
o navegador Vasco da Gama. Ali se 
apreciam os vestígios de todos os períodos 
atravessados, a começar pelo Paleolítico e 
terminando no século XX, período este que 
motiva, precisamente, uma das exposições 
parentes: “Século XX em Sines”.

GRÂNDOLA
Tanta mina para explorar
Do Lousal, no concelho de Grândola, 
retiraram-se pirites e cobre entre 1900 e 
1988. Agora, no antigo edifício da Central 
Elétrica, que outrora abasteceu a mina e a 
povoação, funciona o museu. É a recriação 
de um ambiente industrial que, durante 
décadas, empregou parte considerável da 
população do concelho.
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Quarto hotéis  
com assinatura Vila Galé
O segundo maior grupo hoteleiro português acaba de inaugurar o Vila Galé 
Collection Alter Real, na Coudelaria de Alter do Chão, acrescentando mais uma 
unidade às três que já possuía no Alentejo: Elvas, Évora e arredores de Beja.

TEXTO PATRÍCIA BRITO IMAGEM DR

A 
reconversão de parte da 
coudelaria mais antiga do 
mundo para hotel, resulta do 
programa Revive, que tem 

por objetivo a reabilitação e valorização 
do património histórico nacional, tendo 
representado para o grupo Vila Galé um 
investimento de cerca de dez milhões de 
euros. 

Inspirada na história do local, este 
hotel de 4 estrelas é dedicado à temática 
equestre e oferece 77 quartos, duas pisci-
nas exteriores de adultos e uma infantil, 
spa com a assinatura Satsanga, restau-
rante e bar, enoteca, salas de reuniões e 
um museu do cavalo. Há ainda um lagar 
de azeite tradicional e uma falcoaria que 
foram igualmente reabilitados. 

Localizado na Herdade da Tapada 
do Arneiro, com cerca de 800 hectares, 
está rodeado por um tesouro natural que 
convida ao ecoturismo, às atividades ao 
ar livre e, como não poderia deixar de ser, 
ao turismo equestre. Criada em 1748, a 
Coudelaria de Alter foi, ao longo de mais 
de dois séculos, a casa por excelência do 
cavalo puro-sangue lusitano, uma tradi-
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ESTREMOZ
Dá Licença
Ao esperado, uma paisagem tranquila a perder de vista onde os pores do 
sol ganham mais beleza, junta-se o inesperado, um boutique-hotel com 
três quartos e cinco suites (duas com piscina privativa), onde se pratica a 
arte. A de bem receber segundo a tradição alentejana e a arte pura e dura 
revelada numa coleção de objetos que povoam cantos e recantos. Aqui 
convivem a arquitetura, a arte, a natureza, a ruralidade e a sofisticação em 
doses harmoniosas.   

ZAMBUJEIRA DO MAR
Herdade do Touril
Num ambiente rural com cheirinho a mar - a praia fica a quatro 
quilómetros - a herdade tem 365 hectares onde se sente o aconchego 
do tradicional monte alentejano. São 19 quartos distribuídos por cinco 
casas e suites com kitchenette, ou pequenas casas T1, T2 ou T3, todas 
com terraço privativo. O pequeno-almoço é deixado à porta de manhã. 

ALBERNÔA
Malhadinha Nova Country House & Spa
Cozinhar com um chefe conceituado ou descobrir o mundo dos vinhos 
são algumas das experiências que pode ter neste monte rural de traça 
alentejana, onde se cruzam modernidade e tradição. O spa e a piscina, 
rodeados por vinhas, são apenas mais um detalhe desta casa de campo 
em que alguns dos sete quartos têm lareira e vistas privilegiadas para os 
bucólicos campos alentejanos.

AVIS
Herdade da Cortesia Hotel
Reza a história que foi 
a simbiose entre as 
condições naturais de 
Avis, perfeitas para o 
remo, que levaram à 
criação de um turismo 
rural nesta herdade de 
47 hectares. A natureza 
é o principal atrativo 
e o ambiente é um 
espelho da paisagem 
que o edifício principal 
faz questão de respeitar. 
Além de 30 quartos, as 
atenções dividem-se 
entre as atividades e a 
gastronomia regional.

ção que o grupo hoteleiro quer manter 
bem-viva, contribuindo desta forma para 
o desenvolvimento do interior do país e 
para a preservação do nosso património 
histórico. 

Outro exemplo desta missão é oVila 
Galé Collection Elvas, que também resul-
ta do programa Revive e da reabilitação 
do antigo Convento de São Paulo. Em ple-
no centro histórico de Elvas, classificado 
pela Unesco como Património Mundial, 
esta unidade tem como tema as fortifica-
ções portuguesas e disponibiliza 79 quar-
tos, spa, salão de eventos, dois restauran-
tes, bar, biblioteca e piscina exterior.

Igualmente com o selo da Unesco, 
Évora tem no Vila Galé Évora uma das 
suas maiores unidades hoteleiras de 
proximidade. Perto da muralha que deli-
mita a cidade antiga, o hotel conta com 
185 quartos, restaurantes, bares, piscinas 
exterior e interior, spa, ginásio, sauna, ba-
nho turco e salas de tratamentos.

De regresso à calmaria campestre, a 
cerca de 25 quilómetros de Beja, o Vila 

Galé Clube de Campo tem para oferecer 
uma experiência completamente dife-
rente de imersão na paisagem rural. São 
81 quartos, dos quais 22 são familiares 
e três são suites júnior, um restauran-
te, dois bares e um Clube de Saúde com 
piscina, jacuzzi, ginásio, banho turco e 
massagens. Porém, é nos exteriores que 
se concentra a ação com programas que 
vão de passeios a pé, de bicicleta e de 
burro a desportos náuticos, passando por 
visitas à quinta pedagógica, pela prática 
de canoagem em família ou por provas 
de vinhos com a marca da casa, Santa 
Vitória. 
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A verdade do vinho alentejano
Quase 50 anos de vinho. 73 referências na adega, dos brancos aos tintos e rosés, 
dos jovens aos reservas, dos licorosos aos espumantes. rmim é uma marca que é 
sinónimo de Alentejo e que tem cerca de 900 associados. 

TEXTO PATRÍCIA BRITO IMAGEM DR

C
riada em 1971 por um grupo 
de 60 viticultores, a Coopera-
tiva Agrícola de Reguengos de 
Monsaraz (Carmim) tornou-se 

ao longo deste quase meio século a maior 
adega do Alentejo e uma das maiores do 
país, sendo um dos principais motores 
de desenvolvimento local e funcionando 
como âncora para as cerca de 850 em-
presas agrícolas associadas e respetivas 
famílias. Ao todo, são mais de 3.600 hec-
tares de vinha, matéria-prima da melhor 
qualidade, proveniente de uma região de 
denominação de origem. 

No complexo agroindustrial, que 
ocupa 8 hectares e onde se destacam as 
adegas, uma para vinhos regionais, outra 
para os DOC, e o pavilhão de engarrafa-
mento, dotados da mais alta tecnologia, 
podem ser vinificados 1.500.000 qui-
los de uva por dia, engarrafadas 21.000 
garrafas por hora e armazenados até 33 
milhões de litros de vinho. Líder do mer-
cado nacional no segmento dos vinhos 
de qualidade, a empresa exporta para 34 
países.

Quem chega à região e se perde na 
vista pelos vinhedos que despontam na 
planície, pode experimentar os sabores, 
os aromas, a força da terra e do sol deste 

Alentejo profundo através da degustação 
dos seus néctares no espaço de enoturis-
mo da adega. 

Miguel Feijão, presidente da Carmim, 
explica que as visitas à adega são um 
“acréscimo à rentabilidade da marca, por 
estabelecerem laços de proximidade com 
os consumidores que chegam à procura 
de provar, mas também de aprender e de 
conhecer. Sejam apenas curiosos, ou ver-
dadeiros apaixonados”. E a Carmim tem 
para lhes oferecer uma gama variada de 
experiências, que vão da simples degus-
tação de vinhos e azeites à realização de 
casamentos. “Inaugurámos o enoturismo 

VVem 2003 e temos vindo a adaptar-nos 
ao mercado turístico nacional e inter-
nacional, aproveitando também a pro-
ximidade da magnífica vila medieval de 
Monsaraz que é um importante fator de 
atração para a região”, justifica Miguel 
Feijão. 

Os programas para turistas incluem: 
visitas guiadas à adega, caves e linha de 
engarrafamento; provas de vinhos com 
e sem petiscos regionais; experiências 
enogastronómicas; vindimas (não este 
ano); ou roteiros turísticos pela região. 
Há ainda uma sala para eventos e uma 
loja de vinhos.
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A segunda vida  
do vinho de talha

E
m Portugal, é ao 
Alentejo que cabe a 
honra de ser o guar-
dião tradicional dos 

vinhos de talha. A técnica, dei-
xada pelos romanos que ha-
bitaram estes territórios entre 
os séculos II a.C. e V, consistia 
em fazer vinho em grandes 
potes ou ânforas de barro, às 
quais chamavam talhas ou cubas. Uma tradição milenar, mantida até hoje 
pelos alentejanos.

Apesar de quase ter desaparecido ao longo do século XX, com a introdu-
ção de novos modos produtivos, técnicas e castas de uva, o vinho de talha 
teve recentemente um ressurgimento, ganhando cada vez mais popularida-
de e notoriedade, o que lhe valeu a certificação pela Comissão Vitivinícola 
Regional do Alentejo (CVRA). 

Pelas suas condições e particularidades, o vinho de talha não tem adição 
de químicos e deve ser bebido jovem. É assim que se percebe bem que é 
genuíno, um sabor único com notas vegetais vincadas, o aroma a resina de 
pinheiro de que se reveste o interior das talhas para combater a evaporação 
durante a fermentação num material poroso como é o caso do barro. 

 + Escolhas 

ESTREMOZ
Adega da Quinta de D. Maria
Situada numa elegante quinta apalaçada, esta 
adega abre as portas a quem procura histórias 
e sabores diferentes. Além da adega com 
lagares em mármore e das provas de vinhos, os 
visitantes podem espreitar a capela do século 
XVIII, ou almoçar ou jantar nos salões do palácio, 
desfrutando dos vinhos topo de gama e da 
companhia da anfitriã. 

VIDIGUEIRA
Herdade do Sobroso Wine & Country House
A proposta é muito simples e consiste numa 
experiência que inclui passar a noite rodeado de 
vinhas. Os quartos são rústicos, e, no restaurante, 
servem-se pratos típicos alentejanos. No entanto, 
se veio pelo vinho, terá a recompensa, basta alinhar 
numa visita guiada à adega, numa prova comentada, 
ou na degustação de queijos e néctares regionais.
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Canta-se a vida  
pelas tabernas
O Cante alentejano está enraizado em toda a região, 
sobretudo em Beja, mas também existe nos arredores 
de Lisboa e até no estrangeiro. Uma tradição cultural 
que os municípios apoiam e cujo cancioneiro  
se atualiza.

TEXTO JOSÉ BENTO AMARO IMAGEM DR

O 
Alentejo explica-se e a vida 
dos alentejanos conta-se, 
muitas vezes, através do Can-
te, essa forma de cantar que 

não se pode precisar quando surgiu, mas 
que se mantém viva, sendo Património 
Imaterial da Humanidade, e que ainda 
hoje faz fervilhar as almas quando ex-
pressada nas ruas e tabernas da região, 
mas também junto das comunidades que 
migraram para os arrabaldes de Lisboa ou 
mesmo para outras paragens na Europa.

Quando alguém, num período normal 
(que não é o caso, 
devido à pandemia) 
chega ao Alentejo, 
sobretudo ao dis-
trito de Beja, corre 
o ‘sério risco’ de dar 
com um grupo de 
homens a cantar, de 
modo espontâneo, 
numa taberna, de 
volta de uns copos 
de vinho e umas lascas de queijo ou lin-
guiça, ou na rua. São hábitos que se ar-
rastam desde a década de 1930, quando o 
Estado Novo, na sua tarefa de ‘folclorizar’ 
alguns hábitos, resolveu lançar as bases 
das regras dos grupos corais, permitin-
do que se cantasse na ida e no regresso 
do trabalho, a trabalhar ou, mais tarde, 
já depois da labuta, nas tabernas de cada 
localidade. 

A prova de que o Cante ainda é uma 
forma de expressão profundamente en-
raizada é confirmada pelo coordenador 
da Casa do Cante de Serpa, João Matias. 
“Existem, só no distrito de Beja, 102 gru-
pos corais”, afirma. “Os temas de outrora, 
nomeadamente o trabalho, a natureza e 
o amor, continuam a ser cantados, mas 
temos de ter em conta que continuam a 
surgir novos autores. O reconhecimento 

pela Unesco, em 2014, motivou o surgi-
mento de novas letras”.

CANTAM O CANTE E ENCANTAM  
COM O TIMBRE FEMININO 

Na Casa de Cante de Serpa uma can-
tadeira local explicou, por sua vez, que 
o Cante não é apenas uma atividade de 
homens. “Em Serpa existem 13 grupos 
corais. Seis são masculinos, cinco são fe-
mininos e dois são mistos. Antigamente 
as mulheres cantavam com os homens 
no trabalho e em casa, onde ensinavam 

as cantigas às 
crianças. Só não 
acompanhavam 
os homens nas ta-
bernas, porque tal 
não era permitido. 
A situação mudou 
aquando do 25 de 
Abril de 1974. Hoje 
o Cante está gene-
ralizado, ao pon-

to de existirem grupos nos arredores de 
Lisboa (Barreiro, Seixal, etc) e até fora de 
Portugal, como é o caso dos Cantadores 
de Paris, grupo que só tem um português, 
sendo os restantes brasileiros, alemães, 
italianos, russos e franceses que, por sua 
iniciativa, começaram a praticar o Cante 
e até já gravaram um cd”, disse.

João Matias afirma, por outro lado, 
que o apoio dos municípios à ativida-
de, nomeadamente junto das escolas, 
permite fazer a renovação dos cantado-
res e cantadeiras. “A crise, derivada da 
paragem determinada pela pandemia, 
é gravíssima, mas o movimento coral 
continua vivo. As câmaras municipais in-
cluem, a meu ver bem, os espetáculos de 
cante nos seus programas e isso ajuda a 
manter a atividade e os valores patrimo-
niais”.

 + Escolhas

Taberna do Liberato

Os queijos e as asas de frango fritas 

são acompanhamentos preferenciais 

de quem chega a esta taberna 

e, dependendo da disposição, 

interpreta algumas das modas. 

Rua da Mouraria, Moura

Adega Velha

É hoje mais um restaurante do 

que uma taberna. Mas também 

ali, dependendo da disposição 

dos clientes, se canta o Cante. Os 

espargos com ovos e a sopa de 

cação, para além dos queijos e 

enchidos, são obrigatórios

Rua Joaquim Vasconcelos Gusmão, Mourão

Taberna do Arrufa

Cuba é um dos santuários do 

Cante alentejano e tem diversos 

estabelecimentos onde homens 

ainda se juntam para petiscar e 

cantar. Na Taberna do Arrufa o 

tinto, o ‘petroleiro’ e o branco 

acompanham a orelha de coentrada, 

o grão de bico com bacalhau ou os 

pimentos assados. 

Trecho das Francas, Cuba

Taberna do António Francisco

Aqui a tradição mantém-se há muito: 

os homens chegam do trabalho e, 

por volta das 18h00, sentam-se em 

redor das antigas mesas, sacam do 

pão, do toucinho (cru, assado ou 

cozido), do queijo ou da linguiça e 

vão empurrando tudo com o tinto 

de talha. Pelo meio, estando com 

disposição, vão cantando. Tarefa que 

dura até haver clientes.

Rua Portas de Évora, Vila de Frades
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...........................
Sesimbra

SAIBA MAIS EM WWW.FOURPOINTSSESIMBRA.COM
SESIMBRA.RE@OCEANSESIMBRA.COM 
+351 21 051 8370

NOVIDADE

EM SESIMBRA, A 5 MIN. DA PRAIA DO OURO 
207 QUARTOS COM ACABAMENTO PREMIUM

RESTAURANTE COM COZINHA DE AUTOR E PRATOS REGIONAIS
PISCINA COM VISTA MAR

VENHA CONHECER O PRIMEIRO FOUR POINTS BY SHERATON EM PORTUGAL
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