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Vamos subir à serra e descer 
à praia. Mergulhar nas florestas e pisar 
os cascos históricos das nossas vilas. 
Respigar encantos da Natureza, 
do património e da vida deste Portugal 
tão diverso. Somos guiados por mais 
de uma dezena de "conselheiros" 
nisto de bem viajar pela nossa terra. 4 

Aqui tem, caro leitor, meia centena de 
lugares que merecem toda a atenção 
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QUEM NOS 

AJUDOU 

A ESCOLHER 

A VISÃO selecionou 
esta meia centena 
de locais depois de 

ouvir 14 pessoas que, 
reconhecidamente, 

conhecem bem 
o País e os seus 

tesouros. São elas: 
Francisco Seixas da 
Costa (diplomata); 
Capicua (rapper); 

Rui Cardoso Martins 
(escritor); João 

Wengorovius (gestor 
de marcas); Joel 

Santos (fotógrafo); 
João Gago da Cãmara 
(jornalista e escritor); 
Filipe Morato Gomes 
(blogger); Fernando 

Guerra (fotógrafo 
de arquitetura); 

Maria Vale (Turismo 
de Portugal em 
Espanha); Diogo 
Tavares (líder de 
grandes viagens); 

Casal Mistério 
(bloggers); João 

Amorim (blogger); 
Carla Santos (gestora 

de comunicação); 
Susana Ribeiro 

(blogger). 
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CAPICUA 
38 ANOS 
Rapper 

PLANALTO 

MIRANDÊS 

"A família do meu pai é 
de lá e um bom roteiro 

passa por comer 
posta mirandesa no 

Restaurante Gabriela, 
em Sendim, visitar o 
santuário do burro de 
Miranda, em Atenor, 
ir ao miradouro da 
Fraga do Puio, em 

Picote, e, por fim, fazer 
um passeio no Douro 

Internacional" 

s. 
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1 AMARANTE 

No rasto 
de Amadeo 
Passeio numa cidade que, 
desde sempre, influenciou 
pintores, músicos e escritores 

A vida breve, mas inten-
sa, do pintor amarantino 
Amadeo de Souza-Cardoso 
(1887-1918), que tinha uma 
relação forte com as ori-
gens, proporciona inúmeras 
descobertas no território. 
E não faltam empresas 
turísticas, como a Stay to 
Talk e a Inside Experien-
ces, a apresentar propostas 
criativas, como visitas à 
casa onde nasceu ou ao seu 
ateliê, em Manhufe, com-
binadas com workshops 
de pintura e de desenho, e 
provas de iguarias regio-
nais. O roteiro incluirá, 
obrigatoriamente, uma pas-
sagem pelo Museu Munici-
pal Amadeo de Souza-Car-
doso, onde estão guardadas 
cerca de 25 obras do pintor 
e se dá conta da inspira-
ção exercida por Amarante 
sobre outros artistas, como 
António Carneiro e Acácio 
Lino. Pretexto para um pas-
seio pela cidade debruçada 
sobre o rio Tâmega, com 
urna boa oferta hoteleira, 
desde a Casa da Calçada (e 
o seu restaurante com Es-
trela Michelin), ao Monver-
de Wine Experience Hotel, 
o primeiro hotel vínico da 
Região Demarcada dos Vi-
nhos Verdes. J.L. 

"Fechem os olhos durante 
dez segundos", pede o 
espanhol David de Salvador 
Velasco, especialista 
em conservação de 
fauna selvagem e gestor 
da Estação Biológica 
Internacional, antes de 
o cruzeiro ambiental da 
Europarques começar a 
navegar do lado português, 
na margem de Miranda 
do Douro. A viagem (€18/ 
adulto), com a duração de 
uma ou de duas horas, é 
um autêntico mergulho 
no ecossistema da fauna e 
da flora a unir os parques 
naturais do Douro 
Internacional, do lado 
português, e de Arribes 
del Duero, na margem 
espanhola, em Zamora. 
"Não estamos num jardim 
zoológico, mas se tivermos 
sorte podemos observar 
algumas espécies", avisam-
nos. E logo no céu se avista 
o abutre-do-egito, a ave  

migratória que é o símbolo 
dos dois parques, onde, 
nos seus grandes rochedos 
verticais de granito que 
atingem os 250 metros 
de altura e os 50 metros 
de profundidade, poisam 
a águia-de-bonelli, o 
grifo, a cegonha-preta ou 
a águia-real. Das águas 
calmas e silenciosas deste 
Douro/Duero, conhecido 
como o "Grand Canyon 
europeu", observam-se a 
poça das lontras, as ilhas 
flutuantes com vegetação 
natural onde fazem a toca, 
uma azinheira centenária 
(única no mundo) com as 
raízes cravadas nas rochas, 
os líquenes nas pedras 
— "parecem manchas 
amarelas mas são seres 
vivos" —, a comprovarem a 
excelente qualidade do ar 
neste canhão da Reserva da 
Biosfera Transfronteiriça 
que, em 2019, recebeu 80 
mil visitantes. F.A. 

2 CRUZEIRO AMBIENTAL DOURO INTERNACIONAL 

Nas águas calmas, a vida selvagem 
Passeio transfronteiriço no rio entre os parques naturais 
do Douro Internacional e de Arribes del Duero 
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3  UMES 

Tesouro à beira-rio 
Cidade com um centro histórico aprazível, 
onde não falta a boa gastronomia transmontana 

TABERNAS 
ALTO TÂMEGA 
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Montalegre 

Chaves 

Rio Valpaços 

Vila Pouca de Aguiar 

Há uma tranquilidade, pelo 
menos aparente, a envolver 
a cidade transmontana, que 
merece uma caminhada 
pelas ruas e ruelas de traça 
medieval, com as caracte-
rísticas varandas de ma-
deira. Facilmente se acede 
a vários pontos turísticos, 
como a ponte romana de 
Trajano, as termas, a torre 
de menagem do castelo 
(onde está instalado o Mu-
seu Militar) ou a igreja da 
Misericórdia. Entre os atra-
tivos mais recentes, refira-
-se o Museu Nadir Afon-
so, um edifício de betão  

branco paralelo ao leito do 
rio Tâmega, projetado por 
Siza Vieira, que dá a co-
nhecer a obra prolífica do 
pintor. Imperdoável é sair 
da cidade sem experimen-
tar iguarias como os milhos 
à transmontana, servidos 
no restaurante Aprígio, 
ou o arroz de fumeiro do 
restaurante Carvalho. De 
compra obrigatória são os 
famosos pastéis e folar de 
Chaves, feitos à moda anti-
ga em casas como a Paste-
laria Maria ou o Forno Re-
gional João Padeiro, ambas 
próximas do castelo. J.L. 

4 TABERNAS 

00 ALTO TÂMEGA 

Sabores genuínos 
Viagem gastronómica 
por seis concelhos do Tâmega 

Um passeio por Boticas, 
Chaves, Montalegre, Ribei-
ra de Pena, Valpaços e Vila 
Pouca de Aguiar, municí-
pios que formam a Rede de 
Tabernas do Alto Tâmega, 
só pode acabar à mesa. 
Saborear uma boa posta 
barrosã ou maronesa, en-
chidos e fumeiros caseiros 
ou legumes acabadinhos de 
arrancar da terra e confe-
cionados com a mestria de 
cozinheiras e de cozinhei-
ros de mão-cheia é missão 
obrigatória. 
As tabernas estão distribuí-
das ora por casas de pedra, 
em pequenas aldeias com 
paisagens ímpares, ora por 
construções modernas, em 
vilas mais movimentadas, 
unidas por um objetivo co-
mum: valorizar os produtos 
e os pratos desta região. 
Em alguns destes lugares 
(que são, por si só, sinóni-
mo da cultura popular 
regional), ainda se cozinha 
na lareira e no pote, respei-
tando o tempo de confeção 
de um receituário antigo. 
Criada em 2004, mas ina-
tiva nos últimos anos, esta 
rota gastronómica conta 
atualmente com 14 taber-
nas aderentes e a curadoria 
do chefe Vítor Adão, nasci-
do e criado em Chaves. "Ser 
curador desta rede permi-
te-me fazer a ligação entre 
o melhor do mundo rural 
e os produtos incríveis que 
dele provêm, mostrando-
-os ao resto do País", expli-
ca o chefe do restaurante 
Plano, em Lisboa. Neste 
passeio, ao sabor da sua 
cozinha genuína, guarde-se 
(ainda) espaço para ouvir as 
muitas histórias de antiga-
mente, também elas deli-
ciosas e que nos prendem à 
mesa. S.P. 
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PARQUE NACIONAL 

DA PENEDA-GERES 

Força da Natureza 
Este é um dos últimos redutos 
do País onde se encontram 
ecossistemas no seu estado 
natural 

Dentro dos 70 mil hectares 
do Parque Nacional da 
Peneda-Gerês não faltam 
pretextos para uma visita. 
Percorra-se, por exemplo, 
a Mata da Albergaria, uma 
das reservas biogenéticas 
da Europa, graças à riqueza 
do seu ecossistema. Para 
um cenário mais próximo 
do divino, alimentado por 
lendas sobre aparições, 
procure-se, em Arcos 
de Valdevez, o santuário 
mariano da Senhora 
da Peneda, rodeado de 
formações graníticas e 

•_ de vegetação exuberante. 
As povoações do parque 
também merecem 
destaque. "Castro Laboreiro 
é uma aldeia belíssima que, 
talvez por estar tão isolada, 
soube desenvolver-se sem 
se descaracterizar", conta 
Filipe Morato Gomes, do 
blogue Alma de Viajante. 
"Tem a hospitalidade 
natural das gentes do 
Norte, a gastronomia, o 
património arqueológico 
e muitas caminhadas para 
fazer, como ir até ao castelo 
ou percorrer o planalto 
castrejo", acrescenta. Já no 
concelho de Montalegre, 
João Amorim, do blogue 
Follow the Sun, destaca 
a aldeia de Fafião. "As 
pessoas são acolhedoras, 
empenhadas em preservar 
as suas tradições e os seus 
bens naturais", descreve. 
Pitões das Júnias é uma das 
aldeias mais visitadas de 
Montalegre, com paisagens 
a perder de vista e bons 
restaurantes regionais, 
como a Casa do Preto e 
o Dom Pedro, onde se 
destacam as boas carnes e o 
fumeiro. J.L. 

- 
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r. 4, 
FRANCISCO SEIXAS 

DA COSTA 

72 ANOS 

Diplomata 

BRAGANÇA 

"É uma cidade com 
um excelente e bem 
tratado património 
monumental. Fique 

na Pousada de S. 
Bartolomeu, com vista 
sobre o castelo, onde 
está o restaurante G, 
com a única Estrela 
Michelin da região. 
Pode ainda dar uma 
saltada a Miranda do 

Douro, passear no 
Parque Natural de 

Montesinho e conhecer 
a identidade única, 

etnológica e linguística 
de aldeias como Rio de 

Onor e Guadramil" 

DE VIANA 

DO CASTELO 

ATÉ CAMINHA 

Rio 
Minho 

Praia de Caminha.-

'raia de Moledo 

Praia de Afife e; 

Praia de Arda 

Praia do Pai .-

 

Viana 
do Castelo 

• 

Praia do Cabedelo 

1 

6  CE VIANA DO CASTELO 

ATÉ CAMINHA 

Entre as dunas 
das praias 
do Norte 
Das famílias à tribo dos 
surfistas, não há vento que 
afaste os fiéis destes areais 
carregados de iodo 

Podemos ser fustigados por 
nortadas e congelados até 
aos ossos pela água, mas 
o feitiço provocado pelas 
praias do Alto Minho é ine-
gável. Acontece em Cami-
nha e em Moledo, com as 
famílias a intercalarem as 
tardes nos areais com ca-
minhadas pela mata do Ca-
marido, idas à feira semanal 
de Cerveira ou saltinhos a 
Espanha, ali tão perto, com 
o monte de Santa Tecla à 
espreita. E atrai ainda os 
amantes de surf e kitesurf 
para praias mais agrestes, 
rodeadas por cordões duna-
res, como as de Arda, Paçô e 
Cabedelo, já no concelho de 
Viana do Castelo. Aprovei-
te-se para circular pela Eco-
via do Litoral Norte, com 
muitos troços interessantes, 
como o construído junto ao 
forte em ruínas da praia de 
Paçô entre veigas, pinhais e 
afloramentos rochosos. Ao 
longo do percurso, surgem 
painéis informativos sobre 
as riquezas biológicas a 
observar pelos visitantes. 
Mas há outros motivos de 
interesse, como as gravu-
ras rupestres pré-históricas 
de Montedor e da Fraga 
da Bica, a Capela de Nossa 
Senhora do Bom Suces-
so, o Farol de Montedor, 
os moinhos de vento ou as 
românicas pias salineiras 
de Fornelos. A maioria da 
ecovia faz-se junto à orla 
costeira, com o traçado a 
acompanhar, nalguns locais, 
o do Caminho Português da 
Costa, rumo a Santiago. J.L.  

7  VILA NOVA DE CEOVEIRA 

A pacatez do verde Minho 
O charme da vila minhota, a ver correr as águas do rio 

O escultor José Rodrigues passeava pelo Monte da Pena, 
no início da década de 70, quando descobriu as ruínas do 
Convento San Payo. Atraído pela sua força telúrica, ali se 
instalou e transformou o antigo convento franciscano, do 
século XIV, num centro cultural onde reuniu as suas obras 
e coleção privada, que inclui imagens ecuménicas, peças 
orientais e desenhos de pintores portugueses de renome. 
Atualmente, dispõe ainda de turismo de habitação, com 
uma vista fabulosa sobre o estuário do Minho, a partir dos 
seus jardins. Paisagem semelhante tem o Paço do Outeiral, 
em Gondarém, mais conhecido como Hotel Boega desde a 
década de 70, com os quartos distribuídos entre a mansão 
senhorial do século XVII e instalações mais modernas. 
Voltemos a recordar o escultor e o papel decisivo que teve 
na divulgação da Bienal de Cerveira. Mas outros encan-
tos tem a pequena vila minhota, erguida à volta do castelo, 
onde se abriga a Igreja da Misericórdia e a capela de Nossa 
Senhora da Ajuda. Já a zona ribeirinha transformou-se 
num imenso parque de lazer, com campo de jogos e in-
fantil, passeios de barco a rodear as ilhas da Boega e dos 
Amores e um Aquamuseu, que reproduz nos seus aquários 
uma descida pelo rio Minho, da nascente até à foz, além de 
acolher um museu das pescas. Um lugar muito procurado 
pelas famílias, a disputar as atenções com a feira semanal, 
ao sábado, conhecida pelos têxteis-lar. J.L. 

"Fr 
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10 PARQUE NATURAL 

GE MONTESINHO 

A rifiueza 
do Nordeste 
transmontano 
Dos passeios pela 
Natureza às aldeias onde 
subsistem tradições 
comunitárias 

t,t  •,4‘. ' 
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8  BOM JESUS DO MONTE, BRAGA 

Mirar Braga por um canudo 
A união entre a dimensão religiosa, monumental 
e natural com o recreio e a hotelaria 

Há quem venha expressamente pela vista que, em dias 
límpidos, alcança as praias de Esposende e de Viana. 
Já não está lá o telescópio original que permitia "ver 
Braga por um canudo", expressão que se popularizou, 
mas a classificação do santuário como Património da 
Humanidade pela Unesco, em 2019, reforçou o interesse 
da visita. É mais conhecido pela igreja barroca, pelo longo 
escadório (com um desnível de 116 metros) — se as pernas 
não aguentarem, o funicular do século XIX, movido por 
um sistema de contrapeso de água, é uma boa alternativa 
— e pelo parque com grutas e lagos artificiais, mas o 
Bom Jesus tem ainda uma vasta mata para explorar e 
peculiaridades como uma estrada "mágica", cujo efeito de 
ótica contraria os sentidos e faz as delícias de diferentes 
gerações. Pode dizer-se que aqui foi criado o primeiro 
resort de Portugal, com os hóspedes a circularem 
livremente pelos quatro hotéis detidos pela Confraria 
do Bom Jesus do Monte — Hotel do Elevador, do 
Parque, do Lago e do Templo — e a usufruírem dos seus 
distintos serviços. Destaque para a cozinha renovada do 
restaurante Panorâmico, do Hotel do Elevador — que, com 
a entrada do chefe Albano Lourenço, acrescentou técnica 
culinária, sentido estético e criatividade aos sabores 
portugueses. J.L. 
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9 RESERVA DA FAIA BRAVA 

Mãe terra 
Animais e aves em estado 
selvagem, para que a 
Natureza volte à origem 

Os potros e os vitelos, 
nascidos nesta primave-
ra, já correm livres pelos 
mil hectares da Reserva da 
Faia Brava, situada entre 
Pinhel e Figueira de Cas-
telo Rodrigo e gerida pela 
Associação Transumância 
e Natureza. As famílias de 
cavalos garranos e de vacas 
maronesas têm-se repro-
duzido desde que, há 20 
anos, nasceu a primeira e a 
única área protegida priva-
da em Portugal, dedicada à 
conservação da Natureza e 
à valorização dos habita-
ts. O Trilho dos Biólogos 
é uma das propostas de 
caminhada (duração 2h30; 
€20/pessoa), em que, na 
companhia de um biólogo, 
se podem ver os animais 
em estado selvagem, entre 
olivais e azinhais, e obser-
var aves rupícolas, como 
o britango, o milhafre, o 
grifo ou a águia-de-bo-
nelli, espécie em vias de 
extinção que ali nidifica. 
Sem fins lucrativos (qual-
quer um pode contribuir 
com um donativo de €20/ 
ano), a Faia Brava preten-
de alargar a sua área de 
renaturalização para os 2 
500 metros, ajudando na 
criação de um corredor de 
vida selvagem no Grande 
Vale do Coa. F.A. 

Carvalhais, soutos, 
sardoais, bosques 
ripícolas, giestais, 
urzais, estevais e 
lameiros atestam a 
grande biodiversidade 
dos 75 mil hectares 
do Parque Natural de 
Montesinho, divididos 
entre os concelhos de 
Bragança e Vinhais. Uma 
paisagem constituída não 
só pela sua expressão 
puramente selvagem, mas 
também pela intervenção 
do Homem, que só a 
enriquece. Existem 
inúmeros trilhos para 
partir à descoberta deste 
território, onde há aldeias 
com uma "identidade 
única, etnológica e 
linguística, como Rio 
de Onor e Guadramil", 
sugere Francisco 
Seixas da Costa. Se as 
caminhadas despertarem 
o apetite, na aldeia de 
Gimonde encontra-se 
o D. Roberto, que serve 
boa comida regional 
e tem ainda uma loja 
de produtos regionais 
transmontanos, como 
enchidos de Vinhais, 
presuntos e outros 
enchidos de fumeiro ou 
cura natural, produzidos 
na fábrica Bísaro, nas 
traseiras do restaurante. 
Já no centro de Bragança, 
o diplomata aconselha 
uma estada na Pousada 
de São Bartolomeu, com 
vista sobre o castelo, onde 
está o restaurante G, com 
a única Estrela Michelin 
da região. J.L. 
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FILIPE MORATO GOMES 

49 ANOS 

Blogue Alma de Viajante 

CASTRO 
LABOREIRO 

"É uma aldeia 
belíssima que, talvez 
por estar tão isolada, 

soube desenvolver-se 
sem se descaracterizar. 

Tem a hospitalidade 
natural das gentes do 
Norte, a gastronomia, 

o património 
arqueológico e muitas 
caminhadas para fazer, 
como ir até ao castelo 
ou percorrer o planalto 

castrejo" 

u MUSEU INTERNACIONAL 
1 

DE ESCULTURA 
CONTEMPORÂNEA, 
SANTO TIRSO 

A arte em passeio 
Um museu a céu aberto, 
a permitir longas caminhadas 
pela cidade, nas margens 
do rio Ave 

O projeto museológico 
ao ar livre nasceu em 
1990, quando o escultor 
Alberto Carneiro, natural 
de Santo Tirso, propôs 
ao município a realização 
de simpósios dedicados 
à escultura pública 
contemporânea. Com 
formato bienal, cada edição 
implicava encomendas a 
cinco artistas de renome, 
de diferentes origens e 
correntes artísticas - a 
partir de 2015, os simpósios 
cessaram, mas a coleção 
continuou a crescer com 
encomendas particulares. 
Assim se chegou a um 
conjunto escultórico único 
no panorama nacional, de 
54 peças. No perímetro 
urbano, em praças, parques 
e jardins, facilmente se 
tropeça em obras de 
artistas nacionais de 
relevo como José Barrias, 
Fernanda Fragateiro, 
Zulmiro de Carvalho, 
Ângelo de Sousa, Rui 
Chafes, José Pedro Croft... 
Uma profusão de formas, 
materiais, cores e estilos, ao 
alcance de uma caminhada 
- com paragem obrigatória 
na centenária Confeitaria 
Moura, para provar um 
jesuíta ou um limonete. Em 
2016, foi criado um espaço 
de acolhimento do MIEC, 
um projeto encomendado 
aos arquitetos Eduardo 
Souto Moura e Álvaro Siza 
Vieira, que combina um 
edifício moderno com a 
reabilitação do vizinho 
Museu Municipal Abade 
Pedrosa, a merecer uma 
visita. J.L. 

12 CÔA PARQUE 

Gravuras vistas da água 
Uma viagem de caiaque pelo rio Côa permite 
ver de perto a arte do Paleolítico 

Desde há um ano que o Museu do Côa organiza visitas às 
gravuras rupestres do Paleolítico a partir da água, remando 
ao longo de cinco quilómetros (ida e volta) em caiaque 
pelo rio Côa. As canoas partem da Canada do Inferno, o 
primeiro sítio de arte rupestre identificado, e a viagem 
(partida às 9h30; duração: 4 horas; €25 a €40) permite 
observar parte da arte rupestre do Parque Arqueológico 
do Vale do Côa e a biodiversidade desta zona declarada 
Património Mundial da UNESCO - como o ninho de 
cegonha-preta, que pede silêncio à sua passagem, ou 
a segunda maior colónia de grifos da Europa. Além de 
pequenas paragens para observação de gravuras, como 
as de Vale da Figueira/Teixugo, a viagem inclui a visita a 
pé ao núcleo do Fariseu e à recente descoberta, em abril, 
da equipa de arqueólogos liderada por Thierry Aubry de 
uma das maiores figuras de arte rupestre do mundo: um 
auroque com mais de 3,5 metros de comprimento e outras 
gravuras com mais de 23 mil anos. Um banho no rio e uma 
degustação de produtos regionais darão energia para voltar 
a remar no regresso. F.A. 
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15 

• 
Castelo de Paiva 

13 [IllINIANDONA, PENAHEI. 

Há vida na aldeia 
É conhecida pelo caldo 
de Quintandona 

Este ano não haverá a festa 
rija dedicada à sopa da 
pedra preparada nas bra-
sas, em panela de ferro, no 
terceiro fim de semana de 
setembro. Mas os negócios 
abertos pelos locais têm 
mantido a dinâmica da al-
deia, situada a apenas meia 
hora do Porto, com belas 
ruelas de casas reabilitadas, 
de xisto, granito e ardósia. 
É o caso do Wine Bar Casa 
da Viúva, instalado num 
palheiro recuperado do sé-
culo XVIII, onde, felizmen-
te, se pode provar o caldo 
durante quase todo o ano, 
além de outras iguarias. 
Existe também alojamen-
to atrativo, como a Casa 
Valxisto, uma antiga casa 
agrícola transformada em 
turismo rural, ideal para 
uns dias serenos. J.L. 

• 
Celorico 
de Basto !. 

...... • 

........ . 

• 12esende 

• Cinfães 

14 ROIA DO ROMÂNICO 

Viagem 
à Idade Média 
O projeto turístico-

 

-cultural transformou 
a imagem dos vales 
do Sousa, Douro e Tâmega 

No centro de Lousada, 
ergue-se como uma 
fortaleza o Centro 
de Interpretação do 
Românico, um edifício 
contemporâneo que recria 
o sentido simbólico e as 
linhas do primeiro estilo 
europeu. A ideia é a de que 
os visitantes saiam daqui 
com informação, simples e 
didática (e, acrescentamos, 
apresentada de forma 
criativa), com vontade 
de conhecer um 
património histórico-
cultural disseminado 
por 12 municípios dos 
vales do Sousa, Douro e 
Tâmega: Castelo de Paiva, 
Felgueiras, Lousada, Paços 
de Ferreira, Paredes, 
Penafiel, Amarante, Baião, 
Celorico de Basto, Cinfães, 
Marco de Canaveses e 
Resende. Enquadrados 
em cenários bucólicos, 
existem 58 monumentos 
para descobrir (muitos 
deles requalificados), entre 
mosteiros, igrejas e alguns 
exemplares da arquitetura 
civil, que testemunham o 
papel relevante que este 
território desempenhou 
na história da nobreza 
e das ordens religiosas 
em Portugal, entre os 
séculos XI e XIV. Enquanto 
rota turística, apresenta 
muitos programas, à 
imagem dos interesses do 
visitante e do tempo do 
passeio, com sugestões 
onde comer e dormir, 
além de experiências 
diferenciadoras, de provas 
de vinho verde a passeios 
de BTT, que acrescentam 
outras memórias 
às visitas. J.L. 

15 QUINTA DA RUUD, 

PENAHEI. 

Brinde 
ao romantismo 
Muito se esconde por detrás 
dos altos muros 
da propriedade histórica, 
na região dos vinhos verdes 

A chegada a Penafiel do 
enólogo francês Eugène 
Hélisse, trajado de branco 
e chapéu de palha, assume 
contornos lendários. Ao 
avistar das janelas do 
comboio os vinhedos da 
Aveleda, saiu no apeadeiro 
seguinte para conhecer a 
propriedade. Acabou por 
se fixar ali e a sua presença 
deixou marcas: introduziu 
melhorias significativas 
no processo de vinificação 
e iniciou, em 1939, a 
produção do Casal Garcia, 
que é o segundo vinho 
português mais vendido 
em todo o mundo. Mas 
uma visita à Quinta da 
Aveleda (sempre guiada e 
por marcação) não roda 
só à volta dos vinhos e das 
suas histórias. Imperdíveis 
são os imensos jardins —
que espelham a paixão pela 
botânica da família Guedes, 
proprietária desde o século 
XVII —, com espécies raras 
e centenárias de árvores, 
como o cedro japonês, o 
cipreste dos pântanos ou a 
sequoia norte-americana. 
O passeio revela ainda um 
conjunto arquitetónico 
peculiar, formado pela 
romântica casa senhorial, 
pela mirabolante torre 
das cabras, pela casinha 
de chá ao estilo vitoriano 
retirada da ilustração 
de um conto infantil, ou 
pelo edifício da Adega 
Velha, onde repousam 
as barricas de carvalho 
francês que guardam a 
célebre aguardente. Para 
(bem) finalizar a visita, há 
provas de vinho e mais uns 
petiscos à escolha. J.L. 

Felgueiras 

•• 
Paços de Ferreira 

• 
...• ...... 

..* 

ROTA DO ROMÂNICO 

Amarante ...., 
Paredes Rio Tê  

• Penafiel 
• .•••i Marco de Canaveses 

. . 
• Baião • 
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RUI CARDOSO MARTINS 

53 ANOS 

Jornalista e escritor 

SERRA 
DE SÃO MAMEDE 

"As minhas escolhas 
estão no triângulo 

formado por 
Portalegre, Marvão 

e Castelo de Vide, no 
Alto Alentejo, como 
a estrada que leva 
até ao pico de S. 

Mamede, o restaurante 
Tombalobos, dentro do 
Castelo de Portalegre, 
a Judiaria de Castelo 

de Vide ou trilho 
medieval à volta de 

Marvão" 
o 
o o 

ESTRADA 
ATLANTICA 

Praia Osso • 
da Baleia 

Lagoa da 
Ervedeiro 

Praia • • 
do Fausto Pombalà 

• 

Rio Lis 

Marinha Grande 

1.» 
• • 

Nazaré 

Alcobaça 

• 

Caldas da Rainha 
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16 ESTRADA ATLÂNTICA 

On the road" pelo paraíso 
Entre o pinhal, as dunas e o mar, num percurso que inclui a maior 
ciclovia do País e segredos como a praia do Vale Furado 

Esta dica é para quem gosta de se perder pela estrada fora. 
Com a certeza de que não há outra igual em Portugal. 
De carro, de mota ou de bicicleta, vale muito a pena 
percorrer a Estrada Atlântica, que liga o litoral de seis 
concelhos do distrito de Leiria (Pombal, Leiria, Marinha 
Grande, Alcobaça, Nazaré e Caldas da Rainha), numa via 
quase sempre plana, quase sempre sem trânsito, e ladeada 
por uma ciclovia de 74 quilómetros — a maior pista para 
bicicletas do País. O segredo é partir sem pressas — e 
saborear. Ao longo da estrada abraçada pelo Pinhal de 
Leiria, conseguirá avistar dunas e arribas, e cheirar a 
maresia por trás dos pinheiros. Mas pode (e deve) fazer 
paragens. Para observar a força do mar do Oeste, registar as 
diferenças entre as mais de 20 praias, descobrir o melhor 
peixe fresco e os melhores berbigões, amêijoas e percebes, 
rebolar pela duna de Salir do Porto, ver o lugar onde o 
Canhão da Nazaré forma as maiores ondas do mundo, 
visitar a icónica São Pedro de Moel, descobrir recantos 
como a Lagoa da Ervedeira ou segredos como a praia do 
Vale Furado, onde a erosão desenhou as escarpas mais 
bonitas que certamente já viu. SÍLVIA CANECO  

17  MALPICA CO TEJO 

Onde Zeca 
se inspirou 
Não admira que esta aldeola 
fronteiriça tenha sido a musa 
do cantautor 

Tudo parece idílico quando 
um sítio lindo de morrer se 
conjuga na perfeição com 
um restaurante que é toda 
uma experiência. É isso que 
acontece quando decidimos 
ir passear para Malpica do 
Tejo, uma aldeia no meio 
do Parque Natural do Tejo 
Internacional, na Beira 
Baixa, e abancar na Tasca 
Maria Faia — se pensar na 
música de Zeca Afonso, tem 
tudo que ver. O músico ia 
com alguma regularidade a 
Malpica, especialmente nos 
anos 1960, e nestas deslo-
cações encontrou trabalha-
dores agrícolas a canta-
rem. Zeca gravou, depois, 
algumas destas músicas 
(Cantiga da Maria Faia, A 
Moda do Entrudo, Oh que 
Calma Vai Caindo e Lá Vai 
Jeremias). Se a fantástica 
vista sobre o rio funciona 
como o primeiro chamariz 
para o restaurante, a comi-
da não defrauda ninguém, 
antes pelo contrário. Aqui 
provam-se pratos tradicio-
nais, da cozinha da mãe e 
da avó beirã, como as migas 
de peixe, o bucho de ossos 
ou as sopas de boda. Antes 
ou depois do almoço, há 
um posto de observação de 
aves para descobrir as ma-
ravilhas da avifauna deste 
pedaço de paraíso. L.O. 
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18 E01 D 

Cenário de filme 
Numa zona recheada de praias fluviais, o destaque vai para este 
pitoresco ponto de encontro de ribeiras 
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Não deve haver muita 
gente a saber que numa 
aldeia perto de Oliveira 
do Hospital, junto à foz 
do rio Alva, se encontra 
o melhor resort de águas 
termais do mundo. Quem 
nos lembra disso é Carla 
Santos, que por estes dias 
criou o grupo de Facebook 
Portugal: o destino IDEAL!, 
para dinamizar o turismo 
interno neste verão do 
nosso desconfinamento. 
As termas, em versão 
moderna, note-se, estão 
rodeadas de 15 praias 
fluviais num raio de dez 
quilómetros (aliás, o Centro 
é a região do País com mais 
praias, de rio ou de mar,  

de "qualidade de ouro"). 
Porém, o destaque por estas 
bandas, com quem quer 
que se fale, vai para a Foz 
D'Egua, a 3,5 km da aldeia 
histórica de Piódão — é com 
ela que partilha a mística 
da serra do Açor. "Parece 
o cenário de um filme", 
repara esta diretora de 
comunicação. Não admira: 
aqui dá-se o encontro da 
ribeira de Piódão com a 
de Chãs, que veem o seu 
percurso travado por uma 
represa, resultando num 
bonito espelho de água. A 
ponte de cordas, com 100 
metros de comprimento, 
completa o tal cenário 
cinematográfico. L.O. 

19  SERRA DE EINTEJ1111141 

Aproveitar 
a ventania 
Numa terra em que as árvores 
abanam, haja moinhos para 
transformar a adversidade 
numa paisagem bonita 

Sentimos que nos 
afastamos da civilização 
na mesma proporção com 
que o caminho que nos 
levará ao topo se torna mais 
estreito. Já quase no alto da 
serra, seguimos as setas que 
nos conduzem a um parque 
de merendas no meio da 
mata e onde podemos 
visitar as ruínas do século 
XVIII da Real Fábrica de 
Gelo, em mau estado de 
conservação (há que chegar 
antes das cinco da tarde, ir 
ao Centro de Interpretação 
Ambiental e pedir que 
façam uma visita guiada). 
Saindo daqui em direção 
a Vila Verde dos Francos, 
desviamos para o moinho 
de Avis, já preparados para 
suportar o vento forte que 
aí se sente quase todos os 
dias. A vista é maravilhosa, 
em modo de 360 graus, 
mas aproveita-se melhor 
se for apreciada atrás da 
janela de um carro. Dá 
para entrar no moinho, 
que esteve a trabalhar 
desde 1810 até há uma 
década — mas só aos fins de 
semana. Se estiver fechado, 
a viagem até aqui terá 
valido a pena na mesma, 
pois acima dos 600 metros 
tudo parece pequenino lá 
em baixo e as redondezas 
deixam-nos encantados. 
Fazemos o estreito 
caminho até ao final da 
estrada, observando como 
estes moinhos estão, na sua 
maioria, bem recuperados. 
O do Penedo dos Ossos, 
por exemplo, é privado, 
mas o seu dono não se 
importa de abrir as portas, 
assim seja combinado com 
antecedência. L.O. 

20  BERLENGA 

Uma vez na vida 
Um forte, águas transparentes 
e aves endémicas recebem 
os corajosos 

O paraíso não é para fracos. 
Há a viagem de meia hora, 
desde o porto de Peniche 
até à ilha, o mar caprichoso 
e imprevisível, que tanto 
permite a contemplação 
como dá a volta às entra-
nhas, o sol inclemente, o 
granito irregular a exi-
gir calçado robusto. Deve 
ser por isso que há quem 
diga que, tal como Meca, a 
Berlenga Grande (a única 
ilha habitável no arquipé-
lago das Berlengas, a sete 
milhas de Peniche) deve ser 
visitada, pelo menos, uma 
vez na vida. 
Superada a travessia, o es-
pírito enche-se de orgu-
lho e também de alguma 
indecisão. O que fazer 
nestes 80 hectares? Uma 
boa opção será a de co-
meçar por visitar o Forte 
de São João Batista que, 
no início do século XVI, 
servia de base de apoio a 
marinheiros naufragados. 
Quem preferir levar tudo 
organizado pode conti-
nuar num barco e visitar 
as grutas, mergulhar ou 
andar de canoa. Dizem os 
fãs de observação de aves 
que a Berlenga é um ponto 
privilegiado para essa ativi-
dade, ao albergar as únicas 
colónias de aves marinhas 
pelágicas (em mar alto) de 
Portugal continental, sendo 
a cagarra um símbolo da 
ilha. E que tal encontrar um 
lugar para, simplesmente, 
estender a toalha e passar o 
dia em mergulhos na água 
fresquinha e transparente? 
Convém marcar com ante-
cedência a viagem de barco 
— sendo Reserva Marinha 
da Biosfera, a ilha tem lo-
tação de 550 pessoas por 
dia. O paraíso não é para 
todos. S.S. 
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23  PORTO DE MOS 

Já não apita 
ocomboio 
Em vez do carvão para 
as minas, somos nós que 
circulamos por aqui 

22 

22 LUAR DE ÓBIDOS 

A procura dos melhores recantos 
É grande esta lagoa. E grandes são as possibilidades que aqui 
se encontram: paddle, bicicleta, piqueniques ou amêijoas 

Se queremos descobrir recantos sem ninguém, pegue-
se numa bicicleta para pedalar à volta da maior lagoa de 
Portugal, com 6,9 quilómetros quadrados. É garantido 
que encontraremos espaço para estender uma toalha e 
apreciar a paisagem natural e calma, sem interferência 
humana. Depois desta volta vigorosa, apostamos que 
serão do estômago os ruídos que se ouvem. E nada 
está perdido, se não viermos em modo piquenique -
antes pelo contrário. No restaurante com o nome mais 
estranho, o Covão dos Musaranhos, estão as amêijoas 
com o sabor mais cobiçado. Pelo menos é assim que 
o elemento masculino do Casal Mistério lembra estes 
bivalves apanhados aqui mesmo. Também há lingueirão 
ou enguias, tudo da mesma proveniência, tudo a valer 
esta distinção, especialmente se forem tragados na 
esplanada, com bela vista. A seguir, abre-se um leque 
de possibilidades: paddle surf nas águas tranquilas da 
lagoa, ida à Foz do Arelho ou visita ao Rio do Prado, um 
dos mais ecológicos turismos nacionais e perfeitamente 
adaptado aos novos tempos. L.O. 

Do outro lado da linha do 
telefone, Diogo Lopes avisa 
que está a olhar para a mata 
da Margaça, um dos últimos 
redutos por onde andou 
com os Bons Selvagens, 
um coletivo de amigos que 
gosta de se espraiar pela 
Natureza, por sítios onde 
a mão humana mal se faz 
sentir. E esta mata, a que 
se pode aceder a partir da 
pitoresca aldeia de Ben-
feita, concelho de Arganil, 
preenche esses requisitos. 
"Trata-se de uma floresta 
de carvalhos, castanheiros e 
cerejeiras, como deviam ser 
quase todas, para as poupar 
aos incêndios", diz-nos este 
guia de grandes viagens, 
também habituado a ciran-
dar pelo País. Como a mata 
não é muito grande, dá para 
percorrê-la num dia ou 
dois, seguindo, a pé ou de 
bicicleta, as cinco pequenas 
rotas traçadas para dar a co-
nhecer esta área protegida 
da serra do Açor (existe um 
centro interpretativo com 
toda a informação). Depois, 
não muito longe daqui, en-
contra-se a imperdível fraga 
da Pena, uma queda de água 
com 19 metros de altura, 
que mais não é do que um 
acidente geológico que re-
sulta muito bem à vista. L.O. 

Não sabemos bem se de-
vemos começar pela nova 
Casa dos Matos, The Nest, 
um alojamento de campo, 
construído com mate-
riais naturais e decoração 
original, ou pela ecopista 
de Porto de Mós, a escas-
sos 15 minutos, construída 
numa antiga linha de com-
boio. Não sabemos porque 
Maria Vale, do Turismo 
de Portugal e responsável 
pela promoção do País em 
Espanha, também atrope-
la os conselhos, quando 
começa a lembrar-se das 
joias da região. E ainda 

2 acrescenta: "Há ali belas 
praias, pouco conheci-
das." Ainda que esta frase 
soe como sininhos a tocar, 
o tal antigo caminho de 
ferro soa ainda mais alto, 
principalmente quando 
descobrimos que era por 
aqui que circulava o carvão 
entre as minas da Bezerra e 
a central termoelétrica, em 
Porto de Mós. Como já não 
existem carris, este circuito 
pode agora ser percorrido, 
tranquilamente, a pé ou 
de bicicleta, enquanto se 
aprecia a paisagem serrana 
- estamos no coração do 
Parque Natural das Serras 
de Aire e Candeeiros. Feliz-
mente para os caminhantes 
eventuais, lembraram-se 
de criar sítios dedicados ao 
descanso, à contemplação e 
às merendas, ao longo dos 
12 quilómetros do percur-
so circular. E no final, para 
deixar o corpo sossegado, 
lá está, há a nova unida-
de em Alvados, incluída 
na rede Solares de Portu-
gal, dos mesmos donos do 
Cooking and Nature, a dois 
minutos de distância. L.O. 

V. 

••• 

• 
4 "fim r. 

r. 

1 

a. 
í,ç 

21 MATA R MUDADA 

Uma floresta 
à antiga 
Cirandar em área protegida 
é sempre um privilégio 
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Aqui, podemos 
descobrir, de uma só 
vez, uma dúzia das 
27 Aldeias do Xisto, 
pequenas preciosidades 
perdidas em altitude. 
Algumas são mais 
apetitosas do que 
outras e merecem um 
olhar demorado, que 
nos deixemos ficar de 
um dia para o outro. 
Cerdeira, por exemplo, 
que ganhou o cognome 
Village, tem tudo o 
que é necessário para 
sentirmos o isolamento 
de um lugar serrano. 
Logo para começar, 
ficamos sem rede de 
telemóvel assim que 
estacionamos o carro 
lá no alto. Depois, há 
casinhas típicas para 
dormir e varandas para 
contemplar a paisagem, 
completamente virgem. 
Além disso, ainda 

ALDEIAS 
DO XISTO 

O GÓIS 

• Cendal 
Ferraria de 
São João 

• 
Casal de 

São Simão 

Rio Zêzere 

conhecemos o projeto 
artístico que permitiu a 
recuperação da aldeia. 
Cerdeira Village é, 
atualmente, um local de 
criação, proporcionando 
residências para artistas, 
organizando workshops 
e experiências criativas. 
Fora de portas, além 
das outras aldeias das 
redondezas, há veados 
para avistar — a serra 
da Lousã é um local 
privilegiado para essa 
observação em habitat 
natural. No caso da 
empresa Veado Verde, 
leva-nos em todo-o-
terreno à procura dos 
animais durante o dia 
inteiro ou apenas numa 
parte dele. Opte-se pelo 
final da tarde, quando a 
temperatura e a luz se 
tornam mais adequadas 
a estes avistamentos. 
L.O. 

ALCEIAS 
HISTORICAS 

ESPANHA 

25 MARIALVA 

Como no tempo 
dos romanos 
Aldeia histórica onde o antigo 
se funde, na perfeição, 
com o luxo moderno 

Em Viagem a Portugal, 
José Saramago descrevia o 
castelo de Marialva como 
"o mais habitado de invisí-
veis presenças". É pela Por-
ta do Anjo da Guarda que 
entramos no monumento 
mandado povoar por D. 
Afonso Henriques. Antes, 
por ali passaram mou-
ros, visigodos, romanos e 
aravos (tribo dos túrdulos). 
As ruínas das habitações 
dos antigos aldeões ainda 
têm as suas oliveiras, e os 
donos vão varejá-las e levar 
as azeitonas para fazerem 
azeite. 
Marialva é uma das 12 
povoações portuguesas que 
formam a rede das Aldeias 
Históricas, um destino 
único a que se juntam 
Almeida, Belmonte, Castelo 
Mendo, Castelo Novo, 
Castelo Rodrigo, Idanha-
a-Velha, Linhares da 
Beira, Monsanto, Piódão, 
Sortelha e Trancoso. 
Territórios reabilitados 
que contribuem para 
o desenvolvimento 
económico da Região do 
Centro, graças ao turismo. 
Os buggies modernos das 
Casas do Côro, turismo ru-
ral aberto há 20 anos, con-
trastam com o empedrado 
milenar e proporcionam 
viagens todo-o-terreno 
dentro da aldeia. Servem 
para levar os hóspedes para 
vários lugares no meio da 
vinha, onde acontecem 
piqueniques e festas ao pôr 
do Sol. Há camas de ma-
deira, montadas no meio 
de nenhures, com paisa-
gens ora de vinha, de fragas 
ou de castelo. É em lugares 
como este que o silêncio se 
ouve na perfeição. S.C.  

26  MIRO 

Ria abaixo, 
ria acima 
Há tanto para descobrir nesta 
zona de proteção especial 

Aveiro não é só ovos-mo-
les, se bem que esse seja 
um belo chamariz para uns 
dias pela terra que ganhou 
o epíteto de Veneza portu-
guesa ou de cidade-museu 
da Arte Nova em Portu-
gal. Mas é para a zona da 
ria que queremos mandar 
os nossos leitores, tal a 
riqueza e a biodiversida-
de da maior zona húmida 
do Norte do País. Natu-
ralmente, este é um poiso 
essencial para cerca de 20 
mil aves aquáticas e, logo, 
um local adorado pelos 
birdwatchers (são vários os 
locais para observação de 
aves, mas o mais relevante 
é o da Reserva Natural das 
Dunas de São Jacinto, junto 
à Barra de Aveiro). Tome 
nota: a ria está classifica-
da como Zona de Proteção 
Especial. 
A BioRia, que é um projeto 
desenvolvido e consolidado 
pelo município de Estar-
reja para dar a conhecer as 
maravilhas deste pedaço 
de água, traçou dezenas 
de percursos pedestres e 
cicláveis que passam pelo 
património natural da re-
gião. A zona também é de 
salinas — as mais impor-
tantes ficam em Tronca-
lhada, São Roque e San-
tiago da Fonte. Não deixe 
de visitá-las nem que seja 
a bordo de um moliceiro, 
os barcos tradicionais que 
descem a ria para gáudio 
dos visitantes. 
Se o tempo ajudar, não dei-
xe de ir até à Costa Nova. 
Lá estão, além de uma bela 
praia, os palheiros listrados 
e coloridos, antigos arma-
zéns de alfaias da pesca, e 
as tripas. Peça-se uma, com 
ovos-moles, lá está! L.O. 

24  SERRA DA LOUSA 

Veados à vista 
Nesta serra situa-se quase metade das Aldeias do Xisto e ainda 
podemos dizer "olá" aos cervos no seu habitat 

Casal Novo 

LOUSÃ• 1 j•— Pena 

Serra 

Gondramaz 
Aigra Nova 

\Chiqueiro 

Talasnal Comareira 
Cerdeira 

da Lousã • Aigra Velha 

Mosteiro 
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27  SERRA DA ESTRELA 

Culpa do degelo 
Vaguear pelos vales da serra 
corresponde a uma aula de 
Geologia ao vivo e a cores 

iq 

ROTA DO$ VALES 
GLACIARIOS 

Quem disse que a serra da 
Estrela só se conjuga com 
neve e frio nunca lá foi nos 
dias quentes. É nesta altura, 
em que não há o risco de 
se ser barrado por uma 
parede de nevoeiro, que os 
passeios correm melhor. E, 
já se sabe, cenários natu-
rais levam a que o carro 
fique parado e se abuse dos 
músculos. Desta vez, suge-
rimos uma investida pelos 
vales glaciários do Parque 
Natural para conhecer as 
obras esculpidas na serra. O 
de Alforfa é onde melhor se 
observam as acumulações 
de rochas e blocos de di-
mensões gigantes, provoca-
dos pelo degelo. Mas o vale 
da Loriga não lhe fica atrás, 
oferecendo um postal com-
posto de encostas escarpa-
das, penhascos que pare-
cem chegar ao céu e covões 
profundos (há o Covão da 
Areia, a Garganta de Loriga, 
a Penha do Gato e a Penha 
dos Abutres). No Covão 
Grande, situado num ponto 
mais alto, veem-se forma-
ções naturais enquanto se 
percorre a Nave Travessa ou 
se vagueia pelas margens da 
Lagoa Comprida. No Covão 
do Urso a paisagem mon-
tanhesa constrói-se à custa 
da maior moreia da serra, 
que se estende entre a ve-
getação, ao longo de quase 
três quilómetros. L.O. 

Parque 
Natural 

do Serro 
da Estrela 

0 SETA .... 

MANTEIGAS 
• 

do Urso 
Loriga ..• 

Covão 
Grande 

Morta 
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29 SERRA BE SICO 

Ficar dentro da buraca 
Estas originais formações rochosas estão escondidas no monte 

Uma vez em Casmilo, uma aldeia serrana daquelas com 
pouca gente, ainda há que caminhar dois ou três quiló-
metros até se atingir o vale das Buracas (dá para continuar 
percorrendo a paisagem cársica da região). A boca abrir-se-
-á de espanto pela originalidade do que se vê. "De repente, 
parece que não estamos em Portugal. Faz lembrar o parque 
Yellowstone, nos EUA", descreve Diogo Tavares, líder de 
viagens. 
Imagine-se então a imponência: trata-se de uma formação 
geológica, ladeada de escarpas, que corresponde ao que 
resta de algumas salas de uma gruta existente no interior 
do monte, depois do abatimento de uma conduta que dei-
xou a descoberto as suas partes laterais. 
Há quem tire proveito destas condições naturais para 
fazer escalada, porque existem boas vias de acesso. Mas 
também se pode usar as cavidades para pernoitar, como já 
fez Diogo Tavares, numa não muito longínqua passagem 
de ano — e nem é preciso levar tenda. Na região, prove-se 
o queijo Rabaçal, cabrito e borrego nos pratos principais e 
beba-se vinho de qualidade (Terras de Sicó) para acompa-
nhar. L.O. 

30 PRAIA DA FÍSICA 

Surf à vista 
Lá porque vamos à praia, 
não quer dizer que tenhamos 
de ficar no areal 

4.0 

8  110RNES 

A península 
encantada 
Por aqui podemos começar 
a explorar a "terra mítica dos 
Templários" 

Vista das colinas circun-
dantes, a aldeia de Domes, 
encravada na ponta de uma 
aguda e verdejante penín-
sula e banhada pelas águas 
da albufeira do Zêzere, 
parece um cenário monta-
do para um conto de fadas. 
Não disporá do típico 
castelo cheio de torreões 
pontiagudos, como nos fil-
mes da Disney, mas a Torre 
Templária, exemplar único, 
em Portugal, do modelo de 
forte pentagonal da Ordem 
(mais tarde chamada) de 
Cristo, dá-lhe o pedigree 
mágico que bem ajuda este 
orgulhoso membro das 7 
Maravilhas de Portugal a 
ostentar a justa alcunha 
de "Península Encantada". 
Domes, incrustada num 
cenário idílico da Natureza 
exuberante, convida à ex-
ploração das suas ruelas, à 
visita aos seus monumen-
tos — muito bonita a Igreja 
de Nossa Senhora do Pran-
to — e à surtida à sua praia 
fluvial. Os sabores locais 
podem ser degustados num 
dos seus restaurantes, por 
exemplo, O Rio — que vis-
taça! — ou o Fonte de Cima, 
casas onde não faltam o 
peixinho frito do rio ou as 
belas migas ribatejanas. FL. 

Chega-se aqui seguindo os 
conselhos do Casal Misté-
rio, esse duo de bloggers 
que insiste em nos guiar 
por sítios de bom tom. E 
este areal, que não foge às 
características agrestes da 
praia de Santa Cruz, e o que 
o rodeia, de facto surpreen-
de pela positiva. É um dos 
mais cosmopolitas, mesmo 
no centro da vila, com mui-
ta areia e sem rochas — por 
isso muito procurada por 
surfistas ou praticantes de 
outros desportos que pe-
dem mar batido. 
O mote do passeio pode ser 
a Noah Surf House, uma 
casa, como lhe chamam 
os proprietários, que é a 
filha mais nova do char-
moso Areias do Seixo, a 
poucos quilómetros de 
distância. Estamos então 
num alojamento ecochi-
que, cheio de pormenores 
distintivos e assente na 
consciência ambiental (a 
decoração faz-se com base 
em materiais encontra-
dos nas praias nacionais, 
como redes ou madeiras 
de barcos). "O pequeno-al-
moço foi dos melhores que 
tomei na vida, era tudo tão 
saudável...", lembra o ele-
mento feminino do casal, 
a salivar com a memória. 
Na casa nem sequer existe 
sistema de ar condiciona-
do, pois o que se quer é 
que as pessoas andem ao ar 
livre, a fazer surf ou nem 
por isso (também há um 
skate parque). Uma vez na 
praia, logo ali em baixo, o 
restaurante é onde mais 
apetece estar e, por isso, 
registe-se que também tem 
a marca da casa, a mesma 
onda decorativa e o mesmo 
cuidado na qualidade da 
comida. L.O. 
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31 SERRA DA ARRÁBIDA 

Um azul infinito 
Neste parque natural, é difícil os olhos largarem o mar, 
apesar da concorrência de todo o verde à sua volta 

Abram-se estas linhas com 
uma dica: no YouTube está 
disponível uma versão curta 
do documentário Arrábi-
da — Da Serra ao Mar, 12 
minutos em que os fotógra-
fos Luís Quinta e Ricar-
do Guerreiro desvendam 
segredos do parque natu-
ral. Se na serra vamos com 
eles das rosas-albardeiras 
às raposas, em mar são os 
roazes-corvineiros que nos 
encantam a nadar naquele 
azul imenso. E, quando o 
vídeo termina, ficamos ain-
da com vontade de lá voltar 
para conhecer mais um 
bocadinho dos seus quase 11 

000 hectares. 
Só depois parta, então, 
rumo à serra e, se está se-
dento de sol e de mar, rumo 
a uma das suas praias. Uma 
das mais bonitas é a de 
Alpertuche, a que se chega 
facilmente por um trilho 
de terra batida situado a 
100 metros do cruzamento 
para o Portinho da Arrábi-
da, mesmo antes do Museu 
Hidrográfico. A dos Coelhos 
já obriga a fazer dez minu-
tos a pé, sempre a descer, 
num caminho que começa 
junto à estrada, depois dos 
Galapinhos, mas vale bem o 
esforço. R.R. 
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CABO SARDÃO 
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Vila 
Nova de 

Milfontes 

    

    

JOEL SANTOS 

 

         

          

   

Rio 
Almograve 

....... 

 

42 ANOS 

Fotógrafo 

 

. .• 
Cabo Sardão 

 

CABO 

DE SÃO VICENTE 

"Sempre que vou a 
Sagres, vou até ao 
Cabo de S. Vicente, 
mas não fico onde 

estão as bancas e as 
autocaravanas. Indo 
para a esquerda, por 
um pequeno trilho, 

temos uma visão sobre 
o farol que é muito 
mais bonita. Eu sou 

'cabra-montesa', mas 
tenho cuidado e nunca 
me chego demasiado à 

frente" 

       

 

Porto das Barcas • 

   

   

............ 

32 JRROMENHA, RANHAI. 

Encher os pulmões 
de História 
Estes também são os castelos 
encantados do Alentejo... 

No silêncio do alto das 
muralhas de Juromenha, 
conseguimos recuar a 1340 
e imaginar a nuvem de 
poeira levantada pelos ca-
valos do séquito de Afonso 
XI, El Onceno, de Castela. 
Vem parlamentar com o 
seu sogro — e ocasional ini-
migo de armas — D. Afonso 
IV, o Bravo, de Portugal, e 
planear com ele a estratégia 
contra a coligação muçul-
mana que, juntos, derrota-
rão, no Salado. Juromenha 
é um colosso medieval de 
pedra, erigido pelos sarra-
cenos numa rara escarpa 
alentejana, no início do 22 
milénio, e tomado, em 1167, 
por D. Afonso Henriques. 
O castelo domina a pene-
planície alentejana e vigia o 
preguiçoso Guadiana, em 
direção a sul. Hoje es-
quecido, mas ainda altivo, 
isolado como um eremita, 
foi chave da fronteira do 
Alentejo, nas guerras da 
Restauração e Peninsular. 
A base do viajante pode ser 
Vila Viçosa onde, no Paço 
Ducal, não deve perder as 
antigas cavalariças nem 
deixar de observar o lan-
dau em que D. Carlos e o 
príncipe Luís Filipe foram 
assassinados, em 1908. Lá 
estão os buracos das balas 
dos regicidas... A romagem 
enche-nos os pulmões de 
História, quando percorre-
mos as terras que fizeram 
a grandeza dos Braganças 
— sem esquecer um passeio 
pelas ruelas de Évora Monte. 
O périplo pode levar-nos ao 
Alandroal, ao seu surpreen-
dente castelo avermelhado e 
à Adega dos Ramalhos, onde 
podemos, enfim, pecar à 
vontade, frente aos soberbos 
sabores alentejanos. F.L. 

33  CABO SUMI 

A beleza 
do inóspito 
Entre Almograve 
e a Zambujeira do Mar, 
há um pedaço esquecido 
de litoral alentejano, 
com alguns dos mais 
espetaculares 
caminhos junto à costa 

A praia da aldeia de Cava-
leiro é de tal forma ignora-
da que os próprios habi-
tantes se esquecem dela. 
Um forasteiro que per-
gunte a um local pela praia 
mais depressa acaba a ca-
minho de Milfontes ou da 
Zambujeira do que daquele 
bocado de areia nos pés de 
uma falésia de xisto, enca-
fuada entre rochas lamina-
das, a 500 metros do farol 
do cabo Sardão. Daqui para 
sul, alonga-se um percurso 
que segue a costa entrecor-
tada, no cimo de arribas de 
50 metros de altura, com 
as ondas a baterem nas ro-
chas. São sete quilómetros 
de terra batida a acompa-
nhar o mar, que termina 
em Porto das Barcas (uma 
pequena doca de pesca a 
norte da Zambujeira), onde 
se pode contar com a com-
panhia das cegonhas — é o 
único local do mundo onde 
estas aves nidificam nas 
falésias. 
Outro caminho de terra de 
fazer perder o fôlego (no 
sentido figurativo e literal) 
fica a norte do cabo Sar-
dão: partindo da praia de 
Almograve e virando para 
sul, atravessa-se uma zona 
de grandes dunas no cimo 
das falésias mais baixas, 
mesmo ao lado do mar. A 
estrada termina no mi-
núsculo porto de pesca de 
Lapa de Pombas, abriga-
do por grandes rochedos, 
onde meia dúzia de pesca-
dores anda ao robalo e ao 
polvo. L.R. 

34  PRAIA H CARRIAGEM, ALIELIJR 

A mais bonita, na maré baixa 
Quem diz que não se perde por umas formações rochosas 
é porque não conhece bem a Costa Vicentina 

O blogger de viagens Filipe Morato Gomes começou o 
ano de 2019 a declarar "oficialmente" a Carriagem como 
"a praia mais bonita de Portugal". Agora, instado por nós a 
escolher alguns dos lugares de que mais gosta em Portugal, 
Filipe volta de memória à Carriagem e desfaz-se em elo-
gios. "A vista que se tem das arribas das formações rocho-
sas penteadas é fantástica. E, como ganha milhentas pis-
cinas durante a maré baixa, é um prazer andar por ali com 
os miúdos à procura da bicharada." O fotógrafo Joel Santos 
também não perde tempo a confessar a sua preferência por 
esta praia "mágica" da Costa Vicentina. Nem a escorrega-
dela que deu quando andava a fotografar as rochas "que fa-
zem uma espécie de costas de dragão" o demove. "Patinei e 
acabei entalado entre duas rochas; só não bati com a cabeça 
graças à mochila", conta, com uma gargalhada. 
Um e outro dão graças ao facto de nem toda a gente arris-
car fazer o acesso à praia, muito vertical, embora suavizado 
por uma longa escadaria de madeira. Os menos aventurei-
ros talvez também não adorem o facto de não haver nem 
nadador-salvador nem bar. Quem sabe da poda, abastece-
-se no Rogil, onde o pão e as empadas salvam o dia. R.R. 
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35  PARQUE DE NATUREZA DENUDAR 

Espírito bem alentejano 
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36 ONSAR111 ÉVORA 

Num roteiro 
que começa 
em Estremoz 
Guiar no Alentejo é um prazer 
se for em ritmo de passeio, 
pelas estradas certas 

4t. 
JOÃO WENGOROVIUS 

53 ANOS 

Autor do livro We Chefs 

SERRA D'OSSA 

"Um bom sítio para 
fazer caminhadas perto 

de Estremoz, onde 
tenho casa, é a serra 
d'Ossa. Tem trilhos 
maravilhosos. Um 

pouco mais longe, mas 
também fantásticos 
para andar a pé, são 
Marvão e Castelo de 
Vide, que agora têm 

caminhos assinalados 
por todo o Lado" 

A Herdade da Coitadinha é um espaço de refúgio e isolamento, 
ideal para estes dias que vivemos 

Que tal uns dias no fim do mundo? Não no sentido catas-
trófico do termo, é claro, mas no de poder desfrutar de 
paisagens naturais deslumbrantes e belíssimas condições 
de alojamento suficientemente longe de tudo, com a calma, 
o silêncio e o isolamento que os novos dias aconselham? O 
Parque de Natureza de Noudar, na Herdade da Coitadinha, 
situado nos cumes e nas colinas encaixados entre os rio Ar-
dila (que divide Portugal de Espanha) e a ribeira de Múrte-
ga, é o sítio para ir. Para se chegar lá a partir de Barrancos, 
no Alentejo, há que percorrer cerca de dez quilómetros, a 
maioria na estrada de terra que conduz ao bem preservado 
Castelo de Noudar. O Monte da Coitadinha foi adaptado 
para alojamento, podendo ser usado como serviço de hotel 
(tem piscina e restaurante) ou alugando, em grupo, partes 
inteiras do monte, composto por duas casas equipadas. À 
volta são mil hectares de montado, olival e pastagens, onde 
é feito o pastoreio com vacas e porco preto, respeitando as 
regras de conservação do território e recriando as tradicio-
nais práticas agrícolas da região. E dezenas de quilómetros 
de trilhos para fazer a pé, de bicicleta ou carrinho de golfe, 
descobrindo moinhos de água, azinhais, bosques e paisa-
gens de cortar a respiração. M.B.M. 

De Estremoz a Monsaraz 
gastam-se 45 minutos de 
carro ou um pouco mais se 
der a lazeira ao condutor. 
João Wengorovius, autor 
do livro We Chefs, sabe 
isso de cor porque tem casa 
nos arredores da "cidade 
branca" do Alentejo e tam-
bém sabe que a viagem se 
transforma num belo pas-
seio quando escolhe passar 
por Terena. 
Quem vai a Terena dificil-
mente se esquece da Capela 
da Nossa Senhora da Boa 
Nova, uma igreja-fortale-
za da primeira metade do 
século XIV que se ergue 
na sua estranha forma de 
torre, mesmo ao lado. Mas 
se o dia começou, como é 
habitual, no mercadinho no 
Rossio de Estremoz, onde 
ao sábado de manhã se 
vendem legumes à mistura 
com antiguidades, manda o 
relógio que se passe por ela 
apenas de raspão, rumo à 
praia fluvial de Monsaraz. 
Primeira da albufeira do 
Alqueva a receber a ban-
deira azul, esta praia é ex-
celente para abrir o apetite 
ao objetivo mal-disfarçado 
do roteiro desenhado à la 
minuta por João Wengoro-
vius, que adora cozinhar e 
comer bem — o almoço no 
Sem Fim, ali muito perto, 
no Telheiro. "Não consigo 
fugir dos sítios com bons 
restaurantes e este tem uns 
ótimos grelhados de porco 
preto no carvão." Depois, 
só depois, descansam-se 
os olhos no alto do castelo 
que, nos últimos anos, ga-
nhou vista para um imenso 
espelho de água. R.R. 
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38 PONTA DA PIEDADE, LAGOS 

Monumento natural 
Existem truques para evitar 
a confusão dos barcos. É ler 

11, 

39 EDLETA OLHAO 

Um Algarve que 
já não existe 
Uma vila que parece 
ter parado no tempo, onde 
muito pouco mudou nos 
últimos 30 anos 

Os penhascos da pequena península da Ponta da Pieda-
de são tão famosos que muito boa gente foge deles com 
receio de ser engolida por uma horda de turistas. O truque 
é chegar antes do nascer do sol, "uma boa meia hora antes", 
aconselha Joel Santos, para se assistir sozinho "a tudo a 
acontecer". 
"Tudo", no caso, são as rochas a receberem a luz do lado 
esquerdo, tornando-se de um laranja quase escarlate, diz 
o fotógrafo que, por uma vez, não poupa no superlativo 
absoluto "lindíssimo". E tem razão. Ver aquelas grandes 
formações de calcário no meio do mar calmo sobrevoado 
por gaivotas traz uma paz que raramente encontramos no 
Algarve. 
A visita tanto pode ser feita por terra, percorrendo a pé 
o topo dos penhascos, como a partir do mar, num dos 
antigos barcos de pesca que fazem excursões com direito 
a uma espreitadela a algumas grutas (se a maré estiver de 
feição). Além das gaivotas, é um dos poucos locais em Por-
tugal onde ainda se pode observar o pombo-das-rochas em 
estado selvagem. R.R. 

Joel Santos tem sempre um 
olhar de fotógrafo e ainda 
bem, porque nos leva a ver os 
lugares de outro prisma. É o 
que acontece quando chega 
a esta praia na Mina de São 
Domingos — onde o comum 
dos mortais vê uma bela praia 
fluvial, ele encontra opor-
tunidades únicas de fazer 
imagens lindíssimas. "A zona 
faz neblinas, é uma espécie 
de Brumas de Aualon numa 
versão do Alentejo", com-
para. A meia hora de carro 
desta praia de águas limpas 
da sub-bacia do rio Chança 
e da Mina de São Domingos 
(que vale uma visita) fica o 
Pulo do Lobo, aquele lugar do 
"Portugal profundo" onde o 
Guadiana se estreita. O me-
lhor ângulo consegue-se ace-
dendo pelo lado este, ensina o 
fotógrafo. "É um sítio fora do 
comum, com as suas rochas 
suaves e redondas." Mais para 
sul temos Mértola, ainda mais 
bonita ao raiar do dia, ensina. 
"Antes de atravessar a grande 
ponte, segue-se pela curva 
à esquerda que nos leva lá 
a baixo, ao rio. Aí, vemos o 
sol a iluminar a muralha do 
castelo." R.R. 

Não há um único hotel. 
Não há um supermercado, 

• apenas dois minimercados, 
• umas velhas mercearias e 
• o mercado municipal. Nos 
• dois restaurantes mais 

populares, a cozinha e a 
esplanada são separadas 
pela estrada principal — o 
vaivém dos empregados 
de mesa com as bandejas 
faz-se a pedir licença 
aos carros que passam. 
As grelhas estão na 
rua, como antigamente 
acontecia por todo o 
Algarve, emprestando ao 
ar (mas não o empestando) 
aquele permanente 
odor convidativo a peixe 
grelhado. Velhotas vendem 
ostras à porta de casa. Há 
uma pequena praia na ria, 
onde as ondas só aparecem 
quando passa um barco, 
ideal para famílias com 
crianças pequenas. 
Quem quiser ir à ilha da 
Armona (um paraíso feito 
de areia, mar e as melhores 
bolas de Berlim do mundo), 
são sete minutos num dos 
três ferries da junta de 
freguesia, com o bilhete 
de ida e volta a preços de 
transporte público: 1,8 
euros. 
A Fuzeta, a meio caminho 
entre Olhão e Tavira, é 
ela mesma uma ilha no 
Algarve. Uma vila em 
que os turistas são quase 
sempre os mesmos, de 
ano para ano, e que no 
reencontro tratam os 
pescadores por tu, como 
velhos amigos. Não como 
se estivessem na sua 
segunda casa — mais como 
se estivessem a regressar à 
primeira. L.R. 

- 37  PRAIA FLUVIAL DA TAPADA 

GRANDE, MÉRTOLA 

A cata de sol 
e de boas imagens 
Viagem ao dito Portugal 
profundo, entre mergulhos 
na água e fotografias 
de cair o queixo 
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40  ALGAR SECO, CARVOEIRO 

Dentro das rochas 
Lugar de contemplação 
e de descoberta da força 
da Natureza, no Barlavento 
algarvio 

Inspire, expire e deixe-
se levar pela força da 
paisagem deste miradouro 
e monumento natural 
cravado na costa. Esculpido 
pela força do mar e dos 
ventos, não é o segredo 
mais bem guardado do 
Algarve, muito menos da 
vila do Carvoeiro — a sua 
proximidade com algumas 
artérias principais fazem 
com que, rapidamente, seja 
descoberto. Fica junto a uma 
falésia que, desde há seis 
anos, conta com a ligação 
do passadiço do Carvoeiro, 
também assente na arriba, e 
que, ao longo de 570 metros 
a direito, liga Algar Seco às 
ruínas do Forte de Nossa 
Senhora da Encarnação. 
É preciso descer uma 
escadaria com 134 degraus 
de rochas avermelhadas 
para alcançar estas grutas, 
onde há piscinas naturais 
mas também aberturas que 
são verdadeiros passe-
partouts para o oceano 
Atlântico. Dois desses 
buracos, numa rocha 
batizada de "Boneca", 
fazem lembrar os olhos, 
precisamente, de uma 
boneca quando vista 
do mar. Em redor do 
Algar Seco são várias as 
praias que convidam ao 
descanso: a do Carvoeiro, 
com o casario típico de 
pescadores; a da Marinha, 
obrigatória de manhã; a 
de Albandeira, ainda mais 
bonita ao final do dia; a 
de Benagil, com as suas 
grutas intocadas. Mas, 
agora que os areais têm 
limite de banhistas, um 
passeio a pé até ao Algar 
Seco é uma alternativa a 
uma caminhada à beira-
mar. S.C. 

41 MINA DE SAL-GEMA, LOC1.1 

Química, física e magnífica 
Um cenário misterioso a 230 metros de profundidade 

Nem todos os monumentos são feitos de mármore im-
ponente: a Mina de Sal-Gema de Loulé é uma catedral 
construída com paredes rosadas de sal-gema, mineral aí 
deposto por ações químicas e evaporação da água de mares 
pré-históricos. Em vez de olharmos para cumes, há que 
mergulhar no chão penumbroso, mas esta é uma aventu-
ra com o seu quê de mágico, e os "instagramaólicos" terão 
com que se entreter perante as imensas formações geológi-
cas com 230 milhões de anos. Única mina localizada abaixo 
do nível do mar que é visitável, a Mina de Sal-Gema é um 
labirinto com 45 quilómetros de galerias. Aberto ao público 
desde outubro, existe agora um percurso de interpretação a 
pé que se estende por 1,3 quilómetros, na companhia de um 
guia trilingue que, durante duas horas, explica a História e 
histórias aqui vividas. 
A preparação é simples: marcar um dos quatro horários 
diários de visita (9h30, 11h, 14h e 16h), calçar uns ténis 
confortáveis e usar o capacete de proteção, a lanterna e o 
colete fornecidos aos visitantes. Também é bom levar uma 
garrafa de água e verificar os níveis de ansiedade desperta-
dos por lugares confinados, passe a ironia atual: é que, para 
conhecer este lugar misterioso, há que apanhar o elevador à 
superfície, uma gaiola, e assim descer durante uns bons mi-
nutos pelo poço escuro de acesso. Mas, ao aterrar em chão 
firme, a 230 metros de profundidade, espera-nos uma sur-
presa: largos corredores palacianos, salas com tetos de qua-
tro metros de altura, um mundo silencioso e em tons sépia, 
capaz de nos transportar para fora deste planeta. S.S.C. 

42 CACHA, VILA REAL 

DE SANTO ANTÓNIO 

Formosa vai a ria 
A vista, o sapal, as ostras, 
o arroz de lingueirão... 
"E as amêijoas!", acrescenta 
a rapper Capicua 

É ao final da tarde e junto 
à Fortaleza de Caceia Ve-
lha que a vista sobre a ria 
Formosa mais surpreende. 
Nos meses de verão, o céu 
ganha quase sempre várias 
tonalidades de cor-de-rosa 
e de cor de laranja. Calhe a 
maré estar baixa e ao azul 
da água ainda se juntam 
por ali o amarelo-claro da 
areia e o verde do sapal. 
É também ao final da tarde 
que os visitantes se perdem 
com as ostras e os arrozes 
de lingueirão servidos na 
aldeia (ou no Sítio da Fá-
brica, ao lado), iguarias que 
a rapper portuense Capicua 
troca por umas amêijoas 
à Bulhão Pato "naquele 
restaurante do largozinho" 
(Casa da Igreja). 
Quando fala das suas férias 
em Cacela Velha, Capicua 
usa diminutivos, sem medo 
de parecer lamechas. "Vai-
-se à praia de barquinho, 
atravessando a ria, e quan-
do está maré baixa dá para 
voltar a pé e acabar o dia a 
jantar na aldeiazinha, que é 
tão bonita." 
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A ilha-barreira de Cabanas 
• - não protege apenas da for-

 

ça do mar — também nos 
defende da síndrome do 
coração empedernido. R.R. 
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4a ILHÉU DO MONCHIOUE, 
FLORES 

Até já, Europa 
É aqui o ponto mais ocidental 
do continente europeu 

Se da Fajã Grande, a aldeia 
da costa oeste das Flores 
mais próxima do ilhéu do 
Monchique, se consegue 
ouvir os galos a cantar na 
América, o que acontecerá 
no inesperado rochedo 
oceânico que se ergue a 30 
metros de altura? 
O dito tem anos sem fim, 
mas não é por isso que 
tanta gente gosta de o 
visitar. Diz o jornalista 
e escritor açoriano João 
Gago da Câmara que ir 
até este ilhéu, constituído 
pelos restos de um cone 
vulcânico, vale pela graça 
de dar um mergulho para 
fora da Europa (mesmo 
sabendo que, tal como as 
Flores, ele assenta na placa 
norte-americana). Um bom 
nadador vai a nado, mas o 
mais habitual é partir da 
Fajã Grande num barco a 
remos. "Chega-se ao pé do 
'ti' Manei e resolve-se tudo 
na hora. São pessoas muito 
prestáveis." Os menos 
afoitos podem sempre 
avistá-lo da Vigia da Ponta 
Negra, perto do Farol do 
Albarnaz. 
Graças à parte, os fãs da 
ilha das Flores não se 
cansam de lembrar que a 
ilha tem muitas lagoas e 
piscinas naturais, lapas e 
cracas enormes, e ainda 
coelhos-bravos, aos milha-
res. "Andam mesmo à beira 
da estrada e à nossa volta", 
conta João Gago da Câma-
ra. "Olham para nós como 
se fossem galinhas." 
Que nos perdoem os 
amantes dos animais, mas 
há poucos pratos mais 
saborosos do que o Coelho 
Panado à Moda das Flores, 
servido com um molho 
que leva na base o caldo de 
cozer o bicho. R.R. 

44 
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44 FAJA DA CALDEIRA DE SANTO CRISTO, SAO JORGE 

Um mergulho e um prato de amêijoas 
A recompensa sabe ainda melhor no final da descida até à lagoa 

"Não há palavras que lhe façam justiça", diz Filipe Morato 
Gomes, autor do blogue Alma de Viajante. Fã dos Açores, 
onde vai muitas vezes, o blogger de viagens aconselha a ilha 
de São Jorge a quem gosta de fazer caminhadas e de verde, 
e em particular esta fajã que considera "ainda mais mágica" 
por não ter acesso para carros. 
Existe apenas uma estradinha que pode ser percorrida a pé 
e que é utilizada pelos locais para levarem mantimentos de 
moto-quatro. Mas a melhor forma de lá chegar é fazer o 
Trilho da Caldeira de Santo Cristo, quase dez quilómetros 
pontuados por hortenses, que parte da serra do Topo e segue 
sempre a descer em direção ao mar. "A caminhada é lindíssi-
ma e, quando se avista a lagoa, a sensação é indescritível." 
Para o jornalista João Gago da Câmara, um passeio até esta 
fajã tem de incluir um banho na lagoa de água salobra, se-
guido de uma pratada das suas "gigantes e saborosíssimas" 
amêijoas. Os jorgenses cozinham-nas em grandes panelões, 
com azeite, muito alho e muita cebola. "Com o pão caseiro 
de São Jorge e um branco geladinho da terra, é um repasto 
delicioso." R.R. 

45  PISCINAS NATURAIS 
DOS BISCOITOS, TERCEIRA 

Antes de 
uma alcatra 
Esta zona balnear 
surpreende os visitantes 
há mais de 50 anos 

Ir à ilha Terceira e não 
comer alcatra à sua moda 
é quase pecado. Reza 
a história que a receita 
remonta ao início do 
povoamento da ilha (século 
XV), ali aportando pela 
mão dos beirões saudosos 
da chanfana de cabra. E 
acrescenta o bom senso 
local que ela vai bem com 
o vinho branco Verdelho, 
cujas vinhas são cultivadas 
em "curraletas" construídas 
com rochas vulcânicas 
negras resultantes de 
erupções. 
É esse mesmo negro 
mate que encontramos 
nas piscinas naturais dos 
Biscoitos, no concelho de 
Praia da Vitória. Explicam os 
entendidos que elas têm por 
base escoadas de lava que, 
ao entrarem em contacto 
com a água do mar, deram 
origem a lindíssimas 
formações geológicas. E 
sabem os residentes que 
essas formações foram 
adaptadas a zona balnear em 
1969, uma estreia na ilha. 
Passar pelos Biscoitos e 
não aproveitar para dar um 
mergulho antes de atacar 
uma bela alcatra é uma 
heresia. R.R. 
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46 TRILHO DA MATA DO CANÁRIO, SÃO MIGUEL 

De um lado as lagoas, do outro o mar 
Uma maneira diferente de ver e de chegar às Sete Cidades 

TRILHO DA MATA 
DO CANARIO 

YT 

Lagoa 
Azul 

Sete 
Cidades 

• 
Lagoa de 
Santiago 

Lagoa 
Verde 

Lagoa Rasa 
• 

Lagoa do Canário 

João Gago da Câmara não 
precisa de gastar cinco 
segundos para escolher o 
lugar "mais fabuloso" nos 
Açores. Para este jornalista 
e escritor, natural de Ponta 
Delgada, o primeiro lugar 
no pódio pertence ao 
Trilho da Mata do Canário 
que termina junto à Lagoa 
das Sete Cidades. "A 
beleza ao longo de todo o 
caminho é qualquer coisa 
de indescritível", começa 
por dizer, mas acaba a 
descrever uma paisagem 
feita de gradientes de 
verde, do mais claro ao 
mais escuro, a perder 
de vista. "São cerca de 11 
quilómetros que se fazem 
bem a pé e sempre com o 
mar do lado — enquanto 
vamos descendo, temos 
à nossa esquerda as 
várias lagoas e à direita o 
Atlântico." 
O trilho inicia-se junto ao 
Muro das Nove Janelas, 
um antigo aqueduto de  

pedra, agora em ruínas, que 
abastecia os fontanários 
públicos da capital da 
ilha. Após passar por uma 
mata de criptomérias 
(Cryptomeria japonica), 
belas árvores de grandes 
dimensões que são 
endémicas no Japão, sobe-
se ao Pico da Cruz para 
as primeiras panorâmicas 
do caminho. Dali segue-
se pela cumeeira da Lagoa 
Azul, de onde se veem a 
Lagoa das Sete Cidades e a 
Lagoa de Santiago. 
O caminho até à freguesia 
das Sete Cidades é 
marcado pela flora típica 
da Macaronésia, dominada 
pela laurissilva e por fetos 
arbóreos de grande porte, 
mas os olhos teimam 
em fugir sempre para o 
interior da caldeira, com 
as suas lagoas e formações 
vulcânicas. Diz João Gago 
da Câmara que são das três 
horas mais bem passadas 
de sempre. R.R. 

47  MONTANHA DO PICO, PICO 

Subir ao teto 
de Portugal 
Lá em cima, há a cratera de 
um vulcão e até fumaro[as 

Do alto dos seus 2 351 me-
tros, consegue-se avistar a 
ilha de São Miguel em dias 
de boa visibilidade. Mas 
mesmo com algumas nu-
vens, do cume da monta-
nha do Pico tem-se sempre 
uma vista soberba para as 
ilhas do Grupo Central e 
o mar a toda a volta — e 
só por isso já vale a pena 
subir ao ponto mais alto de 
Portugal. 
O trilho começa e acaba a 1 
230 metros de altitude, na 
chamada Casa da Monta-
nha. E mentirá quem disser 
que não sonha alcançar a 
cratera do vulcão e o seu 
Pico Pequeno ou Piquinho 
que surgiu de uma erupção 
mais recente, onde é possí-
vel ver o vapor das fuma-
rolas. Mas pelo caminho 
há mais para ver, como a 
Furna Abrigo, um cone de 
escórias que noutros tem-
pos servia de refúgio. 
A procura é tanta que por 
dia podem subir apenas 
320 pessoas (metade em 
simultâneo), com ou sem 
guia autorizado, mas sem-
pre com localizador GPS. 
No registo prévio obrigató-
rio, os visitantes são avisa-
dos de que parte do trilho 
é íngreme, caminhando-se 
sobre lava solidificada e 
escorregadia. R.R. 
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50 ILHÉU DE CIMA, 
PORTO SANTO 

De visita ao farol 
Um passeio ao som das 
gaivotas e das cagarras 

Invariavelmente, fala-
se de Porto Santo para 
gabar a praia, imensa — e, 
mesmo essa, tem mais 
para explorar do que os 
banhos de sol, como a 
terapia de areias quentes 
(feita no spa do Hotel 
Porto Santo). A ilha tem 
muito para oferecer. Veja-
se os passeios de barco 
até ao Ilhéu de Cima, do 
Farol ou dos Dragoeiros 
(a planta autóctone, hoje 
quase desaparecida), 
zona de reserva marinha 
integral e, por isso, apenas 
acessível com autorização 
especial, como a concedida 
à empresa Mar Dourado. 
Com Nélio Mendonça, 
porto santense de gema, aos 
comandos do semrrígido, 
e o capitão Jorge Jacinto 
a fazer de guia. "Chefiei a 
capitania de Porto Santo e, 
como acompanhei muitas 
missões científicas, fui 
ouvindo e, agora, transmito 
o que aprendi", conta. 
As visitas incluem 
curiosidades de interesse 
geológico, como os fósseis 
com 18 milhões de anos 
do Cabeço das Laranjas 
(alaranjados, redondos e 
rugosos como o fruto), 
informações sobre a fauna 
e a flora, assim como a 
descrição pormenorizada 
do farol feita pelo antigo 
patrão-mor, enquanto 
os visitantes descansam 
junto à sua base, após 
percorrerem o ilhéu. Para 
consolar o estômago, é 
ali servido o tradicional 
bolo do caco, cavala de 
escabeche preparada por 
Nélio e vinho da Madeira. 
No final, já junto ao cais, há 
um convidativo mergulho 
nas águas tépidas, para 
snorkeling. J.L. 
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8  DO PICO RUIVO 
AO PICO DO AREEIRO 

Caminhar 
nas nuvens 
Desbravar o maciço central 
da Madeira 

A vereda que liga o Pico 
Ruivo, o mais alto da ilha da 
Madeira, a 1 862 metros de 
altitude, ao Pico do Areei-
ro, o terceiro mais alto, a 1 
818 metros, tem tanto de 
desafiante como de arreba-
tador. Pode começar-se em 
qualquer uma das pon-
tas, sendo que se consegue 
chegar ao topo do Pico do 
Areeiro de carro e começar 
logo ali a caminhada de 7,4 
km, com cerca de 3h30 de 
duração. Pelo outro lado, 
há que acrescentar mais 2,8 
km ao percurso, fazendo 
primeiro a subida da Achada 
do Teixeira até ao Pico Ruivo. 
O piso é seguro, embora exi-
gente (especialmente pelos 
imensos degraus) e pouco 
recomendável para quem 
sofra de vertigens, com as 
suas arribas imponentes. A 
recompensa, especialmente 
em dias de maior visibili-
dade, é uma perspetiva de 
360 graus. Mesmo quando 
se forma um anel denso de 
nuvens em torno da ilha, só 
com os picos a desponta-
rem, a vista é fabulosa. Para 
conhecer melhor a fauna e a 
flora, há empresas que fazem 
passeios guiados, como a 
Madeira Wonder Hikes. J.L. 
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49  PONTA DE SA0 LOURENÇO, CANIÇAL 

Mar à vista 

   

As paisagens arrebatadoras do extremo mais oriental da Madeira 

Comece a jornada bem cedinho, para assistir ao nascer 
do sol no miradouro Ponta do Rosto, na zona Norte da 
Península de São Lourenço, o extremo mais oriental da 
Madeira. Dali se avista tanto a costa norte, como a costa 
sul da ilha, marcada por arribas monumentais, assim como 
Porto Santo, se o tempo o permitir. A pouca distância está 
a vereda de três quilómetros que percorre a Ponta de São 
Lourenço, feita em cerca de 2h30, sem grandes exigências 
físicas. 
De origem vulcânica e com relevância geológica, a 
península batizada com o nome da caravela de João 
Gonçalves Zarco (um dos três descobridores da ilha da 
Madeira) está classificada como reserva natural, com 
o clima árido e os fortes ventos do Norte a marcar a 
vegetação, rasteira e sem árvores. O cenário é lindíssimo, 
com os tons alaranjados das trabalhadas formações 
rochosas em contraste com o azul profundo do mar. 
O percurso termina na Casa do Sardinha, com um 
pequeno café e centro interpretativo, além de um cais para 
mergulhos na água cristalina. Dali, partem os barcos da 
Madeira Sea Emotions, para quem queira fazer um passeio 
ao redor da península e, com sorte, avistar a comunidade 
de lobos-marinhos. J.L. 
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