
FUGAS | Público N.º 11.070 | Sábado 15 Agosto 2020

Portugal 
Está içada  
a vela das 
Estações 
Náuticas



2 | FUGAS | Sábado, 15 de Agosto de 2020

Ondas há sempre. E mar. E água, o elemento transversal do projecto Estações Náuticas,  
a mudar a forma como olhamos para a nossa paisagem. É muito mais do que turismo.  
São artes e ofícios, desportos radicais, pessoas apaixonadas pelo vento. O mundo  
não vai ser o mesmo — e nós não queremos que seja o mesmo. Luís Octávio Costa

Portugal à vista!
Estações Náuticas

a Os barcos “agarram uma certa ida-

de e começam a ser como nós”. Os 

músculos “começam a fazer mais for-

ça” e nós “ camos mais pequeninos”. 

José Rito está rodeado pelo seu esta-

leiro. Os barcos dele têm pele e vida. 

Ameaçam arrastar-se para a água, 

onde pertencem. “Começam a cair 

de proa e de ré, e a madeira, com tan-

ta força do andamento, começa a dar 

de si”, conta, atropelando-se a uma 

velocidade estenográ ca, sotaque 

cerrado. Até aos nove, dez anos, os 

barcos “são bons”. “São uns ricos 

barcos.” A partir daí começam a 

ceder. “Já não nos fazem a vontade, 

começam a estremecer. Quando a 

gente sente no ouvido o barco a fazer 

chac-chac-chac, a água chega ao meio 

e o barco começa a fazer cova. E 

quando o barco começa a fazer cova, 

já não é um barco para andar, já não 

vira tão rápido, já não faz a vontade 

ao homem do leme. E o homem do 

leme ca um bocado chateado quan-

do perde regatas”, sorri. 

O estaleiro de construção naval 

tradicional do mestre José Rito, 64 

anos, está pousado na praia do Mon-

te Branco, Torreira, concelho da Mur-

tosa, com uma vista deslumbrante 

sobre a ria. “Antigamente, se andasse 

por aqui fora, era só pilhas e pilhas de 

moliço, que era seco como o baca-

lhau. A ria não tinha pedra, era tudo 

areia.” O mestre, tez escurecida pelo 

sol, está entretido com um moliceiro 

“de quinze metros e dez” e 21 caver-

nas cujos painéis estão a ser pintados 

por José Oliveira — a gura de Diácono 

Remédios vai aparecendo nas dunas 

da praia acompanhado por mulheres 

roliças e nuas —, que na última regata 

foi censurado pela “malícia” da sua 

arte. Rito construiu-o em três “mesi-

e andavam o dia todo a virar moliço.” 

José Rito tem boa memória. Andou 

de gadanha e a “empurrar o ancinho 

à barriga” para virar os montes de 

moliço que transbordava dos barcos. 

“Este barco andava sempre debaixo 

de água carregado. Sempre, sempre, 

sempre. Isto era uma loucura! Ainda 

andei a arrastar barcos.” Andou no 

moliço “talvez” até 1986. 

Foi criado “ali”, na casa dos avós. 

Nunca foi para muito longe. Sardinha, 

padiolas de sal, pilhas de moliço, “cal-

deirada de enguias ou do que calha-

va”. “Levávamos batatas, azeite e 

vinagre numa garrafa de pirolitos com 

tos” a trabalhar umas horas por fora. 

Vai receber uns 20 mil euros de “um 

moço que cismou que queria um 

moliceiro”. “É de pinheiro manso que 

fazemos as cavernas. Temos que ir a 

Setúbal, a Viseu... Os costados são do 

[pinheiro] bravo. É a melhor madeira. 

Não torce na água. Já vem dos tempos 

dos grandes construtores, que sem-

pre usaram pinheiro na água salgada. 

E nós continuamos.” 

As pilhas de moliço já só estão na 

memória de alguns e numa ou noutra 

fotogra a pendurada nos museus. 

“Cada um trazia os lhos, as noras, os 

genros, fazia-se a comida ao meio-dia 

um bocado de pimenta dentro. Fica-

va a saber bem”, recorda José, criado 

“dentro de um barco”. “É a minha 

vida desde pequenino. Se calhar fui 

feito dentro da proa de um moliceiro. 

Você sabe lá! Antigamente os casais 

iam para dentro da proa do barco. 

Dormíamos dentro da proa. Dormia-

se que era uma categoria. Era muito 

limpinho. Deus me livre! Ao m-de-

semana o meu pai queria ver aquilo 

tudo ao sol. As mantas de tear... Tudo 

bem lavadinho com lixívia. Quando 

estava a cair aquela chuva na proa e 

o barco a fazer pah-pah-pah uma pes-

soa até ressonava. E não apetecia sair 

FOTOS: PEDRO CERQUEIRA

lá de dentro. Tínhamos sempre cober-

tores e duas velas. E a porta sempre 

aberta! Os meus pais não queriam a 

porta fechada. Porque se o barco vai 

ao fundo... Quando a água chegava 

ao rabo, a gente sentia e fugia. Isto é 

um sonho.” 

Deve a sua arte ao mestre Manuel 

Raimundo, com quem começou a 

“cavacar com a enxó” quando decidiu 

recuperar uma bateira de bicas, um 

chinchorro que comprou ao sogro 

por oito contos (40 euros). “Mandou-

me serrar um pinheiro, 18 milímetros. 

‘Estás um artista’. Começámos a con-

viver um com o outro. Começou a 

gostar de mim e eu dele. Começámos 

a ser amigos. ‘Lança-te, lança-te!’ A 

malta começou a gostar do meu tra-

balho. E aqui estou.” A vida de moli-

ceiro “é uma vida muito trabalhosa”. 

“Era uma vida lixada” que José Rito 

não troca por nada.  

Diz com todas as letras. “A ria de 

Aveiro nunca devia deixar de fazer 

barcos”. Apaixonou-se e quer que 

outros sintam o mesmo. Lança-se à 

ria “só para dar umas bolinadelas”. 

“Levar o mastro para cima, encher a 

vela. Eu gosto disto. Sou apaixonado 

pela vela.” 

 

O “luxo do século XXI” 

A Murtosa é uma das oito estações 

náuticas certi cadas no Centro de 

Portugal (Aveiro, Castelo de Bode, 

Estarreja, Ílhavo, Murtosa, Oeste, 

Ovar e Vagos) que recentemente 

ganharam um portal dedicado ao 

turismo náutico do país, o Nautical 

Portugal, que engloba as 24 estações 

portuguesas — estão mais alguns pon-

tos no mapa em processo de certi

cação e outros municípios vão c 
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apontando antenas para a abertura 

das próximas fases de candidatura. 

A água — a mesma que leva os bar-

cos à vela, a mesma que encantou os 

portugueses e os levou a explorar o 

planeta — é o “elemento transversal”, 

como explicou Pedro Machado, pre-

sidente do Turismo Centro de Portu-

gal, durante a cerimónia de apresen-

tação do novo site com vontade de ser 

cada vez mais internacional (para já 

está disponível em português, espa-

nhol, inglês e francês; ainda sem apli-

cação) e onde é possível pesquisar, 

contactar parceiros e imprimir o 

roteiro de uma escapadinha ou de um 

mais duradouro período de férias. 

“Hoje em dia somos desa ados a ser-

mos mais criativos”, disse Pedro 

Machado em plena estação náutica 

de Castelo de Bode, um centro dina-

mizador de actividades ligadas à albu-

feira com 33 quilómetros quadrados 

que abrange uma parte considerável 

da bacia hidrográ ca do rio Zêzere. 

Esta rede terá na água o seu ele-

mento aglutinador. Ajudará a “pro-

PEDRO CERQUEIRA

DIOGO VENTURA
mover relações”, a “potenciar econo-

mias locais”, apontou. Como semen-

tes, as estações náuticas terão o dom 

de conduzir todos os visitantes atra-

vés de recantos, que o presidente do 

Turismo Centro apelidou de “luxo do 

século XXI” dadas as condições que 

estas regiões oferecem ao nível de 

segurança, de distanciamento, de 

paisagem e de oferta desportiva e cul-

tural. “Fazer diferente”, sublinhou a 

ministra da Agricultura, Maria do Céu 

Antunes, concentrada na “sustenta-

bilidade”, na “valorização” dos pro-

dutos endógenos e na necessidade de 

“olhar para dentro com algum grau 

de proteccionismo”. “Assim respon-

demos aos desa os que o futuro nos 

coloca.” 

Temos três dias pela frente, o mapa 

nas mãos com os principais spots 

assinalados. Entre a praia uvial de 

Fernandaires e o Trízio, a alguns sal-

picos de distância, o nosso primeiro 

desa o prende-se com o equilíbrio. 

Todas as ferramentas à nossa dispo-

sição: wakeboard (cabo e barco), 

stand up paddle, canoagem e caia-

que. À primeira vista, parecem ser 

estes os protagonistas deste sem m 

de estações, de pólos dinamizadores 

de actividades, de recursos náuticos 

que se destacam nos territórios, com 

oferta de alojamento, restauração e 

outros serviços relevantes para a 

atracção de turistas e de outros utili-

zadores, acrescentando valor e crian-

do experiências diversi cadas e inte-

gradas. 

“Achei que o cluster do mar tinha 

que acontecer”, diz à Fugas António 

José Correia, ex-presidente da Câma-

ra de Peniche e vice-presidente da 

Oeste CIM, umbilicalmente ligado ao 

Fórum Oceano e à Fundação Oceano 

Azul, assim como ao desenvolvimen-

to desta ideia e à coordenação do 

grupo dinamizador do Nautical Por-

tugal, que começou a borbulhar em 

2017 com uma série de visitas às esta-

ções náuticas espanholas e francesas. 

“Há muitos anos que muita gente 

andava a dizer que a ideia das esta-

ções náuticas era importante para 

Portugal”, sublinha. “E este núcleo 

só se pode fazer com turismo, com 

economia, com mar, com educação 

e com as empresas, os clubes e os 

municípios.” 

“É uma missão”, sublinha. Territo-

rialmente, o projecto das Estações 

Náuticas procura agregar os actores 

que, a partir da água, “elemento fun-

damental”, prestam serviços, seja 

através de actividades náuticas de 

uma forma directa, seja através de 

infra-estruturas (cais, marinas, etc), 

da criação de dinâmicas relacionadas 
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com o desporto escolar e da conser-

vação do património associado à 

paisagem. “É uma rede de competên-

cias, de vontades e de gente genuí-

na”, vinca António José Correia, cuja 

equipa preparou um regulamento e 

uma série de critérios de modo a que 

cada estação náutica, cada município 

ou entidade promotora (das 24 esta-

ções certi cadas, 20 são municípios) 

possa candidatar-se e integrar esta 

lista. Trata-se, no seu entender, da 

“democratização daquilo que é a acti-

vidade náutica, da preservação do 

território e da preservação de patri-

mónios imperdíveis”. 

Existe uma série de critérios. Mas 

“ninguém chumba”, garante. Ao 

invés, perante essa manifestação de 

vontade, um grupo de pessoas vai 

ajudar a polir a candidatura, traba-

lhando-a de forma a que nenhuma 

estação náutica que de fora. “É aí 

que se pode ajudar a de nir para o 

próprio município ou comunidade 

a estratégia integrada que se deve 

aplicar”. 

Uma onda a aumentar  
de volume 

Pode dizer-se que antes de o serem, 

as estações náuticas já o eram. Em 

parte, pelo menos. Bruno surfa desde 

os dez anos. Fixou-se na praia, em 

Peniche, em 1993, altura em que sen-

tiu uma “epifania”. Durante um par 

de anos foi o único a ensinar peque-

nos sur stas entre Peniche e o Baleal, 

uma península que tem como núcleo 

histórico uma estação baleeira. Em 

2018, conta o proprietário do Bar do 

Bruno, eram 98 operadores licencia-

dos pela capitania de Peniche. “É um 

motor económico importantíssimo”, 

diz, lembrando a importância deste 

tipo de desportos em tempos de pan-

demia e de outras mudanças radicais. 

“Temos uma ligação directa com a 

água. É uma actividade que se pratica 

todo o ano. O sol no surf não é impor-

tante. As alterações climáticas estão 

a afectar os desportos de neve um 

pouco por toda a Europa. Mas ondas 

há sempre.” c 

PEDRO CERQUEIRA

Para além dos desportos 
aquáticos, o projecto das 
Estações Náuticas quer também 
valorizar artes e ofícios,  
como o do peixe seco da Nazaré



6 | FUGAS | Sábado, 15 de Agosto de 2020
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O mesmo acontece com Philippe 

Dabadie, francês que em 1997 colo-

cou a primeira pedra (a primeira 

trave de madeira) da Escola de Vela 

da Lagoa na margem norte da lagoa 

de Óbidos, entre as vilas da Foz do 

Arelho e do Nadadouro. “Quando 

começámos, pouca coisa havia”, 

recorda o francês de 58 anos, com 

um “trabalho apaixonante” que nes-

te momento emprega dez pessoas 

(entre o alojamento, a restauração e 

as aulas de tudo e mais qualquer coi-

sas relacionada com a água: 

windsurf, catamarã, kitesurf, opti-

mist, paddle, canoagem, esqui náu-

tico, wakeboard e hydrofoil, o “tape-

te voador” da escola). “Fizemos tudo 

de raiz”, lembra Philippe, que do seu 

alpendre tem assistido à movimen-

tação de turistas (”dantes, as famílias 

vinham e cavam um mês”) e ao 

crescente interesse pela prática de 

desportos náuticos. “A única coisa 

que sei fazer na minha vida é vela.” 

Na Nazaré, com ou sem ondas 

gigantes, vai-se recuperando a circu-

lação de pessoas na Avenida Manuel 

Remigio. “Há menos palecos e pale-

cas”, diz Francelina, a pé desde as 

quatro, cinco da manhã, referindo-

se aos forasteiros. Apesar de tudo, 

vem estender o peixe nos paneiros. 

“Ocupa muitas horas”, comenta, 

máscara aos tropeções. “Está ali a 

Maria de Fátima, a Idaliza e a Manue-

la. Falta ali a Palmira e a Faneca.” 

Vendem carapau, cherne e respecti-

vos letes, raia e sa o, cabeça, posta 

do meio e rabo. Aos poucos volta à 

areia a seca do peixe, um dos vestí-

gios do passado árduo em que a praia 

estava repleta de cheiros, rebuliços, 

de gritos e ralhos, de homens, mulhe-

res e crianças que nunca cessavam 

três dias a secar), bem como a requa-

li cação do Centro Cultural da Naza-

ré, antiga lota da cidade.  

Na opinião de António José Cor-

reia, este “é o momento certo” para 

re ectir e para olhar para o mercado 

interno. “É a altura ideal de Portugal 

valorizar tudo quanto é recanto, 

tudo quanto é distintivo. É uma opor-

tunidade”, comenta, com a certeza 

de que “Portugal todo vai ser náuti-

co”. O planeta “corre o risco de vol-

tar ao que era”, mas “Portugal tem 

esta oportunidade de se conhecer 

melhor”. “A pandemia obriga-nos a 

isso. Obriga cada um de nós a re ec-

tir. O que é que eu ando aqui a fazer? 

Para onde é que eu quero ir? Existem 

soluções. Temos que apelar ao inves-

timento e torcer pelo efeito multipli-

cador” ao nível dos parceiros desta 

“onda” que admite já estar a aumen-

Estações Náuticas  
de Portugal 
https://www.nautical 
portugal.com 

 
 
 
 

Hotel Star Inn Peniche 
2520-206 Baleal  
Tel.: 262 780 400 
E-mail: res.
peniche@hotelstarinn.com 
 
Hotel Me lia Ria 
Cais da Fonte Nova, Lote 5  
3810-200 Aveiro 
Tel.: 234 401 000 
E-mail: melia.ria@ 
meliaportugal.com

i

tar de volume. “O mundo não vai ser 

o mesmo. E nós não queremos que 

seja o mesmo.” 

 

“Isto não é só turismo” 

Chegamos tarde a Aveiro, mas per-

feitamente a tempo de pagaiar junto 

ao cais da Fonte Nova e de atravessar 

a cidade a bordo de um dos molicei-

ros da Ecoria, a operar nos canais 

Chegamos 
tarde a Aveiro, 
mas ainda a 
tempo de 
pagaiar junto 
ao cais da Fonte 
Nova e de 
atravessar  
a cidade  
a bordo de um 
dos moliceiros 
da Ecoria

PEDRO CERQUEIRA

de trabalhar fosse de noite ou de dia. 

Se “as tradições são para manter e 

continuar”, a câmara municipal con-

tinua a exibir o Museu (vivo) do Peixe 

Seco, um projecto que inclui as 

várias etapas da secagem de peixe 

(amanhar e lavar em água salgada, 

abrir o peixe a meio e colocá-lo em 

“moira” ou salmoura durante uns 15 

minutos, retirar e estender ao sol; o 

peixe seco, por norma, leva dois a 
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desde 1993 e por isso empresa pio-

neira na exploração turística deste 

tipo de meio de transporte — neste 

momento com a lotação reduzida a 

metade, 16 passageiros. “A ria é toda 

nossa”, diz-nos Francisco Matos, a 

cidade a passar-nos à frente como 

numa película. 

No dia seguinte, madrugamos em 

Aveiro. O surf espera-nos na praia da 

Vagueira — e um pequeno-almoço a 

bordo de uma Waterlily, casa-barco 

de uma empresa da região sediada em 

Vagos que é um dos 46 parceiros da 

Estação Náutica de Aveiro. Se o tempo 

ajudar, iremos ao mar com uma das 

duas companhas de arte xávega ( João 

da Murtosa, na oraia da Vagueira, ou 

Valdemar, na praia do Areão). Se o 

vento estiver de feição, seguraremos 

no leme do Kalonga (”nunca muda-

mos os nomes aos barcos, dizem que 

dá azar”) à medida que Paulo Amaral, 

do Clube Náutico Boca da Barra, no 

porto de abrigo da Gafanha da Nazaré 

(com cursos de iniciação à vela para 

adultos), manobra os cabos e sente os 

mínimos movimentos das velas como 

parte do seu próprio corpo. “Comecei 

a fazer vela aos sete anos. É uma pai-

xão que ca.” 

Já não queremos continuar a via-

gem de carro. Abandonamo-lo. Atra-

vessamos a ria como deve ser. Estra-

nhamos a ausência do navio-museu 

Santo André (em reparação), passa-

mos ao largo do maior farol de Por-

tugal (praia da Barra, visitável às 

quartas-feiras da parte da tarde), 

atracamos junto ao estaleiro do mes-

tre José Rito, que se prepara para a 

regata de moliceiros do dia seguinte. 

Pedimos boleia ( amingos incluídos) 

a um moliceiro à vela até à Ribeira da 

Aldeia, Pardilhó, terra de construto-

res navais, e espreitamos os planos 

do futuro cais e Centro de Interpre-

tação de Construção Naval que será 

vizinho de outro mestre, Esteves, 

“desde os dez anos a trabalhar nis-

to”. “A este respeito podem pergun-

tar qualquer coisa”, diz-nos, ao mes-

mo tempo em que pega numa 

machadinha para fazer um prego de 

madeira (”é como aquele que quan-

do falhava o prego, dizia ‘está vento’. 

O vento não desvia o martelo. Era 

uma maneira de reinar”) e nos ensi-

na o que é um pau de pontos, uma 

espécie de metro de alfaiate onde 

risca as medidas de cada barco que 

constrói. “Tenho um para cada bar-

co. Tenho ali uns 50. Nunca contei. 

Quando me pedem uma bateira igual 

à do fulano, eu vou buscar as medi-

NELSON GARRIDO

NELSON GARRIDO

das. Sei-as de cor, mas uso o pau. É 

preciso ter olhos também.” 

“A nossa primeira conquista foi 

conquistar os nossos”, diria mais tar-

de António José Correia durante um 

brinde com parte da equipa que o 

acompanha na construção do projec-

to Estações Náuticas. O palco é um 

antigo armazém de sal com cerca de 

250 metros quadrados localizado no 

cais do Puxadouro, Ovar — em tem-

pos local movimentado de embarque 

e desembarque de produtos e pessoas 

e terminal de um dos braços da ria de 

Aveiro onde está instalado o núcleo 

museológico da Cenário. 

Actualmente em vias de extinção, 

a carpintaria naval, diz a Cenário, 

“poderia ser uma actividade econó-

mica de enorme potencial futuro, 

tanto na vertente do emprego como 

cultural e turística”. A sua recupera-

ção permite a preservação da identi-

dade da ria e a criação de oportuni-

dades de desenvolvimento integrado 

sustentáveis compatíveis com uma 

economia local à escala humana”. O 

espaço disponibiliza equipamento 

para essa actividade e dinamiza a 

recuperação de práticas e actividades 

locais de “usufruto do território” e 

das suas “potencialidades decorren-

tes da omnipresença da água”. Antó-

nio José Correia remata: “Isto não é 

só turismo”. 

 

A Fugas viajou  a convite  
do Turismo Centro de Portugal
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Qualquer uma das serras em que procuramos o ar mais livre deste Verão 
oferece-nos personagens que mostram que Cada homem é uma serra. 
Mas essa legenda estava guardada para um dos últimos gigantes dos 
Montes Hermínios. André Cunha (texto) e Nelson Garrido (fotos)

Tanta Estrela muito  
mais alta do que a Torre

Serra da Estrela

A pé pelas sete montanhas
mais altas de Portugal

a Tem mais ou menos a altura de um 

homem baixo, ainda um pouco 

menos, este carvalho adolescente 

junto ao qual escrevo, no parque de 

campismo rural do Vale do Beijames, 

e de onde podem começar tantas 

aventuras. Há-de ser gigante esta 

árvore, um dia, tal como muitas 

daquelas que foram plantadas na sen-

da de “Um milhão de carvalhos para 

a Serra de Estrela”, o projecto-mani-

festo liderado pela Associação Cultu-

ral Amigos da Serra da Estrela e pela 

sua gura ímpar, José Maria Serra 

Saraiva, conhecido por Zé Maria para 

quem já esteve com ele na serra. Ser-

ra, apelido duas vezes: primeira e 

segunda mãe. 

Como ele nunca abandona os seus 

vales, mal um incêndio nos levou, em 

2005, várias das madeixas verdes das 

encostas do antigo glaciar do Zêzere, 

logo Zé Maria pôs as mãos às várias 

sementes serranas (os carvalhos 

foram apenas o mote), mobilizando 

escolas, poder local e outras institui-

ções - muitas que estavam paradas -, 

juntou-lhe montanheiros de todo o 

país e até a Força Aérea e começou a 

ajudar a natureza a renovar aquela 

magnus opus que Ferreira de Castro 

descrevera como ninguém em A Lã e 

a Neve. “Era um corredor quase recto 

e compridíssimo e dir-se-ia rasgado 

pelo casco de um navio, que ali impri-

mira a sua forma de U, acrescentada, 

na base, pela incisão da quilha, onde 

deslizava o rio. O Zêzere, ainda infan-

te, mal se enxergava entre os esbran-

quiçados penedos que se erguiam no 

seu leito e as urzes que o ladeavam. 

(…) Em cima, muito ao alto, as beiçor-

ras da serra corriam quase a pique e 

por elas passavam, ligando-as um 

instante, farrapos de neblina.” 

“Olha o Manel Gigante!”, acena 

para o pastor e velho companheiro 

de escola em Manteigas, neblina no 

cabelo, depois de passarmos pelo 

edifício do Parque Natural em Man-

teigas, uma das segundas casas de Zé 

Maria, que lá trabalhou como vigilan-

te da natureza durante muitos anos. 

Ali fora antes a pensão Lusitana, onde 

ele ainda se lembra de ver Ferreira de 

Castro, antes de o Parque Natural 

existir e ainda antes da revolução de 

Abril chegar, então anunciada por 

telefone para a vila altaneira pelo pró-

prio Zé, a quem a serra já houvera 

ensinado a ser livre, e que tudo pre-

senciara em Lisboa, em directo, de 

uma janela da Rua do Arsenal. Anos 

mais tarde, quando foi preciso, tam-

bém ele enfrentou uma lagarta de 

ferro, quando se fez estátua à frente 

de um bulldozer, impedindo a cons-

trução de uma estrada e da fábrica 

que se lhe seguiria, precisamente a 

meio daquela descrição de Ferreira 

de Castro. Fez-se em Manteigas, a 

fábrica de engarrafamento de água. 

E o vale continua dono do nosso 

olhar. 

A ta do nosso reencontro tinha de 
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estrada, queimando a sola das botas 

e dos pés. Sim, eis-nos chegados a 

uma das renovadas vitórias do país 

do carro, Cristiano e consumismo. 

Se a natureza já tinha erguido ali, 

na periferia granítica mais bela do 

planalto, a imponente e elegante tor-

re do Cântaro Magro, porque é que 

um futuro rei quis fazer uma torrezi-

nha em formato lego lá na cama mais 

alta da esbelta princesa Estrela, man-

to que uma ditadura rasgou depois 

com uma estrada? Orgulhosamente 

só, no alto do seu quintal, já que é 

mesmo coisa rara encontrar outro 

país no mundo que tenha decidido 

atravessar a sua montanha mais alta 

(continental ou insular) por uma rota 

de alcatrão. Mas não há ninguém 

capaz de fazer melhor do que D. João 

VI ou do que Salazar e devolver esta 

boina, a “careca” da grande serra, às 

estrelas e ao silêncio? 

Faltava a cereja podre no topo do 

bolo estragado: “Centro Comercial da 

Torre. Bem-vindo ao centro comercial 

mais alto de Portugal Continental”. 

Da cidade às serras, um shopping é 

uma bandeira na paisagem. Volta a 

dizer-nos Saramago, parece que não 

ouvimos bem que “o centro comer-

cial é a nova catedral e a nova univer-

sidade: ocupa o espaço de formação 

da mentalidade humana. Os centros 

comerciais são um símbolo”. 

Quero fugir daqui pela sufocante-

mente bela Garganta de Loriga. Quan-

do chego ao Covão da Nave, o pesa-

delo já vai em fade out. Desço para o 

Covão da Areia e limpo os ouvidos 

com a água de um dos ribeiros que 

há-de regar esta terra, de Loriga a 

Vide, dos primeiros aos últimos socal-

cos do vale que aqui ainda é garganta 

apertada. O chocalho das mais altas 

cabras con rma o regresso a uma 

sinfonia onde o homem dialoga com 

a natureza. É Abílio, aqui como seu 

pai, avô e bisavô - pelo meio uma 

guerra colonial com três balas numa 

perna (guarda uma delas, a fazer de 

porta-chaves) e uma fábrica na Ale-

manha que também quase o matou -, 

podia ser ele o lho de Horácio que 

nasce no nal do romance de Ferreira 

de Castro, quando “Berlim agoniza-

va”, precisamente quando Abílio veio 

à luz da serra, há 75 anos. 

Quando se caminha atrás de um 

pastor, sente-se todo o tempo que ele 

leva no alforge, além da garrafa de 

vinho e de um queijo seco. Recordo 

Faísca e Massano que já não devem 

descansar na corte, ao m do dia. E 

os versos do médico João Isabel, “Pas-

tor da Serra da Estrela / da terra onde 

eu nasci / a serra foi-te madrasta / mas 

chora agora por ti”. Um dos lhos de 

Zé Maria tem a minha idade, estudou 

agronomia. E é pastor. A serra ainda 

resiste, torre de si mesma.

começar a correr no Covão da Ame-

tade, o cenário justo para a devida 

declaração de interesses. Conheci o 

Zé Maria aqui, quando eu era ainda 

mais pequeno do que o tal jovem car-

valho. Vim pela mão do hoje veterano 

histórico das montanhas, José Veloso, 

rumo ao Nevestrela, o grande berço-

escola do montanhismo em Portugal, 

nos anos de 1980 e 1990, e que tinha 

o seu campo-base neste Covão que é 

a mais bela virilha desta serra, com 

aquelas bétulas que parecem suspen-

der o tempo. Nessa altura, Zé Maria 

já era o mito que hoje continua a ser. 

E desde então, quando volto à Serra 

(as outras tratam-se pelo seu nome 

próprio, à Estrela chamamos tantas 

vezes apenas Serra), volto sempre ao 

Zé Maria, qual peregrinação como 

qualquer himalaiano passava sempre 

pela Miss Elizabeth em Katmandu, 

antes e depois de se atirar às torres do 

mundo. 

Reformado do Parque Natural, 

onde nunca subiu na hierarquia, 

eterno divulgador e guardião deter-

minado deste seu leito que dá de 

beber a meio país, ele discorre uma 

visão integrada, uida, onde cabem 

a natureza bruta e selvagem, o pastor 

e o guia de montanha ombro a 

ombro orientando os vários reba-

nhos e onde até cabe um turismo de 

altitude sustentado com o esqui 

na pista certa (mas não tal como 

está). Ouvi-lo é registar um autodi-

dacta que o amor à serra onde nas-

ceu transformou num pedagogo de 

várias gerações. Obrigado Mestre, 

por tantas bússolas! 

 

Não me dês beijos de fogo 

Para um caloiro, a subida para o tecto 

do extremo continental europeu teria 

de começar pelo mais que clássico 

Vale de Manteigas, mas nós escolhe-

mos uma nova via alternativa, ainda 

a desbravar horizontes, e que começa 

onde termina a estrada orestal do 

Vale do Beijames. Depois de um 

banho refrescante, começamos a tre-

par pela vereda da Abitureira, rumo 

à Fraga Grande, num primeiro desní-

vel de 500 metros. Se há poucas per-

nas que, no último meio século, terão 

feito mais quilómetros pela serra fora 

do que as de Zé Maria - só mesmo as 

dos pastores nos seus próprios redu-

tos -, é ainda menos provável que 

existam mãos que tenham (re)dese-

nhado e construído mais veredas do 

que as dele. Zé Maria conhece o corpo 

da serra, como Cláudio Torres conhe-

ce o chão de Mértola. 

“Este caminho deve ter dado um 

trabalhão a fazer”, espanta-se, pé 

ante pé, uma jovem que me acompa-

nha com a sua mãe, que logo lhe res-

ponde: “Isto é muito antigo, deve 

estar aqui desde os romanos”. Mas 

não, informo eu, “é a última obra do 

Zé Maria”, qual Viriato. “Construiu 

isto nestas escarpas virgens com a 

ajuda de mais três ou quatro homens. 

Demorou nove meses a fazer.” “Um 

lho”, suspira a jovem, tirando-me as 

palavras da respiração já ofegante, 

quando nos acercamos do próximo 

passadiço de pedra que atravessa 

uma cascalheira como se de uma sua-

ve duna se tratasse. Que arte, saber 

esculpir uma vereda assim, neste vale 

mestiço onde o xisto das fragas nos 

leva até aos penhascos graníticos des-

ta cauda do maciço central. Tem dois 

anos, ainda gatinha, esta serpentina 

montanha acima, com as suas varian-

tes, num total de 22 quilómetros que 

“custaram cerca de 50 mil euros, 

enquanto passadiços bem mais cur-

tos de madeira, vão custando 

milhões”. “Estão na moda, mas 

depois ardem”, desabafa Zé Maria. 

Há já alguns minutos, ainda des-

lumbrados pelos líquenes que fazem 

as barbas do Verão, a rude beleza des-

tas fragas, o desenho de luz do sol 

poente descendo do Curral do Vento, 

penetrando pelas frestas dos promon-

tórios para iluminar o palco escondi-

do da nascente do Beijames (foi lá que 

se deu o beijo original?), todo o vale 

estendendo-se aos nossos pés, as pri-

meiras cortes dos pastores como for-

migas de pedra lá em baixo, quando 

cair a noite Verdelhos será um presé-

pio humano e lá mesmo ao fundo, o 

parque de campismo rural e familiar 

de Zé Maria… Há já alguns minutos 

derradeiros que, sintoma trágico 

sobrepondo-se a esta alegria natural 

das coisas, o nariz nos anuncia lágri-

mas que não podem apagar nada. O 

forte zumbido de um helicóptero eli-

mina qualquer o de esperança. E o 

fumo esbate o sol que morre atrás das 

pedras. Nós a caminho da Fraga Gran-

de e na vertente do outro lado um 

maldito trilho de fogo sobe desde as 

proximidades da Aldeia do Carvalho, 

tal como subia Horácio, a persona-

gem central de Ferreira de Castro, 

desde a Covilhã fabril para a sua Man-

teigas natal. A jovem que nos acom-

panha, triste, abraça-se à mãe. Zé 

Maria conforta-a dizendo que “não é 

quase nada”. Ele sabe que a luta não 

pára. O homem contra o homem: 

pelo homem, com e pela serra. 

Semente a semente. 

“Se o fogo passar para este lado é 

por acolá, por isso é que eles estão 

aqui, a guardar as suas árvores e pron-

tos a ajudar os companheiros, se for 

preciso.” Eles são os sapadores ores-

tais de Verdelhos e o presidente dos 

Baldios, associação que, entre muitas 

outras funções, faz a manutenção das 

veredas deste vale, como aquela que 

acabámos de percorrer. O fogo não 

passou, nem passará. Desta vez, o 

Beijames continua tal e qual como 

nos vem sgando, a sua beleza devo-

rando-nos, selvagem. 

 

Onde está  a verdadeira 
torre? 

Quase em azimute para a Torre, tería-

mos de apontar ao Poio do Judeu, 

bordejar o grande cervunal da Nave 

de Santo António – outrora santuário 

maior da transumância – e seguir pela 

exigente vereda do Espinhaço de Cão 

até lá cima ou, plano Z, seguir pela 
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Santa Bárbara Eco-Beach Resort

As primeiras villas foram 
renovadas, o restaurante tem um 
novo conceito e há agora um 
wellness retreat no topo da 
propriedade. Como a pandemia 
veio atrasar o anúncio das 
novidades, houve ainda tempo 
para semear uma quinta. E os 
projectos não se cam por aqui. 
Mara Gonçalves

Um “luxo 
descontraído” 
renovado  
e (ainda) mais 
ecológico

a Na placa, lê-se “alho selvagem” 

mas, na verdade, Manuel Dias não 

sabe ao certo como se chama aquela 

planta de folhas delgadas que cresce 

espontaneamente pelos campos de 

São Miguel. Tem um travo “especta-

cular” entre o alho e a cebola, daí o 

nome que lhe deu, mas por aqui não 

há ninguém que a utilize na cozinha. 

Manuel descobriu-a num dos muitos 

passeios exploratórios pela ilha aço-

riana, à procura de novos sabores e 

ingredientes autóctones para trazer 

para os restaurantes. 

Há mais de um ano que Manuel 

Dias se mudou para os Açores para 

trabalhar como chef no WHITE 

Exclusive Suites & Villas, a unidade 

hoteleira que João e Catarina Reis 

abriram na Atalhada (Lagoa, no Sul 

da ilha) em 2017, dois anos depois de 

inaugurarem o Santa Bárbara Eco-

Beach Resort, junto à Ribeira Gran-

de (na costa norte de São Miguel), 

em parceria com Rodrigo Herédia. 

Desfeita a sociedade, os dois hotéis 

fazem agora parte do mesmo grupo, 

Singular Properties, entretanto cria-

do pelo casal, e é da vontade de uni-

formizar o conceito do serviço entre 

os espaços que nasce grande parte 

das novidades deste ano no Santa 

Bárbara, o primeiro eco-resort de 

praia dos Açores. 

Mas esta ideia de criar uma quin-

ta, ainda que “já estivesse na cabe-

ça” de João Reis e de Manuel Dias, 

entretanto nomeado director de 

food & beverage do grupo, acabou 

por concretizar-se mais cedo do que 

o previsto devido à pandemia de 

covid-19. “Foi o nosso entretém”, 

confessa Manuel, enquanto mostra 

os novos cantos à casa. 

A Ícaro, o cavalo-anão que acaba 

de chegar, vão juntar-se algumas 

cabrinhas. Vai existir uma zona de 

compostagem e outra de painéis 

solares, aponta. E uma grande hor-

ta, já avançada, num total de 

4000m2. Os canteiros foram delimi-

tados com velhos cabos utilizados 

nos barcos de pesca e outros vão ser 

criados com garrafas de vinho 

vazias. Para não destruir o solo exis-

tente, foi usado o excedente de car-

Em cima,  
o Santa 
Bárbara 
Eco-Resort;  
ao lado,  
o WHITE 
Exclusive;  
na página  
ao lado,  
La Maison - 
todos os 
alojamentos 
são 
propriedade 
do grupo 
Singular 
Properties

tão utilizado no hotel para cobrir os 

canteiros e colocado composto por 

cima, onde crescem agora as hortí-

colas. Há ainda uma estufa “de chão” 

e outra de hidroponia. Crescem abó-

boras, meloas, muitas ervas aromá-

ticas, beterrabas e cenouras de mui-

tas cores, tomates e papaia, entre 

uma enorme diversidade de legu-

mes e frutas. Com uma semana, as 

folhas de alface estão prontas a 

colher, aponta Manuel, “curioso 

para saber” o que vai sair destas 

experiências. 

A ideia é continuar a dar passos 

no caminho da sustentabilidade 

(neste campo, há também novas 

ammenities, da marca irlandesa 

orgânica Voya, apresentadas em 

frascos de vidro personalizados com 

rótulos de madeira local) e tornar a 
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componente de restauração do gru-

po praticamente auto-su ciente em 

termos de produção agrícola, traba-

lhando num conceito de farm to 

table. 

O primeiro jantar no Santa Bárba-

ra é um retrato perfeito desta nova 

aposta: sopa fria de curgete, manje-

ricão e hortelã da ribeira; e, para 

prato principal, legumes salteados 

com especiarias, molho de tomate e 

salva, ovo cozido a baixa temperatu-

ra e salva frita, acompanhado de 

arroz basmati. Tudo servido lá em 

baixo, na esplanada do beach club 

(este ano encerrado ao público, 

devido à covid-19), ao ritmo das 

ondas e do grasnar alcoviteiro dos 

cagarros. 

É que a praia de Santa Bárbara, 

com o seu longo areal negro, ca 

mesmo aqui aos nossos pés (e a dois 

minutos de distância). Conseguimos 

vislumbrá-la a partir de alguns recan-

tos do resort, como a cabana de mas-

sagens ao ar livre sobre a falésia ou 

no deck de madeira onde, na manhã 

seguinte, despertaremos o corpo 

com uma sessão de ioga, guiados 

pela sorridente instrutora, Carolina 

Lino. De resto, o mar acompanha-

nos sempre. De um lado, o azul do 

oceano. Do outro, o verde das mon-

tanhas. Os Açores em panorâmica. 

 
Muitas novidades 

A celebrar cinco anos, e após um 

período de encerramento devido ao 

novo coronavírus, o Santa Bárbara 

Eco-Beach Resort reabriu em Julho, 

com vários espaços renovados e 

algumas novidades. As 14 villas cons-

truídas na primeira fase foram remo-

deladas e a decoração aproxima-se 

agora às restantes unidades (14 stu-

dios, sete villas T1 e nove villas T2 no 

total, divididas em três patamares e 

com diferentes valências, como 

jacuzzi privativo ou uma longa pis-

cina de água salgada partilhada, 

frente ao terraço dos quartos). 

A decoração do bar e do restau-

rante também foi renovada, para 

dar corpo a um novo conceito, com 

cocktails de autor e uma carta mais 

re nada. Pormenor: as novas cadei-

ras são uma criação de João Reis, 

feitas a partir da reutilização de fer-

ros vindos de uma obra (Reis traba-

lhou na área de construção civil) e 

“trancinhas” em bra vegetal feitas 

por “uma velhinha que ainda fazia 

capachos [tradicionais]”, conta. O 

sushi não desaparece por completo 

da ementa, mas os pratos vão agora 

buscar inspiração a diferentes países 

asiáticos, da gastronomia tailandesa 

à indiana ou coreana, pela mão do 

chef André Santos. Há diferentes 

opções de bao, caril e ramen ou uns 

gulosos yakitoris de frango, por 

exemplo. “Isto é um restaurante de 

hotel. Não queremos desligar-nos do 

passado, mas subimos um patamar”, 

descreve o proprietário. 

A carne e o peixe utilizados na 

ementa são maioritariamente dos 

Açores – a cionados da pesca sub-

marina, é habitual João Reis e 

Manuel Dias irem “muitas vezes pes-

car o que depois está na ementa”, 

ou irem ao campo escolher as cabe-

ças de gado junto dos produtores. 

No WHITE, onde haveremos de car 

duas noites, o chef André Fragoeiro 

assumiu as rédeas da cozinha, até 

então partilhada com Manuel Dias, 

mas o conceito mantém-se: criar 

todos os dias uma carta diferente, 

com sugestões do chef e um menu 

de degustação, consoante a inspira-

ção e os melhores produtos do dia. 

É esta a novidade do WHITE: o res-

taurante Cardume, até agora de 

acesso exclusivo aos hóspedes, abre-

se ao público, com o menu chef’s 

table, disponível por reserva anteci-

pada, algo que passa a ser obrigató-

rio também no restaurante do Santa 

Bárbara (tanto para a experiência 

chef’s table como à carta). 

No Santa Bárbara, há ainda um 

novo wellness retreat, instalado 

numa estufa, localizada no ponto 

mais alto do resort. Além de uma 

zona de massagens e tratamentos, 

integra ginásio e uma pequena pis-

cina interior aquecida. Tal como no 

WHITE, o resort passa também a ter 

um serviço de “experiences mana-

FOTOS: DR

ger”, num apoio personalizado aos 

hóspedes com sugestão e organiza-

ção de actividades na ilha. O mesmo 

pode ser requisitado na La Maison, 

antiga casa de família do casal, a 

uma rua de distância do WHITE, 

entretanto adaptada a unidade de 

turismo, com quatro quartos (uma 

suíte, um com cama de casal e dois 

twin), uma ampla sala, cozinha, 

alpendre fechado, parque infantil, 

piscina exterior aquecida e campo 

de croquet. 

É nesta linha que se manterão os 

próximos projectos turísticos do 

casal: alojamentos privativos com 

acesso a algumas valências de hotel, 

protagonizadas pela equipa do gru-

po, como o serviço de algumas refei-

ções ou a organização personalizada 

de actividades. É um “conceito de 

luxo descontraído”, de ne João Reis. 

O próximo projecto em São Miguel 

ainda está no segredo dos deuses – 

revelam apenas que resultará da 

recuperação de uma propriedade de 

família, construída entre os séculos 

XVI e XVII (Catarina é natural de São 

Miguel). 

Já 2021 deverá marcar a estreia do 

grupo em São Jorge, com a recupe-

ração de uma antiga casa senhorial 

na Fajã de Santo Cristo, com três 

quartos e uma suíte na antiga casa 

da burra. João Reis é um confesso 

apaixonado pela localidade, onde 

vai há vários anos para praticar surf, 

e onde se acede apenas de moto4 ou 

numa caminhada íngreme de cerca 

de 45 minutos. “Para mim, a fajã é 

uma lição de vida. Faz-nos mais 

humildes.” Lá em baixo, apenas um 

punhado de casas, o restaurante O 

Borges e a natureza em estado bru-

to. “A experiência de São Jorge tem 

de ser um bocadinho rough”, de ne, 

e apenas para clientes “especiais”, 

capazes de trocar o comodismo de 

caprichos mais imediatos pelo con-

tacto directo com a natureza. Não é 

essa a identidade dos Açores? 

 

A Fugas esteve alojada  
a convite do grupo  
Singular Properties

Santa Bárbara 
Eco-Beach Resort 
Estrada Regional n.º1 

1.º Morro de Baixo - Ribeira Seca 
Tel.: 296 470 360 
E-mail: 
resort@santabarbaraazores.com 
www.santabarbaraazores.com 
Preços: estúdios a 200€,  
villas T1 a 185€ e villas T2 a 285€ 
(valores médios por noite). 
 
WHITE Exclusive Suites & Villas 
Rua Rocha Quebrada, 10 
Atalhada – Lagoa 
Tel.: 296 249 153 
E-mail: geral@whiteazores.com 
www.whiteazores.com 
Preços: a partir de 210€  
na época baixa e de 350€  
na época alta (junior suíte) 
 
La Maison 
Estrada Regional, 65 
Atalhada – Lagoa 
Tel.: 296 249 153 
E-mail: white@whiteazores.com 
Preços: entre 450€ a 1000€  
por noite 
 

Restaurante Ponta  
do Garajau 
Rua Frederico Moniz 

Pereira 
Ribeira Quente 
Tel.: 296 584 678 / 961 491 268 
restaurantepontadogarajau.com 
 

Informações covid-19 
Para visitar qualquer ilha 
da Região Autónoma dos 

Açores é obrigatório realizar o 
teste de despiste à covid-19. O 
custo é suportado pelo Governo 
Regional. Este pode ser feito até 
72 horas antes da partida, num 
dos laboratórios 
convencionados, localizados em 
diferentes zonas do país, ou à 
chegada ao aeroporto açoriano 
de destino. É necessário 
preencher ainda uma declaração 
e apresentar um documento que 
comprove o resultado negativo 
do teste (caso o faça antes de 
partir). Quem ficar no 
arquipélago mais do que sete 
dias terá de realizar um segundo 
teste, junto de uma entidade de 
saúde açoriana. Quando lá 
estivemos, todos estes novos 
procedimentos ligados à 
covid-19 demoraram cerca de 
uma hora.  
Mais info: covid19.azores.gov.pt.

i
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Madeira

A ilha é um jardim, já se sabe, e é mar, é campo,  
é montanha, é cidade. A Madeira é turismo  
e os meses de paragem foram um sufoco para muitos, 
mas a esperança na retoma faz com que  
o engenho se aguce e se façam novas propostas  
a quem chega. Bárbara Wong

Esta ilha é mais do 
que um jardim para 
ser descoberto pelos 
turistas nacionais

a Nestes tempos de pandemia, ater-

rar no Aeroporto da Madeira já não 

representa apenas ter atenção aos 

ventos ou voltarmos a surpreender-

nos com esta pista extraordinária. As 

medidas de segurança obrigam a 

outros cuidados, é certo, mas, curio-

samente, dentro dos novos parâme-

tros das nossas viagens, a chegada 

consegue ser calorosa. Assim que saí-

mos, há mais de uma dezena de jovens 

encarregados de separar os passagei-

ros entre os que chegam com o teste 

à covid-19 feito e os que poderão fazê-

lo naquele momento – o teste é gratui-

to, mas neste último caso o turista tem 

de car fechado no hotel umas 12 

horas, até saber o resultado. Enquan-

to isso, antes de deixarmos os nossos 

dados e a informação sobre o lugar 

que ocupámos no avião, temos direi-

to a uma banana e a uma água, o que 

sempre atenua o tempo de espera. 

Passado este novo sistema de segu-

rança a que temos de nos ir habituan-

do, não nos podemos queixar: é que, 

para este nosso passeio pela ilha, 

temos à porta à nossa espera uma 

limusine do Savoy Palace com um 

serviço inovador de boas-vindas — a 

oferta de uma bebida, frutos secos, 

barras saudáveis ou macarons feitos 

pelo chef de pastelaria Pedro Campas. 

A pandemia permitiu que os colabo-

radores do grupo parassem e trouxes-

sem novas ideias que começam agora 

a ser implementadas. Esta é uma 

delas, explica Paula Andrade, direc-

tora de relações públicas. Nos seis 

hotéis do grupo Savoy trabalham cer-

ca de 820 pessoas e algumas conti-

nuam em lay-off. A nal, a Madeira 

começou timidamente a abrir as suas 

portas. A taxa de ocupação ronda os 

40%. Por isso, o grupo virou-se para 

o turista local com propostas tenta-

doras; mas nunca baixando os pre-

ços, salvaguarda a responsável. 

“Manter-se à tona”, como nos dirão 

Nuno e Gonçalo da Madeira Experien-

ce Tours, uma empresa que quando 

começou, em 2006, se dedicava ao 

canyoning mas que foi alargando as 

actividades para os desportos aquáti-

cos, escalada, bicicleta e moto4, pas-

seios na montanha e também activi-

dades de team building a pensar nas 

empresas. Este ano não é de paragem, 

asseguram, embora reconheçam que 

a procura diminuiu bastante. 

A provar que por aqui não se pára, 

avançaremos para uma caminhada 

de quase oito quilómetros pela Leva-

da dos Cedros, em Porto Moniz. Ao 

longo de três horas, Gonçalo revela 

alguns dos segredos da oresta Lau-

rissilva, que ocupa cerca de 20% da 

ilha e com características só encon-

tradas nos Açores e Canárias, bem 

como nos ajuda a descobrir algumas 

espécies endógenas como o bis-bis, 

um pássaro que pesa cinco gramas. 

 

O portão do Reid’s fechado 

Graça Lopes é guia intérprete há mais 

de 30 anos e, depois da pandemia, 

promete nunca mais reclamar por 

não ter folgas. O tempo em que esteve 

parada foi complicado, sobretudo 

nome de vinho’”, cita Graça Lopes, 

dando início à Wine & Food Tour. 

A caminhada pelo centro prosse-

gue, assim como os lamentos de 

quem nos acolhe. Junto à Sé Catedral, 

queixa-se da pouca a uência a empre-

gada do restaurante Calhau, onde 

provamos peixe-espada preto com 

molho de maracujá e um Verdelho da 

Quinta do Barbusano, de São Vicente. 

Na Fábrica de Santo António, que está 

na mesma família há cinco gerações, 

vende-se bolo de mel e um imenso 

sortido de bolachas, broas e rebuça-

dos, como o famoso rebuçado de 

funcho. A funcionária, ao mesmo 

tempo que se lamenta pela falta de 

turistas, amedronta-se com o aumen-

to dos casos de infectados desde que 

o aeroporto abriu. 

A fábrica esteve sempre em labora-

ção porque abastece grandes super-

fícies, da Madeira ao Reino Unido. 

“Nunca chegámos a parar, mas tive-

mos a loja fechada” pela ausência de 

turistas, explica o administrador Bru-

porque o marido também trabalha no 

turismo. “Se todo o português tem 

alguém emigrado, todo o madeirense 

tem alguém no turismo ou na restau-

ração”, diz, acrescentando que parou 

em Março e só recomeçou, muito sua-

vemente, em meados de Julho. Exis-

tem mais de uma centena de guias do 

arquipélago. O turismo corresponde 

a 26% do PIB da região, nota Nuno 

Vale, director-executivo da Associação 

de Promoção da Madeira (APM). 

“Para mim, o que mais me custou 

foi ver o portão de ferro do Reid’s 

fechado. É que nem durante a Segun-

da Guerra fechou”, sublinha Graça, 

fazendo referência ao Belmond Reid’s 

Palace Hotel, um dos mais antigos e 

simbólicos da Madeira, pois ali ca-

vam hospedadas guras como Wins-

ton Churchill. É desta forma que ilus-

tra como cou a ilha durante os meses 

de con namento. “Entre Abril e 

Junho tínhamos muito trabalho. 

Depois em Setembro e Outubro, com 

os cruzeiros, também”, lamenta, sem 

perder a esperança que rapidamente 

os navios voltem ao porto. 

Os barcos trazem trabalho aos guias 

e dinamizam o comércio do Funchal. 

Às dez da manhã, o museu e a adega 

de São Francisco, um antigo convento, 

estão vazias, assim como a loja da 

Blandys, uma empresa de vinho da 

Madeira há sete gerações na mesma 

família. Em circunstâncias normais, 

haveria la para entrar e conhecer. “A 

história da ilha mistura-se com a do 

vinho, por isso costuma dizer-se: ‘Um 

vinho com nome de ilha, uma ilha com 

RUI GAUDÊNCIO
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O Mercdo  
dos 
Lavradores, 
no Funchal, 
continua  
a ser ponto  
de visita 
obrigatória  
na ilha

DANIEL ROCHA

no Vieira. Com o prémio de excelên-

cia e qualidade de serviço e sendo 

uma loja histórica, a Fábrica de Santo 

António aproveitou o con namento 

para fazer melhorias. “Acreditamos, 

e estamos já a sentir, com a retoma, 

que somos um ponto de paragem 

obrigatório para quem visita a 

região”, declara, orgulhando-se de 

ser responsável pelo “cheiro que per-

fuma as ruas do Funchal”. 

 

Os ciclos económicos 

Todos são unânimes em a rmar que 

foram boas as decisões do Governo 

Regional de fazer os testes à covid-19 

à entrada e de querer implementar o 

uso obrigatório da máscara. Traz con-

ança a quem ali vive e também a 

quem quer passar férias na região, 

justi cam. 

Tony Fernandes, chocolateiro e 

fundador da UauCacau, onde os bom-

bons, mais de 50 variedades, são fei-

tos artesanalmente e apenas com 

produtos da região (excepto o choco-

late), confessa que os meses que pas-

saram foram “difíceis”, mas que não 

baixou os braços, nem ele, nem os 

funcionários, que se desdobraram 

para fazer take-away por toda a ilha, 

sobretudo na altura da Páscoa. Depois 

disso usou as redes sociais para agra-

decer aos madeirenses, que conti-

nuam a ser os que ocupam a esplana-

da para beber um café acompanhado 

de um bombom ou uma trufa. 

“Na Madeira, ao longo dos séculos, 

temos tido ciclos económicos, come-

çámos com os cereais, a cana-de-açú-

car, o vinho e agora o turismo”, con-

textualiza Graça Lopes enquanto 

caminhamos até à Rua de Santa Maria 

e paramos no Donna Maria para pro-

var gaiado seco, um peixe da família 

do atum, e carne de vinha d’alhos, o 

prato típico do Natal. A guia aproveita 

para descrever como o Natal começa 

logo no início de Dezembro, como são 

bonitas as chamadas missas do parto, 

de 16 a 24 de Dezembro, que antece-

dem a do Galo. Paula Andrade, do 

grupo Savoy, rea rma que todas as 

épocas são boas para visitar a Madeira 

– a começar no m do ano, Carnaval, 

na Primavera com as festas das ores, 

depois do Verão, no Outono com as 

vindimas e terminando no Natal.  

Mais à frente, na mesma rua – que 

porta sim, porta também tem uma 

pintada por um artista; assim como 

poemas a xados nas paredes – ca a 

Taberna Ruel, onde há que experi-

mentar um ceviche de peixe-espada 

marinado em funcho e citrinos, e uma 

mista de peixes locais (peixe-espada 

preto, goraz e boca negra) numa 

esplanada que, ao jantar, acolhia ape-

nas dois casais de turistas, um alemão 

e outro britânico, mas mais ocupada 

que a do bar Number Two, onde as 

ponchas são imperdíveis. 

Graça Lopes leva-nos até ao famoso 

Mercado dos Lavradores, onde o pei-

xeiro Pedro, que serve os principais 

chefs da região, tem a banca ainda 

muito completa, apesar de ser quase 

uma da tarde. A visita termina na Cris-

talina Chique, mesmo ao lado do mer-

cado, para beber uma poncha e 

comer uma saborosa sandes de peixe-

espada acompanhada de Brisa de 

maracujá e uma cerveja Coral, as 

bebidas produzidas na região. A 

esplanada está cheia, são todos locais, 

nota a guia intérprete. 

A Madeira está a ser descoberta 

pelos nacionais, os madeirenses e os 

continentais, diz Bruno Teles, direc-

tor do Saccharum, a unidade de cinco 

estrelas localizada na Calheta, tam-

bém pertencente ao Savoy Signature. 

Savoy Palace, 
uma  
experiência 
de luxo

a Uma suíte com piscina privativa é 

uma das propostas do Savoy Palace. 

A vista do terraço abrange a monta-

nha com as casinhas plantadas por ali 

acima e que à noite fazem um presé-

pio iluminado; o centro do Funchal e 

o teleférico que sobe até ao monte; o 

porto e o Design Center de Nini 

Andrade e Silva, responsável pela 

decoração dos hotéis do Savoy Signa-

ture; o Ritz e o seu casino, cuja arqui-

tectura se atribui a Oscar Niemeyer; 

o mar, sempre o mar, e à sua beira a 

capela da Penha de França; os outros 

hotéis, como o imponente Reid’s. Esta 

é uma vista de 180º. Se olharmos para 

baixo o postal ca composto com a 

piscina de 80 metros, as espreguiça-

deiras, a ponte com motivos doura-

dos, que remetem para o bordado da 

Madeira, bem como as palmeiras e a 

esplanada do restaurante Alameda. 

Uma das propostas do Palace, que 

nasceu no centro da cidade no meio 

de grande polémica por causa da sua 

dimensão, é uma estadia de quatro 

noites numa destas suítes, com 

pequeno-almoço, check-in antecipado 

e check-out tardio, o tratamento “Cou-

ples Escape” (150 minutos por casal) 

no maior spa do país, um cocktail de 

assinatura diário no bar do restauran-

te Galáxia, um jantar de assinatura do 

chef (menu de três pratos) com vinhos 

seleccionados e desconto de 20% 

noutras refeições que se queira fazer 

nos restantes espaços do hotel como 

o Terreiro, dedicado à comida madei-

rense, ou o Alameda, inspirado na 

mediterrânica (3770€). 

O grupo AFA, que começou na cons-

trução civil e estendeu os seus negó-

cios para a hotelaria, tem seis unidades 

na Madeira. Entre o Savoy Palace e o 

mar está a nascer a sétima, o Next, um 

quatro estrelas a pensar nos millenials, 

informa José Pereira, director do Pala-

ce. Mesmo ao lado, o Royal Savoy está 

a ser alvo de remodelações. O Palace 

tem ainda 24 mil metros quadrados de 

jardins, entre eles os verticais, numa 

tentativa bem conseguida de harmo-

nizar o grande edifício no espaço onde 

outrora era o antigo Savoy. 

“Tem havido uma boa procura por 

parte do mercado regional, jovens 

casais para um m-de-semana rela-

xado.” Uma das propostas é o Healthy 

Weekend (duas noites a partir de 

442€) ou a Healthy Week (sete noites 

a partir de 1400€), que inclui trata-

mentos de spa e refeições saudáveis. 

“A estratégia não é baixar os pre-

ços, mas fazermos promoções. Baixar 

é destruir valor”, diz por seu lado José 

Pereira, director do Savoy Palace. No 

seu caso, também passa por abrir as 

portas dos restaurantes do hotel de 

luxo. O Terreiro tem sido um sucesso, 

com reservas diárias e esgotadas para 

experimentar uma cozinha regional 

com um toque contemporâneo, além 

de um brunch ao domingo; o Galáxia, 

no último piso do edifício, propõe 

uma experiência de fine dining como 

“não existe na Madeira”, assegura 

José Pereira, além de comida asiática 

às sextas e sábados. Junto ao lobby do 

hotel há um chá da tarde (a partir de 

34 euros/pessoa) que pode ser acom-

panhado por um ute de champanhe 

(a partir de 44 euros/pessoa). As cozi-

nhas estão sobre a supervisão do chef 

Carlos Gonçalves, que tem a cabeça 

cheia de ideias para dar mais vida aos 

restaurantes. “Gostava de acompa-

nhar o cliente desde que sai de casa 

até que regressa”, confessa. 

Ser “extremamente exível” é a 

estratégia que Nuno Vale, da APM, 

recomenda. Como se vê com a pande-

mia, “a realidade muda de um dia para 

o outro”. Por exemplo, os portugueses 

marcam de véspera, o que leva a que 

os operadores tenham de ser exíveis 

para “aproveitar todas as oportunida-

des”, exempli ca. A associação que 

este ano estava apostada nos merca-

dos do Canadá, EUA e Brasil, teve de 

se voltar para o nacional e o europeu. 

Em Julho, 30% das rotas já estavam a 

funcionar, em Setembro é expectável 

que cheguem aos 50%, informa o ges-

tor. “Claro que os aviões não vêm 

cheios”, reconhece, acrescentando 

que a “recuperação vai ser lenta”. No 

entanto, sendo um optimista, declara: 

“Não podemos fechar a porta a nada 

porque tudo é uma oportunidade que 

pode escalar. A Madeira é um excelen-

te destino a nível mundial.” Agora, 

falta aos nacionais descobrirem-no. 

 

A Fugas viajou a convite do 
Savoy Signature, as actividades 
foram da responsabilidade  
da Associação de Promoção  
da Madeira
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Alimentação

Não é comum encontrar um 
vegetal com marca registada.  
Mas é o que acontece com o Bimi. 
Há dois ou três anos nunca 
tínhamos ouvido falar dele,  
agora é  presença habitual  
nos supermercados –  
e já é produzido em Portugal.  
Alexandra Prado Coelho (texto)  
e Diogo Ventura ( fotos)

Não é brócolo, 
não é couve,  
é um Bimi

a Parece um brócolo, mas não é 

um brócolo. O mais correcto será 

dizer que parece um primo do bró-

colo, mais verde, mais delgado, tal-

vez mais jovial. Baptizaram-no 

como Bimi, que signi ca “saboroso” 

em japonês, e deram-lhe uma mar-

ca registada – é um legume com 

donos, neste caso a empresa japo-

nesa Sakata. 

Depois, lançaram-no no mundo e 

ele fez o seu caminho. Hoje é habi-

tual encontrá-lo nos supermercados 

portugueses e começa a tornar-se 

cada vez mais familiar nas nossas 

cozinhas. De talo tenro e doce, pode 

ser comido cru ou passado por um 

pouco de azeite na frigideira. Quan-

do o apresentam nos supermerca-

dos, a pergunta que os consumidores 

mais fazem é se se trata de um orga-

nismo geneticamente modi cado 

(OGM). E não, não é um OGM, é um 

híbrido, criado a partir do brócolo e 

da couve kailan. 

“O Bimi surgiu há mais de 20 anos 

no Japão como resultado de investi-

gações na tentativa de melhorar o 

sabor dos brócolos tradicionais”, 

explica, por e-mail, Alberto Alapont, 

responsável pela comercialização da 

marca. Depois de os investigadores 

terem, através do cruzamento das 

duas plantas, chegado onde preten-

diam, o Bimi foi colocado no merca-

do, primeiro no britânico, há cerca 

de 15 anos, e depois por toda a Euro-

pa. Hoje as maiores produções são 

no Reino Unido e no Quénia, tendo, 

a partir de 2015, começado a crescer 

a produção em Portugal. 

A Sakata não revela o número de 

produtores que em Portugal já fazem 

o Bimi – “podemos dizer apenas que 

há um grupo de produtores que 

cobrem perfeitamente as necessida-

des do país durante todo o ano”, 

responde Alberto Alapont – mas aju-

da-nos a organizar a visita a um 

deles, na zona de Santarém. 

A Sakata não 
revela o 
número 
exacto de 
produtores 
em Portugal 
que cultivam  
o Bimi, mas 
garante  
que os que 
existem 
cobrem as 
necessidades 
do país ao 
longo de todo 
o ano; nas 
imagens,  
os campos 
que visitámos, 
na zona  
de Santarém
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Rui Constantino lançou-se nesta 

cultura há quatro anos. “Estamos 

sempre abertos a novas experiên-

cias, já z vários nichos de mercado. 

Não podemos fazer sempre tudo o 

que os outros fazem”, justi ca. Mas, 

de início, há sempre muito a apren-

der. “A gente não percebia nada, é 

completamente diferente, foi uma 

experiência nova.” Aprendeu, per-

cebeu as especi cidades e, neste 

momento, os Bimi representam já 

80% do negócio da sua empresa. 

Jorge Faria, representante da Saka-

ta em Portugal, acompanhou desde 

o início a fase de adaptação de Rui e 

de outros agricultores. Explica que 

uma das maiores diferenças do Bimi 

em relação, por exemplo, ao brócolo 

é a colheita, que tem que ser faseada. 

Estamos precisamente em frente a 

um campo todo plantado com Bimis 

e Rui vigia de longe a progressão dos 

seus trabalhadores ao longo das 

linhas de plantas. 

Se no brócolo tradicional é colhida 

toda a cabeça, aqui os oretes são 

cortados um a um. E no Verão, com 

as temperaturas altas como estamos 

a ter (particularmente altas, em cer-

tos dias, aqui em Santarém), toda a 

atenção é pouca para proteger a pro-

dução. Assim que há sinais de que o 

sol está a queimar um orete, Rui dá 

ordem para que ele seja colhido. 

Mais vale colhê-lo um pouco mais 

pequeno – as regras de produção 

determinam que o tamanho mínimo 

do caule seja de 8 centímetros e o 

máximo de 22 – do que deixar que o 

calor o seque. 

“A colheita difere do Verão para o 

Inverno e isso tem a ver com as horas 

de calor que a planta recebe”, escla-

rece Jorge Faria. Apesar de o Verão 

representar um desa o – “estou a 

fazê-los nesta altura porque sou um 

agricultor teimoso”, graceja Rui –, 

Portugal tem um terroir bastante 

favorável para o Bimi (que é também 

Quanto à introdução nos merca-

dos dos vários países, faz-se “de for-

ma paulatina mas constante”, des-

creve Alapont, tendo em conta “as 

idiossincrasias de cada um, os estilos 

de consumos alimentares, hábitos 

culinários, receitas, etc.”. Portugal 

aderiu bem, até porque se trata de 

um país “com um consumo elevado 

de todo o tipo de couves”. 

Talvez por os brócolos serem tão 

familiares, a tendência dos consumi-

dores portugueses é preferirem a 

cabeça do orete ao talo (que é mui-

to popular entre os britânicos), mas 

este é todo comestível, tenro mas ao 

mesmo tempo crocante, e saboroso. 

“Hoje em dia a grande procura do 

mercado é o sabor”, sublinha Jorge 

Faria. 

A estes argumentos, o Bimi junta 

ainda o da saúde. Diz a Deco, num 

artigo em que compara os Bimi com 

os brócolos, que os primeiros têm 

“mais 60% de compostos bioactivos 

– com efeitos anti-in amatórios e 

antioxidantes – e mais 20% de vita-

mina C” – mas para que conservem 

as suas propriedades é importante 

comê-los crus ou cozinhá-los pou-

co. 

Têm ainda um nível elevado de 

vitamina A, de potássio e de fósforo, 

um alto teor de proteína e de bra e 

um baixo teor de gordura (3,8 gra-

mas de proteína, 3,7 de bra, 2,7 de 

hidratos de carbono e 2 de açúcar 

por cada 100 gramas, de acordo com 

a informação nutricional fornecida 

pela marca). O senão, segundo a 

Deco? Têm um preço consideravel-

mente mais elevado do que os bró-

colos tradicionais.

As receitas  
de Rodrigo Castelo 
Há muitas formas de cozinhar 
os Bimi e Rodrigo Castelo, do 
restaurante Taberna Ó Balcão, 
em Santarém, tem-se 
empenhado em explorar o 
potencial culinário deste novo 
vegetal. Assim, quem passar 
pela Taberna poderá provar 
vários pratos que incluem 
Bimis. Há os mais simples 
Bimis grelhados com molho à 
Bulhão Pato ou a fataça com 
meia cura, um peixe que 
Rodrigo gosta de trabalhar e 
que aqui serve com Bimi e 
tomate, acompanhado por um 
pil-pil feito com a gordura da 
pele do peixe e óleo de Bimi 
(feito com óleo de grainha de 
uva e as cabeças do Bimi). 
Excelente é a versão de caldo 
verde feita com Bimi, cremosa 
e cheia de sabor, com croutons 
de pão caseiro. Na visita da 
Fugas, Rodrigo apresentou 
também um lúcio com 14 
meses de cura (está a 
trabalhá-lo com as mesmas 
técnicas de cura usadas no 
bacalhau e demolha-o durante 
cinco dias) servido com um 
falso arroz de Bimi e grão, e 
ainda um prato de Bimi com 
alho francês e frutos secos, 
com uma maionese também 
feita com óleo de Bimi. 
Para quem procurar mais 
receitas para fazer em casa, o 
site da Bimi propõe muitas, 
bastante simples, desde um 
esparguete com Bimi, alho e 
chili aos Bimis grelhados com 
queijo de cabra, a um ramen 
com este vegetal, uma tarte ou 
um wrap.

i

produzido na zona Oeste, onde 

bene cia de um clima mais modera-

do). Já o Reino Unido, maior consu-

midor e maior produtor, enfrenta 

di culdades no Inverno, que é muito 

frio, daí a Sakata ter tido necessidade 

de encontrar outras geogra as para 

a expansão deste novo vegetal. 

Numa altura em que se discute a 

legitimidade da propriedade de 

sementes, que deixa os agricultores 

dependentes das grandes empresas, 

levanta-se a questão de o Bimi ser 

um vegetal com marca registada, 

que só pode ser produzido por agri-

cultores autorizados pela marca 

(segundo Rui Constantino, a planta 

nem sequer produz sementes). 

Porquê esta estratégia? Alberto 

Alapont responde: “É fundamental 

que o cliente possa identi car o pro-

duto, pelo que a marca estabelece as 

especi cações do cultivo, para que 

chegue ao consumidor segundo os 

padrões de qualidade previamente 

estabelecidos.” E acrescenta que 

“hoje em dia, no mercado, ou se é 

uma marca bem de nida” ou então 

“uma mercadoria”. 

A Sakata, explica por seu lado Jor-

ge Faria, é uma empresa japonesa 

centenária que “está nos cinco con-

tinentes e que começou a trabalhar 

nos híbridos, que são o melhoramen-

to de plantas por processos tradicio-

nais”. Faz questão de sublinhar mais 

uma vez que se trata de “cruzamen-

to natural, ou seja, polinização, e não 

manipulação genética, que nem 

sequer é permitida em hortícolas”. 

A comercialização das sementes jus-

ti ca-se pelo facto de “a investigação 

ser muito cara”. 
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Algarve

As restrições às viagens internacionais perante  
a pandemia de covid-19 levaram a que o exclusivo 
resort do Algarve procure também o turista 
português. Aqui “há preços para todas as carteiras”, 
num ambiente que às vezes faz esquecer  
que se está em Portugal. Hugo Moreira

Férias cá dentro?  
A Quinta do Lago 
apresenta-se  
ao turista nacional

a A partir do momento que se chega 

à rotunda do “Q”, a relva passa a estar 

cortada, os carros têm outra cilindra-

da e as casas ostentam um conforto 

que faz perceber rapidamente que 

este não é o Algarve a que a maioria 

dos turistas está habituado. Na Quin-

ta do Lago ninguém caminha com 

pressa, ninguém está parado no trân-

sito, ninguém corre para as praias 

para guardar lugar. Aqui, quem pode, 

aprecia a elegância dos 645 hectares 

do resort de luxo que dá três vezes a 

área do Mónaco. 

Obra da mente de André Jordan, 

considerado por vezes o pai do turis-

mo português, existe há mais de 45 

anos e, apesar de o empresário já não 

estar ligado à gestão do espaço, todos 

os colaboradores, e só os xos são 

cerca de 700, parecem ter um cari-

nho especial para com o homem que 

viu potencial naquele lugar junto à ria 

Formosa. 

Até à Casa do Lago, a primeira para-

gem no Gastronomic Tour da Quinta 

do Lago que justi ca a viagem, perce-

be-se que, embora aqui nunca haja 

multidões, a pandemia veio reduzir 

o número de pessoas que passeiam 

pelas ruas. Foi a própria pandemia, 

também, que serviu de oportunidade 

para a Casa do Lago sofrer uma refor-

mulação que, segundo alguns, “já 

estava a precisar”. Ficou mais jovem 

e as obras levaram a piscina da espla-

nada. Contudo, água aqui é o que não 

falta. De um lado do restaurante há 

lago, do outro mais lago há e até no 

meio da esplanada há cascatas. Nesta 

fase, o que também não falta são más-

caras, viseiras e gel desinfectante. A 

tecnologia chegou às cartas e para 

“folhear” o menu há que ler os códi-

gos QR no smartphone. São novos 

tempos, como explica quem nos traz 

os pratos à mesa com aquilo que adi-

vinhamos ser um sorriso por trás das 

máscaras personalizadas. 

Aqui, em anos não pandémicos, 

fazem-se cerca de 25 casamentos por 

Verão e inúmeros eventos privados. 

É o espaço predilecto para esse tipo 

de actividades, entre os 12 restauran-

tes do resort. Os convidados que quei-

ram mostrar as suas habilidades no 

E há também quem tenha casa pri-

vada aqui. São cerca de 550 as mora-

dias e muitas delas foram utilizadas 

pelos proprietários que tentaram 

fugir à pandemia nos seus países e 

encontraram na Quinta do Lago o seu 

refúgio. No total, juntamente com as 

unidades hoteleiras, o número de 

camas andará a rondar os dez mil. 

Um dos novos focos para quem quer 

um pedaço da Quinta do Lago chama-

se São Lourenço Norte e é onde nos 

levam depois do depois do pudim de 

framboesa e do fondant de chocolate 

que marcaram o nal do almoço. É 

um conjunto dos últimos lotes virgens 

que estão disponíveis para constru-

ção. Há moradias em todas as fases 

de construção, mas não é difícil ima-

ginar a dimensão e imponência do 

que se vai ver nestas ruas. Há uma 

sensação de luxo que torna fácil 

esquecer que se está em Portugal. 

De volta ao carro, o hotel é o próxi-

mo destino. Chama-se The Magnolia 

e é descrito como um boutique hotel 

de quatro estrelas. O sinal com luzes 

néon estilo western vê-se à distância. 

golfe enquanto esperam pela refeição 

têm à disposição um floating green, 

que é como dizer uma pequena ilha 

no meio do lago com um buraco de 

golfe e uma bandeira a assinalar o 

local onde parece praticamente 

impossível de acertar com uma bola 

tão pequena. Ainda assim, há sempre 

quem tente. 

Fora isso, um restaurante faz-se de 

gastronomia e aqui o peixe é rei. Sem 

grandes complicações, grelhado e 

acompanhado por vinho branco – 

português, claro - não há muito por 

onde errar. Antes disso, para abrir o 

apetite, amêijoas locais chegam à 

mesa, juntamente com a sapateira. 

Contudo, os acompanhamentos já 

começam a mostrar diferenças cultu-

rais. Se em Portugal um robalo gre-

lhado normalmente é servido com 

batata cozida, o que é facto é que a 

maioria britânica da Quinta do Lago 

está habituada ao “fish and chips” e as 

batatas fritas também aparecem. 

Ao olhar em redor, não são muitas 

as mesas ocupadas, mas de quase 

todas ouve-se um sotaque tipicamen-

te britânico, não fosse o Reino Unido 

responsável por cerca de 80% dos 

guests do resort. Com as limitações às 

viagens internacionais, tenta-se con-

trabalançar a possível perda de turis-

tas das terras de Sua Majestade ao 

apelar ao turista interno. “Espera-se 

que o mercado português reaja”, a r-

ma uma das nossas guias. Já que não 

dá para fazer férias lá fora, que se use 

esse dinheiro cá. 

 

Golfe, moradias e cocktails 

Ao contrário do que acontece com o 

resto do Algarve (e do país em geral), 

dizem-nos que a Quinta do Lago não 

sofre com a sazonalidade. Os três 

campos de golfe internacionalmente 

reconhecidos ajudam a manter algum 

movimento. Para além disso, tem 

havido um esforço para tornar o 

resort num espaço mais amigável para 

as famílias, com um forte ênfase na 

mentalidade do wellness, objectivo 

para o qual os proprietários investi-

ram 11 milhões de euros num centro 

de alto rendimento desportivo. 
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Outra vez desinfectante, máscaras e 

sinalização no chão. Os novos tempos 

já chegaram ao merchandising de 

boas-vindas que é entregue aos hós-

pedes, que agora inclui uma máscara 

personalizada com o nome do hotel. 

A piscina tem bom aspecto, mas dão-

nos apenas meia hora para mudar-

mos para roupas mais formais, já que 

a próxima paragem do roteiro exige 

uma indumentária mais especí ca. 

No topo de uma colina, com vista 

sobre o resort, temos a dura tarefa de 

escolher qual o cocktail do Bovino’s 

Steakhouse  que queremos provar 

antes do jantar. Meticulosamente 

pensadas pelos bartenders premia-

dos, as bebidas que chegam à mesa 

têm toques de produtos regionais, 

como o mel salgado da ria Formosa 

ou a tradicional laranja do Algarve, 

que refrescam o paladar no nal de 

tarde quente. O restaurante que no 

Verão passado chegava a servir 400 

refeições por noite, está agora bastan-

te menos concorrido. O sotaque 

algarvio de Fábio Madeira, o barten-

der que nos explica o conceito do 

do com as oliveiras centenárias, 

complementa o serviço excepcional. 

A cozinha está entregue ao chef Alí-

pio Branco. Natural de Viana do Cas-

telo, está no Algarve há 11 anos, 

depois de passar por Alemanha, 

França e Suíça. Já longe vai a cozinha 

francesa de outrora. Hoje, com 

características de autor e fine dining, 

complementada por produtos por-

tugueses, espera-se agora a tão 

aguardada estrela Michelin. 

Sim, há requinte e classe, mas 

sempre sem presunção. A viagem do 

paladar começa com telha de pre-

sunto pata negra, uma representa-

ção de bacalhau à Brás e sardinha 

braseada com sponge cake de azeito-

na. Mas é só o início. A noite prolon-

ga-se com os seis pratos seguintes, 

servidos em loiça que complementa 

a refeição - uma aposta recente do 

restaurante. Destaque para o carabi-

neiro com porco preto e creme de 

coentros ou o lombo de rubia galega 

com puré de batata com cecina, legu-

mes jovens e molho de trufa. Nos 

vinhos, há, por exemplo, Soalheiro 

Alvarinho de 2018 ou Espírito Lagual-

va Chardonnay de 2018. Já passa da 

meia-noite quando o jantar termina 

com pão-de-ló com ervas doces e 

citrinos, acompanhado por gelado 

de arroz doce. 

O chef Alípio surge de máscara 

junto à mesa no nal da refeição. 

Leva-nos numa visita ao interior do 

restaurante que, em condições nor-

mais, aceitaria entre 50 a 60 pessoas 

por noite. Agora, talvez nem 20, 

conta-nos. A pandemia atingiu tudo 

e todos. 

Talvez com receio que nos esque-

çamos que a grande aposta da Quin-

ta do Lago reside actualmente na 

saúde e bem-estar, o dia seguinte é 

reservado a uma visita ao The Cam-

pus, o centro de alto rendimento 

desportivo. É, de longe, o local mais 

concorrido do resort nesta altura. O 

sotaque inglês convive com o irlan-

dês nos seis courts de ténis e quatro 

de padel, alguns de terra batida, 

outros de piso rápido. São famílias 

que alugam campos, são crianças 

que têm aulas. Não fossem as másca-

ras dos instrutores e esquecíamo-nos 

do vírus. 

O espaço tem um ginásio de alta 

performance com personal trainers 

durante todo o ano, que também 

acompanham atletas de alta compe-

tição quando vão, por exemplo, para 

a piscina exterior de 25 metros com 

água aquecida. Há salas multimédia 

para analisar tácticas e um campo 

exterior utilizado por equipas pro s-

sionais em estágios. Para os mais 

amadores, os workshops de ioga, por 

exemplo, são realizados no exterior, 

o que agrada aos hóspedes e treina-

dores. 

Para aproveitar o ambiente des-

portivo, o Dano’s, ao género de pub 

britânico, tem disponível uma vasta 

carta de cervejas internacionais 

para acompanhar um qualquer des-

porto. 

Os excessos do jantar do dia ante-

rior pagam-se agora. Durante mais 

de uma hora tentam ensinar-nos a 

jogar padel, um desporto semelhan-

te ao ténis, mas num campo mais 

reduzido e em que se pode recorrer 

aos vidros que rodeiam o court. Mui-

tas bolas enviadas para fora do recin-

to depois, é tempo de regressar ao 

hotel e preparar a última paragem da 

viagem. 

Chama-se The Shack e, segundo 

nos dizem, é onde os hóspedes, mes-

mos os mais famosos, vêm relaxar 

sem medo de serem julgados. Mesmo 

em cima da praia, na esplanada, per-

cebe-se que toda a gente deixou de 

lado as roupas formais e os chinelos 

de dedo são aceitáveis, não fosse este 

um espaço que apela às famílias, até 

com animais de estimação. Há camas 

confortáveis em cima da areia onde 

se pode provar um cocktail antes de 

seguir para esplanada para desfrutar 

dos pratos com inspirações sul-ame-

ricanas. Os tradicionais fritos de 

comida de praia são substituídos por 

petiscos grelhados, mais saudáveis. 

A indumentária descontraída dos 

clientes é replicada pelos funcioná-

rios, que agora se apressam a desin-

fectar os poucos menus plasti cados 

que ainda existem. 

O grande objectivo da Quinta do 

Lago é dar aos clientes todas as 

razões para que não tenham que sair 

de lá durante as suas férias. Ao mes-

mo tempo, e sobretudo em tempos 

de pandemia, tentam apelar ao turis-

ta português. Já o faziam antes, em 

actividades pontuais, como as ses-

sões de cinema ao ar livre nos cam-

pos de golfe, abertos ao público em 

geral e que, no ano passado, na ses-

são do lme O Rei Leão, chegou a 

juntar mais de duas mil pessoas. 

“Aqui há preços para todas as cartei-

ras”, apontam. 

Em Verão de pandemia, também a 

Quinta do Lago teve que se reajustar. 

 

A Fugas viajou a convite  
da Quinta do Lago

Legenda 
Cipismolor in 
vel utpat iusto 
eugiam, 
commodignim 
quamconsed 
del irilis non 
essequi

VASCO CÉLIO

HUGO MOREIRA

Preços para todas  
as carteiras 

Ao chegar, espera-nos o chefe de 

sala, Paulo Porta Nova. Camisa, cole-

te, máscara. Ainda não é fácil a nova 

realidade não nos parecer estranha. 

O requinte do espaço exterior, rodea-

do por um muro de pedra e adorna-

Quinta do Lago 
Estrada da Quinta do Lago 
Almancil 
www.quintadolago.com 

i

estabelecimento, nota-se suavemen-

te, enquanto a música de John Mayer 

ecoa na esplanada. 

O restaurante assenta na estrutura 

da casa agrícola do século XVIII, a 

primordial da Quinta do Lago. No 

pátio situa-se a Casa Velha, o ex-líbris 

do resort, e é aí que vai ser servido o 

jantar. 



18 | FUGAS | Sábado, 15 de Agosto de 2020

A reconhecida marca de louça 
Costa Nova está, agora, a 
conquistar-nos também pelo 
estômago. Maria José Santana 
(texto) e Adriano Miranda ( fotos)

Cervejaria Costa Nova

Um bom prato, 
por dentro  
e por fora

a A carta consegue corresponder 

aos que preferem uns bons petiscos, 

sem descurar aqueles que não dis-

pensam um prato mais formal. A 

decoração é, simultaneamente, 

requintada e descontraída, e a louça, 

os talheres e os guardanapos repre-

sentam uma pequena amostra da 

marca que lhe dá nome (e também a 

essência). A Costa Nova agora tam-

bém é uma cervejaria e está situada 

bem no centro da cidade de Aveiro 

– próximo da Praça Marquês de Pom-

bal. Um lugar que convida à partilha 

e ao convívio, entre amigos ou fami-

liares. 

Aberta o cialmente ao público em 

Fevereiro, pouco antes de o país 

entrar em con namento, a Cerveja-

ria Costa Nova resulta de “um sonho 

antigo” de dois aveirenses. João 

Pedro Carneiro, antigo comercial e 

agora chef, e Miguel Casal, responsá-

vel pela marca de cerâmica Costa 

Nova, há já algum tempo que ambi-

cionavam abrir um espaço gastronó-

mico. A oportunidade acabou por 

surgir e culminou numa cervejaria, 

“que pudesse estar aberta desde o 

almoço até à hora de fecho”, revela 

João Pedro Carneiro.  

As propostas da carta assentam 

numa cozinha “simples, mas boa”, 

com inúmeras opções para “picar”, 

um conceito ainda pouco explorado 

na cidade, nota o chef. Desde a torti-

lha (uma das principais estrelas da 

casa) à gamba fresca do Algarve, pas-

sando pelo pica-pau de lombinho ou 

as lulas fritas, não faltam propostas 

para petiscar e partilhar. No que toca 

aos pratos mais elaborados, as suges-

tões dividem-se entre os pratos de 

peixe e os de carne. Destaque para o 

caril de gambas, bacalhau à Cerveja-

ria e os diversos tipos de bifes, sem-

entre outros pratos. Importa referir 

que a carta de take-away apresenta 

ligeiras alterações em relação ao 

menu disponibilizado no restauran-

te. “Há pratos que não manteriam a 

mesma qualidade por não serem 

consumidos no imediato”, explica o 

chef, referindo que a opção passou 

por colocar alguns pratos diferentes 

na carta de take-away.  

O serviço de refeições para fora foi 

lançado na altura em que o país 

entrou em con namento mas a 

opção passou por mantê-lo depois 

de o espaço reabrir portas. “Àqueles 

clientes que nos ajudaram na altura 

em que estávamos fechados, não 

fazia sentido deixar de os servir”, 

explica o chef, sem esconder que, no 

início, foi um pouco renitente em 

relação à ideia do take-away. 

João Pedro Carneiro assume, sem 

pudor, a presença da gastronomia 

espanhola na carta. “Os espanhóis 

são os reis do ‘tapeo’”, frisa, confes-

sando que a elaboração de petiscos 

como a tortilha, as empanadas, os 

croquetes ou os ovos rotos com pre-

sunto resultam das boas memórias 

que guarda, desde miúdo, dos sabo-

res do lado de lá da fronteira. “Foram 

petiscos que fui sempre confeccio-

nando e achei que faziam todo o 

sentido numa cervejaria”, realça o 

chef, de 54 anos, que só há dois anos 

passou a dedicar-se pro ssionalmen-

te à cozinha. 

O gosto pela arte já o acusava há 

muito, levando-o a dedicar grande 

parte do seu tempo a pesquisar e a 

experimentar novas receitas. Prefe-

re assumir-se como cozinheiro e 

assegura que é com prazer que passa 

as horas de volta do fogão e dos 

tachos. “É aqui que eu sinto que sou 

feliz, pro ssionalmente.”

pre “com produtos seleccionados”, 

garante o chef. Exemplos? A gamba 

fresca vem directamente do Algarve, 

os letes são feitos de pescada fresca 

da nossa costa e na cozinha só 

entram carnes DOP [Denominação 

de Origem Protegida]. 

Para nalizar, a carta propõe duas 

tartes, de noz e de chocolate, além 

da mousse de chocolate e da fruta. 

“A tarte de noz era a sobremesa de 

que eu gostava, na infância, e que fui 

recriando. E as pessoas gostam mui-

to, porque não tem farinha e tem 

pouco açúcar”, repara. Já a tarte de 

chocolate não tem grandes segredos, 

mas não “dispensa um chocolate de 

qualidade para a sua confecção”, 

aponta. 

Com ou sem sobremesa, o convite 

passa por saborear as iguarias da 

casa à mesa ou ao balcão – a casa 

dispõe, também, de um espaço de 

esplanada – e em boa companhia, 

dando cumprimento à loso a da 

própria marca Costa Nova, a “parti-

lha dos bons momentos à mesa”. 

Com uma capacidade total para 37 

pessoas em mesa e 11 em balcão, 

neste momento, por força das con-

dicionantes impostas pela pande-

mia, a casa reduziu a lotação para 

metade. 

 

Take-away em louça  
da marca Costa Nova 

Para os que preferem a continuar a 

“partilhar os bons momentos à 

mesa” a partir da sua própria casa, a 

Cervejaria Costa Nova dispõe de um 

serviço de take-away especial: alguns 

pratos são servidos em peças da 

colecção Costa Nova. É o caso do 

caril de gambas, da vitela de forno, 

das empanadas de atum e bacalhau, 

Cervejaria Costa Nova 
Rua Combatentes da Grande 
Guerra, 121, Aveiro.  
Tel.: 234 424 737 
Horário: de segunda  
a sábado, das 12h às 22h 
(encerra ao domingo) 
Preços: tortilha a 6€; ovos rotos  
com presunto a 8€; gambas  
do Algarve a 7€; amêijoa a 14€; 
filetes de pescada a 14€;  
bife cortador a 14€; tartes  
de noz e de chocolate a 4,50  
e a 4€, respectivamente.

i
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O que é que mudou com a 
pandemia na cozinha do estrelado 
restaurante da Casa da Calçada, 
em Amarante? Na verdade, não 
mudou muita coisa. Consistência  
e qualidade do produto continuam 
a ser a pedra-de-toque dos menus 
de Verão. Sandra Silva Costa

Largo do Paço

Tiago Bonito traz  
à mesa Portugal  
e histórias  
de família

a Tiago Bonito não hesita um segun-

do e responde assim: “Sou sincero, 

não notei grande diferença.” A per-

gunta era sobre a forma como a pan-

demia de covid-19 alterou o funciona-

mento de uma cozinha distinguida 

com uma estrela Michelin – no caso, 

a do restaurante Largo do Paço, em 

Amarante. 

Terminámos o almoço de domingo, 

praticamente quatro horas a ver des-

lar pratos de assinatura enquanto o 

Tâmega corre lá fora, sereno, numa 

tarde quente de Agosto, e estamos 

sentados com o chef no bar da Casa 

da Calçada, hotel de charme que per-

tence à rede Relais & Châteaux. “É 

claro que redobrámos alguns cuida-

dos, sobretudo ao nível da desinfec-

ção e da descartonagem de tudo o 

que nos chega, mas, no fundo, as nos-

sas rotinas não se alteraram muito.” 

O mais difícil, conta, é ter de estar 

sempre “a pôr e a tirar a máscara” 

para provar o que se vai cozinhando. 

De resto, tudo (quase) normal numa 

cozinha Michelin. 

A Casa da Calçada reabriu a 4 de 

Junho e de então para cá já começou 

a recuperar a con ança dos hóspedes 

e clientes. “Aos poucos, estamos a 

voltar à rotina”, descreve Tiago Boni-

to, que está optimista com o futuro. 

“Perdemos um bocadinho de merca-

do, é óbvio. O nosso cliente de Setem-

bro, por exemplo, era principalmen-

te do mercado brasileiro, alemão e 

francês, que vinha para as vindimas. 

Agora estamos a trabalhar mais com 

o cliente nacional, essa é uma mudan-

fãs de pimento, reuniu as preferên-

cias. Avançamos para o “Caviar”, 

servido com gema a baixa tempera-

tura, e em seguida para o “Jardim do 

Chef”, um prato vegetariano que é 

uma homenagem de Tiago à mãe. 

“Os meus pais são agricultores, cul-

tivam muita coisa, e ela é uma apai-

xonada por ores. É muito dedicada 

ao cantinho dela e eu quis evocar as 

memórias que tenho dessas coisas”, 

explica o chef. Para além da homena-

gem, este prato é uma explosão de 

verduras e brotos, perfumada com o 

ça evidente, mas, em termos de res-

taurante, estamos a funcionar muito 

bem”, garante o chef. Apesar das 

necessárias adaptações, o mais 

importante continua a ser “o ADN do 

Largo do Paço, a consistência da sua 

cozinha e a qualidade do produto”. 

É nesta tríade que se joga a forma 

como são construídas as propostas 

que, a cada temporada, se servem aos 

clientes. O serviço à carta está sempre 

disponível, mas a principal aposta do 

restaurante são os menus de degus-

tação, que neste Verão se chamam 

Caminhos e Identidade. Neste almoço 

de domingo, provamos o primeiro, 

que, nas palavras de Tiago Bonito, é 

uma carta que fala sobre o seu per-

curso pro ssional, as suas “pegadas”. 

Identidade é um menu “mais de evo-

lução, de cozinha mais vanguardista”. 

“Complementam-se. O Caminhos é o 

início, para a pessoa car com vonta-

de de vir conhecer o outro.” 

 

Pescada, a estrela da tarde 

Começamos com as saudações do 

chef: macaron de espargos com alface 

e copita de porco; falsa rocha de 

mousse de queijo, mirtilo fermentado 

e mel; tacos de tártaro de novilho e 

bacalhau à Brás. O sommelier David 

Teixeira escolheu para este momento 

o espumante Portal da Calçada. 

Chegam-nos entretanto à mesa o 

brioche com massa-mãe, feito na 

casa, e um trio de manteigas: dos Aço-

res, fumada e de pimento vermelho 

e tomate – esta, apesar de não sermos 

FOTOS: DR

cheiro dos dias da infância de Tiago 

Bonito. “Sou da zona da Coimbra e 

nos campos à beira do Mondego havia 

muita camomila. Um aroma que aca-

bei por trazer para este jardim.” 

David Teixeira já nos serviu o Quin-

ta dos Carvalhais Encruzado 2016, 

que mantemos no copo para acom-

panhar o “Lírio”, um refrescante pra-

to de peixe com alga nori e gelado de 

iogurte e pepino, que, embora usan-

do pescado dos Açores, de certa for-

ma re ecte as viagens de Tiago Boni-

to à Ásia. 

E passamos à pescada de anzol, o 

prato que merece a estrela da tarde. É 

grelhada, com um toque fumado, 

acompanha com puré de raiz de salsa 

e gel de salsa, tem berbigão, cogume-

los selvagens e jus de aves. É uma rein-

venção da pescada à poveira, “um 

prato de pescadores”. “Sou muito liga-

do ao mar. A minha primeira paixão é 

a cozinha, a segunda é a pesca.” 

Porque o menu Caminhos é tam-

bém um menu que percorre o país, 

viaja-se em seguida até ao Alentejo, 

com uma proposta terra e mar: porco 

ibérico que vem de Estremoz, alimen-

tado 100% a bolota, e amêijoas da ria 

Formosa. Acompanha com Esporão 

Reserva Tinto 2016. 

A sobremesa chama-se “Tutti-

Frutti” e mais não é do que uma evo-

cação da salada de frutas que todos 

comemos em casa usando os frutos 

da época. Tiago Bonito abrilhanta-a 

com gelado de baunilha e regaliz. No 

copo, Quinta da Madre de Água 

Colheita Tardia 2017. 

Com o café chegam os petits fours, 

que incluem corneto de pastel de nata, 

lollipop de limão, napolitana e falso 

amendoim, que de falso só tem quase 

o nome. Trinca-se e é como se o sabor 

do dito realmente assomasse à boca. 

Podemos pedir mais um, chef?

Largo do Paço 
Casa da Calçada Relais  
& Châteaux 
Largo do Paço, 6, Amarante 
Tel.: 255 410 830 
reservas@casadacalcada.com 
www.largodopaco.com 
Horário: jantares de quinta a 
sábado; almoços de domingo. 
Preços: o menu Caminhos custa 
115€, mais 55€ com 
harmonização vínica; o 
Identidade está disponível por 
130€, mais 65€ com 
harmonização vínica. 
Recentemente, o Largo do Paço 
lançou um serviço de transporte 
com motorista de e para o 
Porto, de forma a que o cliente 
“possa usufruir da experiência” 
de almoço ou jantar sem as 
preocupações que decorrem da 
necessidade de fazer uma 
viagem. O serviço está 
disponível por 360€ para duas 
pessoas, com a degustação do 
menu Caminhos.

i
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Fiz como Fernando Pessoa e fui ao “Abel”

a Eram as primeiras férias depois 

do grande con namento, entre 

Peniche e o Baleal, e o primeiro livro 

que me chamou para a leitura, um 

livrinho, na verdade, foi Portugal, 

Povo de Suicidas, de Miguel de 

Unamuno. Já o tinha lido noutra 

circunstância e formato. Este 

comprei-o em Óbidos, cada vez mais 

uma caricatura de um Portugal 

oferecido e cómico - e, por isso, 

também triste.    

O mais português dos pensadores 

espanhóis estrutura a sua visão 

pessimista sobre o pessimismo 

português a partir dos lamentos dos 

nossos poetas, como aquele versinho 

doloroso de António Nobre: 

“Amigos/ Que desgraça nascer em 

Portugal!”. Seis palavras que são em 

si mesmo um tratado. E, a partir 

delas, guiado pelo mais poético dos 

nossos historiadores, Oliveira 

Martins, também ele um pessimista, 

esmiúça o desespero de Antero de 

Quental, a angústia de Manuel 

Laranjeira, a tragédia anunciada de 

Camilo Castelo Branco, três dos 

nossos suicidas. Houve mais. 

Suicidaram-se também Trindade 

Coelho, Soares dos Reis, Mouzinho 

de Albuquerque… Outro que 

“prometia” suicidar-se era Fernando 

Pessoa. O seu destino parecia escrito 

nas estrelas. Mas acabou por morrer 

de excesso de vinho, com cirrose 

hepática (há quem defenda que foi 

de pancreatite aguda). 

Nem de propósito. Sem saber 

porquê, passei das tragédias 

lusitanas segundo Unamuno para a 

leitura do Livro do Desassossego, de 

Bernardo Soares, o mais pessoano 

de Pessoa. Quando cheguei ao m, a 

pensar se algum dia seremos 

capazes de o entender na sua 

plenitude, porque para isso 

teríamos que ser o próprio Pessoa, 

já estava a pegar num livro de Maria 

da Conceição Ribeiro sobre Raul 

Brandão e o seu Labirinto Trágico. 

Lida a epígrafe retirada do livro 

Húmus - “A realidade é uma gura 

só dor” -, achei que era de mais. Já 

bastavam as manhãs húmidas e a 

nortada da tarde no Baleal. E se 

buscava mais tristeza era só entrar 

no museu/fortaleza de Peniche e 

imaginar o tédio e a tortura dos 

milhares de presos políticos que por 

ali passaram. 

(A antiga prisão política também 

guarda belas histórias, como a da 

espectacular fuga de Álvaro Cunhal 

e de mais alguns camaradas no dia 3 

de Janeiro de 1960, só possível 

graças ao apoio de um dos guardas, 

o soldado Jorge Alves, que o PCP 

tinha subornado. Cunhal acabou na 

então União Soviética, onde foi 

recebido como herói, e tornou-se 

depois na lenda que se conhece; 

Jorge Alves exilou-se na Roménia, 

primeiro sozinho, depois, com a 

família. Preso ao álcool, foi-se 

tornando agressivo, ao ponto de o 

regime comunista romeno ter 

levado a mulher e os lhos para 

outra cidade. Incapaz de suportar a 

separação, o soldado enforcou-se 

num ramo de uma árvore do jardim 

central de Bucareste, comprovando, 

assim, a tese de Unamuno.) 

Deixei Raul Brandão para outra 

altura e z mais ou menos como 

Pessoa: fui até ao “Abel”.  O “Abel” 

era Abel Pereira da Fonseca, o 

homem que nas primeiras três 

décadas do século passado criou um 

império em Lisboa ligado à 

produção, comercialização e 

Pedro Garcias

Elogio do vinho
RUI GAUDÊNCIO

VinhosVinhos

Jornalista e produtor  
de vinho no Douro

distribuição de vinhos, aguardentes 

e licores. Além dos inúmeros 

armazéns que possuía na zona de 

Marvila, a sua sociedade chegou a 

deter a maior rede de lojas de 

proximidade do país (mais de 100 só 

em Lisboa) com o nome Val do Rio. 

Ao próprio Abel Pereira da Fonseca 

atribui-se uma frase cheia de 

metafísica muito repetida no sector: 

“O vinho também se faz com uvas”. 

Podia ter sido Pessoa a escrevê-la. 

Um dos hábitos de Pessoa era 

levantar-se a meio do trabalho e ir 

até ao “Abel”, beber um copo de 

vinho na loja mais próxima do 

empresário. Há até uma fotogra a 

famosa do poeta, tirada por Manuel 

Martins da Hora, a atestá-lo. Sobre 

esse retrato, Pessoa escreveu uma 

elucidativa dedicatória a Carlos 

Queirós, o sobrinho de Ofélia e única 

namorada que se lhe conhece: 

“Carlos: isto sou eu no Abel, isto é, 

próximo já do Paraíso Terrestre, 

aliás perdido”. Ofélia também gostou 

da fotogra a e Pessoa enviou-lhe 

uma cópia com uma dedicatória 

também célebre: “Fernando Pessoa 

em agrante delitro”. Em tributo à 

preferência do poeta, Abel Pereira 

da Fonseca criou o vinho Casabel, 

que ainda se comercializa. 

Além dos negócios em Lisboa, 

que vendeu no nal da década de 30 

do século passado, Abel Pereira da 

Fonseca possuía a Companhia 

Agrícola do Sanguinhal, na zona do 

Bombarral (a minha ida ao “Abel” 

cou-se por aí, por uma visita ao 

coração da companhia e a uma 

prova curta de alguns dos seus 

vinhos). Das várias propriedades da 

companhia, hoje liderada por 

Manuel João Carlos Pereira da 

Fonseca, que representa a terceira 

geração da família, as quintas das 

Cerejeiras e do Sanguinhal eram e 

continuam a ser as mais 

importantes. Sobretudo a segunda, 

que possui um notável e imponente 

conjunto de edifícios ligados ao 

negócio do vinho povoados de 

tonéis, lagares e gigantescas prensas 

de fuso e vara. O seu vinho chegou a 

ser a ser um dos mais famosos e 

vendidos do país, sob o mote 

“Sanguinhal, vinho sem rival”. 

A Companhia possui hoje cerca de 

100 hectares de vinha e instalações 

para armazenar mais de dois 

milhões de litros de vinho. Sem a 

aura e o poderio nanceiro de outros 

tempos, sofre com a sua grandeza, e 

agora também com a pandemia e a 

suspensão do enoturismo, que se 

tinha convertido numa importante 

fonte de receitas. Ainda assim, a 

empresa continua a ser uma 

referência na região do Oeste e no 

próprio país. Alguns vinhos mais 

antigos da Quinta das Cerejeiras, e 

até mesmo alguns mais recentes, 

como o APV 2011 (ver vinho em 

destaque), um tributo a Abel Pereira 

da Fonseca, são verdadeiras 

relíquias que atraem a cobiça de 

muitos enó los, em particular dos 

que ainda têm alguma memória. 

Não é possível contar a história do 

vinho português sem falar em Abel 

Pereira da Fonseca e nas 

companhias que criou em Lisboa e 

na zona do Bombarral. De algum 

modo, elas confundem-se com a 

história do Portugal 

contemporâneo, saído do Ultimato 

Inglês, da ditadura de João Franco e 

do estertor da monarquia. São do 

mesmo tempo de alguns dos 

suicidas que inspiraram a visão 

trágica mas fraterna de Unamuno 

sobre Portugal, país de gente triste 

que até o é “quando sorri”. Uma 

fatalidade que uns resolvem 

matando-se e outros enganam com 

um copo de vinho. Pessoa gostava 

de se desenganar no “Abel”. “A vida 

é boa, mas o vinho é melhor”, 

escreveu o grande ngidor.

Não é possível 
contar  
a história  
do vinho 
português  
sem falar em 
Abel Pereira  
da Fonseca  
e nas 
companhias 
que criou  
em Lisboa  
e na zona  
do Bombarral
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Um grande 
tributo  
a Abel Pereira 
da Fonseca 
a A Companhia Agrícola do Sangui-

nhal, criada em 1929 por Abel Perei-

ra da Fonseca (ver crónica) e que tem 

como enólogo um duriense, Miguel 

Móteo, produz vinhos tranquilos, 

licorosos e aguardentes. Possui cerca 

de 100 hectares de vinhas, distribuí-

dos por três quintas: Sanguinhal, 

Cerejeiras (Bombarral) e São Fran-

cisco (Cadaval). Cada uma tem o seu 

portefólio de vinhos. Os vinhos da 

gama superior são vendidos com a 

chancela Quinta das Cerejeiras. A 

excepção é o APF Grande Escolha, 

um tinto de homenagem ao funda-

dor, lançado apenas uma única vez 

e que é, ou pretende ser, um vinho-

bandeira da companhia. 

É da colheita de 2011 e incorpora 

uvas de uma vinha ainda plantada 

por Abel Pereira de Fonseca, com 

variedades como Tinta Miúda e 

Carignan e que, entretanto, foi arran-

cada. Será, por isso, irrepetível na 

sua composição. Trata-se de um 

vinho que, de certa forma, replica os 

clássicos da Quinta das Cerejeiras, 

vinhos muito especiados, frescos e 

de grande longevidade. 

Este APF Grande Escolha já tem 

nove anos e, em vez de aroma, temos 

que começar a falar em “bouquet”, 

porque o vinho está a entrar numa 

fase em que os aromas terciários, de 

evolução em garrafa, sempre mais 

químicos e especiados, começam a 

a orar e a sobrepor-se aos aromas 

primários, mais frutados e orais, 

que têm origem nas uvas, e aos 

secundários, resultantes da fermen-

tação. É um tinto bem maduro mas 

nem um pouco pesado, cheio da gar-

ra tânica mas nada rústico. Um vinho 

com um delicioso frescor mentolado 

e picante que, arriscaria a dizer, nos 

remete para certos vinhos velhos. 

Vinhos já com uma volátil conside-

rável (a antecâmara do vinagre) mas, 

por isso mesmo, bastante salivantes. 

Por regra, envelheciam em tonéis e 

tanto podiam ser magní cos - é o 

caso, embora o APF tenha estagiado 

em barricas de 300 litros usadas uma 

primeira vez com vinho branco - 

como imbebíveis. E mesmo os bons 

são vinhos sempre difíceis que exi-

gem gosto e comida apropriados. 

Pedro Garcias

Proposta 
da semana

APF Grande Escolha 
Tinto 2011 
Companhia Agrícola  
do Sanguinhal 
Bombarral 
Graduação: 14% vol 
Castas: Castelão (40% cento), 
Touriga Nacional, Touriga 
Franca, Tinta Miúda e Carignan 
Região: Lisboa (DOC Óbidos) 
Preço: 80€

Duas Quintas Branco 
2019 
Ramos-Pinto, Vila Nova de Gaia 
Graduação: 13,5% vol 
Região: Douro 
Preço: 10,85€  
(em garrafeiratiopepe.pt) 
 
Na transição entre as gamas 
médias e os brancos de classe 
superior, poucos vinhos estão 
tão bem situados como este 
Duas Quintas – e em especial 
esta edição, que está 
particularmente afinada. O seu 
preço é justificado pela sua 
classe: pelo aroma de fruta muito 
sedutor; pelo balanço entre o seu 
volume de boca, fruta e acidez 
que vinca o final da prova; mas, 
principalmente, pela sua 
excelente textura, que desafia 
quem prova a rolar o vinho pela 
boca. Bom para a mesa, é 
igualmente uma excelente 
escolha para momentos de 
convívio. M.C.

Esporão Private Selection 
Branco 2018 
Esporão SA, Reguengos  
de Monsaraz 
Graduação: 14% vol 
Região: Alentejo 
Castas: Semillon 
Preço: 19,99€ (onwine.pt) 
 
Cor palha brilhante, aroma 
intenso conjugando notas de 
frutos carnudos e cítricos e 
especiarias doces a conferir 
complexidade. Um vinho de 
perfil moderno e elegante, 
desenhado a partir da integração 
com o primoroso trabalho de 
barricas, mas ao mesmo tempo 
temperado pela sensação de 
fruta que enche o palato e 
enriquece a prova. Boca larga, 
rica, untuosa, e um final 
prolongado, fresco, elegante e 
especiado. Belo balanço. J.A.M.

Quinta da Lêda 2017 
Casa Ferreirinha,  
Vila Nova de Gaia 
Graduação: 13,5%vol 
Região: Douro 
Preço: 38,90€ (em onwine.pt) 
 
Os vinhos do Douro de 2017 
(incluindo os Porto vintage desse 
ano) são no geral muito bons e, 
como seria de esperar, as marcas 
mais emblemáticas da região 
exprimem essa excelência. 
Conservando o estilo muito 
próprio da enologia da casa (uma 
certa contenção, a preocupação 
com a vocação dos vinhos para a 
mesa…), este Quinta da Lêda 
faz-se com aromas de fruta 
vermelha, notas balsâmicas, uma 
estrutura muito fina e elegante e 
um toque de especiaria que 
contribuem para o seu final 
vibrante. Um grande vinho de um 
grande ano. M.C. 

Torre de Palma Rosé 
Herdade Torre de Palma, 
Monforte 
Graduação: 13% vol 
Região: Alentejo 
Castas: Touriga Nacional, 
Aragonez e Tinta Miúda 
Preço: 15,90€ (dourado.com) 
 
Um rosé sem vergonha, que 
assume a cor rosada, os aromas 
vinosos e a natureza fresca que o 
distingue. Num perfil que 
destaca a fruta fresca, a textura 
fina e elegante, os sabores 
frutados, acidez assertiva e um 
final prolongado e fresco que 
remete para frutos silvestres e 
um leve vegetal que lhe confere 
aptidão gastronómica. 
Companheiro de Verão mas com 
vocação gastronómica e sempre 
a puxar mais para a mesa que 
para a piscina. J.A.M.

8893

90 9395

Os vinhos aqui apresentados são, na sua maioria, novidades que chegaram recentemente  
ao mercado. A Fugas recebeu amostras dos produtores e provou-as de acordo  

com os seus critérios editoriais. As amostras podem ser enviadas para a seguinte morada:  
Fugas — Vinhos em Prova, Rua Júlio Dinis, n.º 270, bloco A, 3.º 4050-318 Porto

Vinhos
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Fugas dos leitores

Dar música ao vinho

a Dar de beber à dor é uma imagem 

de Portugal que ainda corre mundo 

dita por uma voz que faz parte do 

nosso imaginário próximo. Esta dor 

bebia-se com o vinho que foi alimen-

to de muitos portugueses, novos e 

velhos, num passado igualmente 

próximo. Felizmente, este vinho 

português quali cou-se. Hoje é um 

outro símbolo do país que, como 

identidade, se revela nas artes mais 

diversas nacionais e estrangeiras: da 

literatura ao cinema, da política ao 

lazer, beber vinho de Portugal é um 

valor, uma prova de respeito pelo 

nosso saber fazer. 

Actualmente há muitos produto-

res de vinho no nosso país e pode 

dizer-se sem receio que não há maus 

vinhos saídos das suas adegas. O 

que nos honra, nos dá prazer e, cla-

ro, orgulho. 

Por isso, tem todo o sentido fazer 

turismo dentro de Portugal visitan-

do estes espaços de invenção para 

vermos a paixão do produtor, o 

empenho do trabalhador e a alegria 

de todos os envolvidos na promo-

ção das marcas ao partilharem com 

um estranho que os visita o seu 

encantamento com o que criam e 

que querem que seja vivido tam-

bém por esse estranho. 

Gosto de fazer estas visitas e gos-

to muito de perceber como a vida 

pro ssional destas pessoas é tão 

preenchida com uma paixão, a 

criação de um bem velho como a 

humanidade, que sabem ser moti-

vo de prazer para o paladar e um 

enormíssimo prazer para a convi-

vialidade, para a quebra de ten-

sões, para a celebração do que quer 

que seja que a justi que. O gosto de 

beber vinho com outro mostra que 

respeitamos e apreciamos a pre-

sença desse outro e o reconhece-

mos como igual. 

Não sei se existirão muitas for-

mas de partilha de um bem de aces-

so fácil com tanto impacto na cons-

trução de relações onde tudo se 

relativiza em função desse bem 

partilhado. Mas sei que a procura 

incessante dos produtores para 

melhorar esse milagre relacional 

não cessa. Por isso, proponho que 

quando se decidirem a aproveitar 

estes imensos espaços criativos que 

são as adegas, um prazer fácil de 

obter porque está perto, é barato e 

se encontra um pouco por todo o 

país, tenham presente a Quinta da 

Casa Amarela, no Douro, onde se 

produz vinho do Porto envelhecido 

“com música”. Sim, a quinta dá 

música ao vinho durante o tempo 

longo da sua evolução para melhor 

se transformar de produto de uva 

em verdadeiro manjar de deuses. 

A música, sabemos todos, é uma 

linguagem universal. E o vinho, 

também o sabemos, é um prazer tão 

universal e tão antigo como a músi-

ca. Por isso, casar duas entidades 

tão associadas à nossa identidade 

humana e ao ser-se português é um 

percurso do turismo nacional que 

tem de ser aproveitado e fruído mui-

to para lá do dar de beber à dor. 

Nesta quinta produtora de vinhos 

excelentes como o fazem muitas 

outras, darem música aos vinhos 

transforma-os de forma original e 

faz da visita à adega uma vivência 

íntima porque sentimos que os 

deuses que tanto apreciam esta 

bebida nos dão a mão para poder-

mos ser, naquele momento, deuses 

como eles. 

M. M. Camilo Sequeira

#fugadoviajante 
Com saudades de viajar? Recorde connosco os recantos  
mais bonitos de Portugal e do mundo: use a nossa tag  
e partilhe as suas imagens. 

Os textos, acompanhados preferencialmente por uma foto, 
devem ser enviados para fugas@publico.pt. 

Os relatos devem ter cerca de 3000 caracteres. 
Mais informações em www.publico.pt/fugas

instaFugas

yoanguerreiro 
“A simplicidade das coisas sempre me fascinou.” 
A Tailândia, pela lente de @yoanguerreiro

enjoy_and_relax 
André Simões leva-nos até ao Parque Natural de 
Sintra-Cascais, através da sua lente.

Tem todo o 
sentido fazer 
turismo dentro 
de Portugal 
para vermos  
o empenho  
dos produtores 
de vinho 
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Miguel Esteves Cardoso

a Viver em Portugal foi sempre a 

minha ambição. A outra foi viver 

do que eu escrevesse. Tudo isso 

faz sentido quando escrevo o que 

me acontece. 

No domingo bateram-nos à 

porta. Era um homem e uma 

menina. O homem trazia um 

melão nos braços. A menina 

trazia um livro meu com as 

crónicas aqui da Fugas. A Maria 

João fez descer o cesto para fazer 

subir o melão. Voltou a descer 

para trazer o livro para eu 

assinar. 

São estas trocas - que nunca 

acontecem, tenho de confessar - 

com que sonha um escritor. É 

obra receber uma coisa nunca 

dantes vista ou provada - um 

melão de casca de carvalho 

vindo de Lousada - em troca de 

um gatafunho num livro já 

escrito e publicado. 

Pensei em não escrever isto - 

os ingleses e escoceses bem 

avisam que ser smug é 

imperdoável - mas episódios 

como este são tão raros que têm 

de ser celebrados, nem que seja 

como prova de que acontecem. 

Procurar e descobrir raridades 

dá tanto trabalho (mesmo as 

raridades que toda a gente 

conhece) e tanta despesa que é 

milagroso quando alguém tem a 

generosidade de trazer um 

pesado e caprichoso melão à 

porta de um curioso que vive 

numa aldeia de Colares. 

Avisou-nos o nosso 

simpatiquíssimo benfeitor, pai 

da simpatiquíssima Matilde a 

quem escrevi a dedicatória, que 

o melão tinha de ser comido 

antes de terça-feira ao almoço, o 

mais tardar. 

Os melões de casca de 

carvalho são preciosidades  

mas também são 

bombas-relógio. Estão cheios  

de gás carbónico e é isso  

que lhes dá a picante 

efervescência que é a versão 

séria e adulta do “piquinho”  

dos melões vulgares Lineu. 

Se este gás carbónico consegue 

o que quer, todo o melão explode 

alegremente, espalhando a 

carnucha cor de salmão e o sumo 

cor de laranja pelo meloal (se 

houver sorte) ou pelos sofás 

cremosos da sala (se houver 

azar). 

Há algo de excitante em 

manusear uma bomba. A 

diferença é que o melão de 

Lousada não tem os para 

desarmar. Essa possibilidade de 

identi car e cortar o o perigoso 

não existe. O melão explode 

quando tiver de explodir. 

Não se pense que não houve 

espertalhões que tentaram 

introduzir uma agulha para 

aliviar a pressão. Houve.  

Só que essa pressão interna, 

aliada à madureza extrema,  

é o que dá graça ao melão. 

 É também por isso que é tão 

difícil e dispendioso criá-los:  

o ser humano não é o único 

bicho interessado em devorá-lo. 

Levámos o melão para um 

estabelecimento onde trabalha 

um minhoto nosso amigo que é 

conhecedor profundo das 

maravilhas da natureza e da 

cozinha. 

Digo já que o sabor é 

desconcertante e, num tempo de 

delírio açucareiro, anacrónico. É 

que o melão não é doce. Não tem 

quase açúcar nenhum. Se calhar, 

é o melão do futuro, estando 

cheio de sumo e de bra mas 

com pouquíssimas calorias. 

Quanto tempo levará para ser 

adoptado pelos nutricionistas da 

moda e tornar-se ainda mais 

inacessível e caro?  

Dizem que o sabor é 

apimentado mas eu diria, com a 

boca habituada aos melões do 

Sul, que era mais apepinado, um 

travo de cucurbita, mais 

aboborado do que frutista. 

A efervescência é espectacular, 

dando uma sensação gasosa na 

boca, um gosto persa de sharbat 

que mostra que não precisamos 

da gasei cação arti cial para 

nada. 

É de certeza um gosto que se 

adquire, que não vai à primeira, 

que precisa de nos educar a 

apreciá-lo. A palavra “melão”,  

se calhar, não ajuda a 

aprendizagem. Talvez se 

ganhasse mais em divulgá-la 

como uma abóbora frutada ou 

abóbora de sobremesa. 

Em contrapartida, é o melão 

mais bonito que já vi, com cores 

que podiam ser patenteadas e 

vendidas com grande lucro à 

Lacoste ou à Dyrup. Gostaria 

muito de ver casas com as cores 

deste melão. 

O sumo, abundantíssimo, 

escorre quando se põe a faca. É 

igualmente bonito, mais 

saturado do que o sumo de 

laranja. 

O melão de casca de carvalho é 

um melão Instagram, warholiano 

até. O aroma é o mais delicioso 

de todos os melões que já 

cheirei, irrecusável. O aspecto é 

sensacional. 

Já o sabor, pronto, não 

corresponde a uma promessa tão 

mirabolante. Como é que 

poderia, também?

HUGO DELGADO 

O melão mais bonito, bem-cheiroso 
e espampanante do universo  
é o de casca de carvalho. E o sabor?

O melão de 
casca de 
carvalho é um 
melão 
Instagram, 
warholiano até

O gato das botas
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Para refrescar o seu Verão, combinámos 
seis brancos de garrafeira, entre os quais 
três lançamentos de colheitas de 2019, 
um vinho branco produzido a partir de 
uma casta tinta e um vinho biológico. 
Cheios de personalidade, estas referências 
atravessam algumas das principais regiões 
do país: Discórdia Branco 2018 (Alentejo); 
Quinta Dona Matilde branco 2019 (Douro); 
Conde Vimioso Sommelier Edition Branco 
2019 (Tejo); Quinta do Monte d'Oiro branco 
2018 (Lisboa); Ribeiro Santo Encruzado 
branco Carlos Lucas 2019 (Dão); 
Pegos Claros Blanc de Noirs Herdade 
de Pegos Claros 2018 (Setubal)

PORTE
S

GRATU
ITOS

Brindemos ao
regresso do Verão

CLUBE

Refrescante
Seis brancos, seis regiões
Discordia Branco | Herdade Valed’Évora | 2018
Quinta Dona Matilde Branco | Quinta Dona Matilde | 2019
Sommelier Edition Branco | Conde Vimioso | 2019
Quinta Monte D’Oiro Branco | Quinta Monte D’Oiro | 2018
Encruzado Branco | Quinta do Ribeiro Santo | 2019
Blanc de Noirs | Pegos Claros | 2018

G A R R A F E I R A

58,30€

Limitado ao stock existente.
É proibido a venda de álcool a menores de 16 anos.
Seja responsável, beba com moderação.
Portes de envio gratuitos.

Tem questões? Nós ajudamos.
Contacte coleccoes@publico.pt ou ligue
808 200 095 / 210 111 020 (dias úteis das 9H às 18H)

Encomende em bit.ly/Garrafeira-ClubeP e receba a entrega
até 48 horas, no conforto da sua casa (apenas dias úteis).
Os portes de envio são gratuitos (Portugal Continental)
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Brindemos às noites quentes, à roupa mais leve e à brisa do mar. Brindemos em família.
Ou com os amigos. Brindemos aos reencontros e às conversas que se prolongam à mesa.
Brindemos sempre, na melhor das companhias: Garrafeira Clube P


