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A pergunta que se impõe
nos tempos que correm:
para quê atravessar a Europa
ou o mundo quando neste
retãngulo à beira-mar plantado
e respetivas ilhas atlãnticas
existe tanto para ver, fazer, comer,
beber e recordar? Afinal...

0

o
Portugal
está perto
A razào mais óbvia: uma
coisa boa de sermos
portugueses e de vivermos
em Portugal — a primeira
pessoa do plural refere-se,
claro, à maioria dos que
leem esta revista — é que o
país inteiro está à mão de
semear, ao virar da esquina,
a pedir para ser explorado
de norte a sul e de este
a oeste. Nem sequer é
preciso fazer grandes
planos, basta ir.

0

Portugal
está longe

Portugal
está calmo

Portugal
está criativo

Perto de nós, mas longe
dos outros. Estamos no
canto da Europa, e isso
garante algum recato
nesta altura em que as
deslocações por via aérea
estão limitadas. Nem todos
terão o privilégio de cá
chegar, e, muito menos,
de chegar a zonas menos
conhecidas do território,
como as serras do Centro
ou o interior do Algarve,
entre outras.

Se a pandemia trouxe
coisas terríveis — e trouxe,
não há que esconder —
por outro lado, tem-nos
permitido ver o país como
já não o víamos há muito,
sem enchentes de turistas
nos bairros históricos, filas
intermináveis para entrar
em monumentos, listas de
espera em restaurantes ou
elétricos a transbordar de
passageiros. Aproveitemos.

Antes de esta crise sanitária
vir ameaçar o setor da
hotelaria e restauração,
o momento era fulgurante,
e de grande criatividade,
com o regresso de muitos
profissionais que tinham
passado temporadas
noutros países e voltado
com ideias e negócios
novos. Alguns desses
negócios reabriram, na
esperança de conseguir
aguentar o que se segue.
É o momento ideal
para os apoiar.
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o
Portugal
está renovado
O boom do turismo que
se sentiu em Portugal nos
últimos anos, fez com que
muitos centros de cidades,
outrora decadentes,
ganhassem uma nova
vida, com jardins,
ciclovias, zonas pedonais
e edifícios reabilitados.
As cidades começaram a
ser pensadas também na
ótica do visitante e não
apenas na do utilizador.
Visitemo-las, então.
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Portugal
está acessível

Portugal
está apetitoso

Este continua a ser um país
mais barato do que muitos
outros, na Europa e fora
dela. Sobretudo para quem
está de férias. Por exemplo,
continua a ser possível fazer
uma grande refeição numa
cidade cosmopolita ou até
à beira-mar por menos
de 20€ por pessoa. Tal
como é possível encontrar
alojamentos para casais ou
famílias inteiras a preços
muito razoáveis. Nestas
páginas damos algumas
opções nesse sentido.

Se é português, portuguesa
ou tem amigos portugueses,
de certeza que já assistiu
a este fenómeno e/ou
foi parte dele: discutir
ao almoço aquilo que
se vai comer ao jantar.
A mesa é uma parte muito
importante da nossa cultura.
E, apesar da dimensão
reduzida do país, a oferta
gastronómica é rica e
muito diversa entre regiões.
Viajar em Portugal é, por
isso, uma ótima desculpa
para ganhar uns quilos.
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Portugal
está rápido

Portugal
está saudável

Portugal
está na moda

Na época áurea dos fundos
europeus, muitos deles
foram aplicados em asfalto.
A opção foi, e continua a
ser, discutível, mas tornou
as viagens de costa a costa,
ou entre regiões, muito
mais rápidas e menos
cansativas. Assim, nos dias
que correm uma road trip
em Portugal tem tudo —
ou, pelo menos, boas e
bonitas estradas — para ser
inesquecível.

Diga-se o que se disser,
pese alguma teimosia do
vírus em não abandonar a
capital e seus arredores,
a verdade é que, regra
geral, Portugal é seguro. Ao
contrário do que acontece
noutros destinos turísticos,
não só os estabelecimentos
hoteleiros foram rápidos
a adaptar-se aos novos
tempos, como o SNS se
tem mostrado capaz de
responder em caso de
necessidade.

Poucos destinos se
tornaram tão apetecíveis
nos últimos anos como
Portugal. Por muitas das
razões acima mencionadas,
que deram origem a
prémios, artigos em jornais
conceituados e milhões
de posts e fotografias em
redes sociais. Portugal
estava na moda. E continua
a estar, porque o mundo
não parou. É, por isso,
altura de fazer inveja a
quem não nos pode visitar.
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Casa da Calçada
Ralais & Chateaux
AMARANTE. PORTO / 255 410 830 / ESTADIA A PARTIR DE 120€

/ CASADACALCADA.COM

t

'e

rb'
-111 i#1
J'Ikke
-f-

t 4

Romântica, histórica, elegante, confortável. A Casa da
Calçada vale não só pelos quartos e suítes, mas
também pelos jardins e piscinas, pelas vistas e sabores.
Este é um segredo bem guardado a Norte.
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INSERIDA num imponente palácio do séc. XVI,
a Casa da Calçada Relais & Chateaux é uma
viagem ao passado. Este lugar - perdido no tempo,
mas cheio de vida - situa-se entre o Porto e o vale
do Douro e conta atualmente com 30 quartos e
suítes, vários jardins de estilo romântico e uma
piscina com vista para as vinhas. Durante o verão,
muitas são as atividades que decorrem no hotel:
dos workshops de bolachas para os miúdos aos de
cocktails para os graúdos, e ainda os DJ sets com
happy hour e os passeios pelas vinhas da Casa da
Calçada, onde se produz vinho verde.
Além da descoberta dos pontos de interesse
disponíveis na zona - das serras do Marão e da
Aboboreira às aldeias de xisto e granito, passando
pela incontornável cidade de Amarante -, recomenda-se uma demorada visita aos restaurantes
do hotel. No Canto Redondo - Bar, Terrace &
Lounge, a cozinha internacional é tão sofisticada
quanto descontraída, e o menu executivo (16€) é
semanalmente alterado. Já o restaurante Largo do
Paço, com uma cozinha mediterrânica e de raiz
portuguesa liderada pelo chef Tiago Bonito, conta
desde 2004 com uma estrela Michelin.
O palácio - que foi declarado pelo Governo
de Portugal como sendo de especial interesse arquitetónico, histórico e cultural - serviu de refúgio
aos comandos portugueses e ingleses durante
as Invasões Francesas. Mais tarde, no final do
séc. xIx e início do séc. xx, as suas salas foram
palco de tertúlias entre os intelectuais da época.
Transformado em hotel em 2001, tornou-se cinco
anos mais tarde membro da conceituada associação de hotéis e restaurantes de luxo Relais &
Chateaux, da qual ainda hoje faz parte.
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Cerdeira Home for Creativity
CERDEIRA, LOUSÃ / 911 789 605, 239 160 799 / ESTADIA A PARTIR DE 100€
CERDEIRAHOMEFORCREATIVITY.COM

Já lá vai o tempo em que falar de aldeias de xisto era falar sobre
o passado. Que o diga quem visita a Cerdeira - Home for Creativity, um
espaço de turismo rural em plena serra da Lousã, onde se encontra não
só bom gosto e conforto mas também a calma e o silêncio da aldeia.
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FOI EM 1988 que Kerstin Thomas e Bernard
Langer, um casal de alemães, descobriram a devoluta aldeia de xisto da Cerdeira durante uma
caminhada pela serra da Lousã e se apaixonaram
por ela. Na altura, não havia eletricidade, saneamento básico ou acessos facilitados, mas aquele
lugar tinha alguma coisa de especial, e pedia para
ser reavivado. Em 2000, Natália e José Serra
juntaram-se ao esforço de recuperação. Doze anos
depois, nasceu a Cerdeira Village, que em 2018
se transformou na Cerdeira - Home for Creativity.
O projeto é hoje um turismo rural assente
na ligação às artes. Conta com nove casas de
xisto recuperadas e preparadas para receber entre
duas a seis pessoas, além de uma residência
com quartos partilhados. Há ainda o Café
da Videira, onde os hóspedes podem tomar o
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pequeno-almoço e provar os melhores p4odutos
da região. Todos os espaços estão equip :1,os com
aquecimento central e cozinha. No pós-pandemia
foi instalado wi-fi em todas as casas, mas
mantém-se o conceito sem televisão.
O convite é simples: desconectar e aproveitar
a aldeia. Além da programação da Escola de
Artes e Ofícios, dos retiros e de outros eventos
que ali decorrem, há vários workshops à disposição nas Oficinas da Cerdeira: da produção de
compota em família aos brinquedos de madeira,
passando pela iniciação à roda do oleiro, pelo
figurado em cerâmica ou pelas casinhas de xisto
em miniatura. Para os mais aventureiros, há percursos pedestres com locais de interesse cultural
e histórico, bem como trilhos pela serra, canoagem, btt e voos de parapente.
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Eden Resort
ALBUFEIRA, ALGARVE / 289 243 000 / ESTADIA A PARTIR DE 130€

/ EDENRESORT.PT

Tem uma localização privilegiada no coração
do Algarve, mas dispensa saídas. Pelos 11 hectares do Eden
Resort há mil e uma opções para passar férias em família,
incluindo um parque aquático novinho em folha.
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é propositadamente reduzida, pelo que todos os
espaços são amplos, e, nos espaços exteriores,
predominam as varandas e os terraços tipicamente
algarvios, respeitando a arquitetura tradicional.
As áreas comuns, como a receção, os bares e
o restaurante, acabam de ser integralmente
renovados - e merecem ser visitados, quer pelo
novo look, quer pela oferta variada que apresentam.
Há um minimercado dentro da propriedade,
serviço de receção 24 horas por dia e transfers
para a praia. O resort conta ainda com piscinas,
campo de ténis e de futebol, golfe e um novo
parque aquático, o AquaFun Park, ideal para
famílias. A pensar nelas, as estadias das crianças
até ao final de agosto são gratuitas, desde que as
reservas sejam feitas até dia 15 de julho.

GERIDO desde 2012 pela Discovery Hotel
Management, grupo que recupera e transforma
unidades hoteleiras, o Eden Resort apresenta-se
como uma experiência completa - ou não
tivesse sido considerado um dos melhores hotéis
portugueses para famílias nos prémios Traveler's
Choice 2018, da TripAdvisor. Apesar de se situar
numa das zonas mais movimentadas do Algarve,
e apenas a cinco minutos das praias, o resort tem
uma configuração fechada e foi pensado para se
bastar a si próprio.
Com apartamentos T1 e T2 e vilas com
dois, três e quatro quartos, o Eden Resort tem o
melhor dos dois mundos: todas as vantagens de
um hotel, com a sensação constante de estar em
casa. A densidade de construção na propriedade
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Herdade da Cortesia
AVIS, PORTALEGRE / 242 410 130 / ESTADIA A PARTIR DE 190€ / HERDADEDACORTESIA.COM

Com a barragem do Maranhão a acompanhar a propriedade
por 60 quilómetros, a Herdade da Cortesia é banhada a
tranquilidade. Neste lugar alentejano há espaço para relaxar,
mas também embarcar em novas experiências.
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SITUADA a 150 quilómetros de Lisboa, na vila de
Avis, a Herdade da Cortesia foi a materialização
do sonho de Luís Ahrens Teixeira. O antigo
atleta de alta competição de remo, que chegou
a conquistar a primeira medalha para Portugal
numa prova mundial, viu neste lugar o sítio
perfeito para a prática da modalidade - e não só.
O resultado é um hotel de quatro estrelas, com
uma arquitetura contemporânea e perfeitamente
integrada na herdade de 47 hectares.
Com um perfil elegante mas descomplicado
(não fosse ela 100% alentejana), a Herdade da
Cortesia existe segundo a máxima de "querer
dar aos outros aquilo que queremos para nós",
razão pela qual não há horários para nada - nem
mesmo pára pedir pequeno-almoço. Todas
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as refeições podem ser tomadas em horários
alargados. No restaurante do hotel, o cardápio
é alentejano e inclui iguarias como costeletas
de borrego com migas de espargos, lombinhos
de porco preto com pastéis de farinheira e migas
de bacalhau com cação.
Pelas três alas revestidas a madeira estão
distribuídos 30 quartos. Estas áreas dão acesso a
uma piscina a perder de vista, com 25 metros de
largura e 2,40 de profundidade, ideal para longos
mergulhos. Para quem gosta de dias repletos de
atividades, há piqueniques pela herdade, remo na
barragem, massagens de relaxamento e uma série
de passeios organizados pelo hotel: de barco,
de bicicleta, a cavalo, a pé ou mesmo de balão.
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Salvciterra Countr
House & SPA,
SALVATERRA DE MAGOS, RIBATEJO / 912 345 678 / ESTADIA A PARTIR DE 89,30€
,S,ALVATERRACGUNTRYHOUSE.COM

mor
iMi~t

w"

t.

Att
4

"fie V

Ï

ji
14•11'4i
.

Se motivos faltassem para visitar o Ribatejo, eis mais um:
urna nova e luxuosa guest pouse situada a apenas 35 minutos de Lisboa.
onde há tempo e espaço para fugir ao ritmo agitado da cidade.
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A INAUGURAÇÃO oficial é a 30 de julho de
2020, mas o espaço já deixa adivinhar o
ambiente de tranquilidade que tem para
oferecer. O Salvaterra Country House & S PA,
a novidade ribatejana do momento, quer
receber os seus hóspedes com bom gosto,
conforto e serenidade - e a preços acessíveis.
A unidade conta com quatro suítes, todas
equipadas com lareira, banheira e pátio
privado com vista para o jardim. E se o número
reduzido de quartos pode parecer estranho,
ele não foi escolhido ao acaso: o objetivo
é dar mais privacidade e autonomia aos
hóspedes. Cada suíte foi decorada num estilo
neomediterrânico, com uma paleta de cores
neutra que privilegia a entrada natural de luz,
e as casas de banho são cobertas a azulejos
portugueses artesanais.
No exterior, há muito para descobrir: além
da sauna, o banho turco e o jacuzzi ao ar livre,
nos jardins tropicais exóticos está uma das
maiores coleções de bambus em Portugal.
Pelo jardim e pelos lagos, há nenúfares,
carpas koi, lírios, bananeiras e flores exóticas.
Quem procurar mais emoção, encontra-a nas
redondezas: no rio Tejo fazem-se safaris de barco
e há ainda passeios turísticos pelo Ribatejo.
À noite, recomenda-se um cocktail junto à lareira
exterior, já que o bar de cortesia da guest house
disponibiliza todos os ingredientes necessários.
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The Oitavos
CASCAIS, LISBOA / 214 860 020 / ESTADIA A PARTIR DE 169€ / THEOITAVOS.COM

Com uma localização de excelência entre o mar e a serra, este hotel de cinco
estrelas é um oásis para quem procura descanso e diversão.
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RODEADO de dunas e pinheiros, o edifício do
hotel, em aço e vidro, tem três andares e 142
quartos. Cada um dos lofts espraia-se por uns
generosos 64 metros quadrados, com varanda
e vista privilegiada, quer para o mar, quer para
o extenso campo de golfe.
A um passo de Cascais, de Sintra e das suas
praias, o The Oitavos tem tudo o que é preciso
para umas boas férias em família. Além do Oitavos
Dunes - um dos cem melhores campos de golfe
do mundo, segundo a prestigiada revista norteamericana Golf Magazine -, o hotel tem muito para
oferecer, tanto a quem procura descanso como a
quem procura aventura. Há passeios de bicicleta,
a cavalo ou mesmo de helicóptero, e, para um
mergulho ao final da tarde, nada como a piscina
infinita de água salgada e aquecida, que é imagem
de marca do hotel. Dentro da Quinta da Marinha,
há ainda um centro equestre, um health club e um
racket club para explorar.
No que a restaurantes diz respeito, entre o
Verbasco, o Ipsylon e a Mesa do Chefe as opções
são muitas. Recomendam-se os sabores da terra e
do mar do restaurante Verbasco, liderado com um
toque de criatividade pelo chef executivo no The
Oitavos, Cyril Devilliers.
O hotel reabriu no início de julho e fê-lo
com uma campanha para todos os residentes
em Portugal, que continua em vigor. Além do
desconto de 20% em reservas diretas, o hotel
oferece ainda um voucher de 100€ para descontar
numa estadia em 2021.
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o
HOTÉIS
o

TURISMO

OUE SÃO CASAS
NO INTERIOR

ALGARVE A LARGA

FÉRIAS

NOVOS ALOJAMENTOS

EM AUTOCARAVANA

CASAS MODULARES
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