
O chamado “turismo rural”, que oferece a possibilidade
de hospedagem, com conforto e sofisticação, nas próprias vinícolas, 
é outro atrativo de Portugal, não bastassem seu patrimônio cultural, 

rica gastronomia e acolhida calorosa

Enoturismo
Novas e charmosas opções

 Viagens a Portugal são sempre uma festa para os 

sentidos. Não existe lugar no mundo, fora do Bra-

sil, em que o turista brasileiro se sinta mais em casa, 

seja pela afinidade cultural, seja pela identidade da 

língua, seja pela sempre calorosa acolhida dos portu-

gueses. A rica gastronomia do país, aliada aos vinhos 

cada vez melhores, é outra grande atração. Uma 

vertente que está ganhando força cada vez maior no 

enoturismo português é o chamado Turismo Rural, 

em que a graça está em se hospedar no meio dos 

vinhedos, num ambiente de muita tranquilidade e, 

atualmente, com altas doses de sofisticação.

 Bons exemplos do que estamos falando são a Her-

dade da Malhadinha Nova e a Herdade dos Grous, 

ambas no Alentejo. Na Herdade da Malhadinha 

Country House & Spa, uma experiência inesquecí-

vel espera o turista. Além de se hospedar num hotel-

butique de extremo bom gosto, decorado com peças 

do consagrado designer Philippe Starck e equipa-

do com exclusivos itens de conforto, o turista pode 

montar um extenso programa de aventuras. Entre as 

atividades, destacam-se os passeios de balão, voos de 

helicóptero e ultraleve, passeios a cavalo, canoagem 

no Guadiana e tiro ao alvo. No SPA, um amplo pro-

grama de banhos e massagens (inclusive a dois, para 

casais românticos) está disponível. Para os amantes 

da natureza, destacamos um programa especial de 

observação de pássaros e a inusitada experiência de 

ser pastor por um dia. Merece registro também a 

refinada gastronomia no Restaurante Gourmet da 

Malhadinha, sob o comando do chef  Vitor Claro, e 

para o espetacular café da manhã ao lado da cozinha 

do hotel, como se fosse em sua própria casa. 

 Para quem gosta de, literalmente, por a mão na 

massa, a Malhadinha oferece workshops para a pro-

dução do pão alentejano em forno de lenha e doçaria 

alentejana. Obviamente, há inúmeras modalidades 

de degustação de vinhos. Confira todas as possibi-

lidades no mais que completo e convidativo site da 

Herdade, em www.malhadinhanova.pt. 

 Na não menos espetacular Herdade dos Grous, 

muito próxima à Malhadinha, as atrações são o óti-

mo restaurante, com culinária típica da região, e a 

possibilidade de se hospedar em encantadores chalés, 

com toda infra-estrutura necessária, inclusive com 

direito a bicicletas na porta para longos passeios 

pela cinematográfica propriedade. Aqui, o clima é 

mais descontraído e quem estiver passeando com 

crianças encontrará o local perfeito para a diversão 

de toda a família. Claro que o vinho recebe trata-

mento vip, tanto no restaurante quanto no wine bar, 

onde se pode degustar toda a gama produzida pela 

empresa. As visitas guiadas aos vinhedos e à viní-

cola também são parte obrigatória do programa. 

(www.herdadedosgrous.pt)

em saNtarém, um soNho
à margem do tejo
 Que tal acordar pela manhã e, da janela de 

seu charmoso quarto, na casa em que Bocage se 

O belo pôr-do-sol alentejano refletido na enorme e agradável piscina da Herdade da Malhadinha Country & Spa, para quem quer relaxar entre
as inúmeras atividades oferecidas aos turistas
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são rosas, a graNde atração 
de estremoz
 situado ao lado da Pousada rainha santa (não deixe 

de subir na torre da Pousada, para um vista inesquecível 

do Alentejo), em estremoz, está uma visita mais do que 

obrigatória para qualquer turista que se preze. estamos 

nos referindo ao restaurante são rosas, que tem esse 

nome numa referência à célebre lenda do Milagre das 

rosas da rainha santa isabel, retratada na capa desta 

publicação. Nele, a chef  Margarida Cabaços proporcio-

na aos visitantes uma das melhores experiências gastro-

nômicas de Portugal. deixe-se levar por suas sugestões, 

regadas aos melhores vinhos do Alentejo, incluindo o 

Monte dos Cabaços (ver escolhas do editores), pro-

duzido por sua família. Ao final, não deixe de provar o 

famoso queijo de serpa, especialidade local, e a seleção 

de doces conventuais, realmente deliciosos. imperdível.

Queijo de azeitão,
um delicioso segredo 
 Pouco conhecido fora de Portugal e bem menos 

famoso que o celebrado queijo da serra da estrela, o 

queijo de Azeitão é uma das mais finas iguarias portu-

guesas. Produzido com leite de ovelha não pasteurizado, 

tem um processo muito interessante de elaboração, que 

dura no mínimo 21 dias e garante sua textura cremosa 

e sabor pungente (que aumenta com o tempo de guar-

da). As leis da união européia são rígidas quanto a vi-

sitas a fábricas de laticínios, mas existe uma forma de se 

conhecer de perto a elaboração do famoso queijo. No 

Museu do Queijo do Azeitão, na Quinta Velha Quei-

jeira, mediante reserva prévia, é possível assistir a uma 

demonstração de como o queijo é produzido. O visitante 

acompanha todo o processo de produção, desde a che-

gada do leite, passando pela coagulação com a Flor de 

Cardo (que, diga-se de passagem, também é utilizada na 

produção do Queijo da Serra) até a etapa final da cura.

(www.quintavelhaonline.com).

 se a idéia for visitar um pequeno (e brilhante) produ-

tor de queijo de Azeitão, dê um pulinho até a freguesia 

de Quinta do Anjo, em Palmela. lá, na rua el rei d. 

Dinis, 40, fica a fábrica dos irmãos Simões (Fernando & 

rui). As visitas não são permitidas, mas é possível com-

prar, por um preço inacreditavelmente baixo, o queijo 

de Azeitão e levar, de quebra, a deliciosa manteiga de 

leite de ovelha. Acredite, vale a viagem...

hospedava no século 18, vislumbrar o reflexo doura-

do do sol nas águas do imponente tejo? isso é o que 

espera o turista na deslumbrante Casa de Alcáçova, 

um turismo de habitação junto às ruínas romanas, no 

centro histórico de santarém. A histórica proprieda-

de, frequentada por reis, rainhas, poetas e escritores, 

foi totalmente restaurada e cada um de seus oito quar-

tos, cujos nomes homenageiam personagens ilustres, 

tem personalidade própria e um charme inexcedível. 

impossível não se deixar levar pelo romantismo do lo-

cal, que oferece lençóis de linho, roupões e toalhas 

felpudas e algumas modernidades, como banheiras de 

hidromassagem e internet sem fio em toda a casa. Fa-

lar da gastronomia é covardia, pois come-se (e, claro, 

bebe-se) muito bem, na sala de jantar, onde também é 

servido o farto café da manhã. Às favas o regime...

 toda decorada com móveis e objetos de época, a 

Casa de Alcaçova tem ainda um delicioso jardim de 

inverno, onde o hóspede pode usufruir do silêncio e 

do requinte de uma época que certamente deixou sau-

dade. (www.alcacova.com)

 évora é parada obrigatória
 Quase desnecessário dizer, uma viagem ao Alentejo 

passa obrigatoriamente por uma parada em Évora. 

Patrimônio da Humanidade, a cidade tem atrações 

obrigatórias como a impressionante Capela dos 

Ossos, onde o visitante é recebido com a assusta-

dora frase: “Nós ossos que aqui estamos, pelos vos-

sos esperamos”. Que esperem por um bom tempo, 

pois ainda temos muitos vinhos para degustar. em 

Évora, hospede-se no contrastante e moderníssimo 

Mar d’Ar Aqueduto Historic Design Hotel & Spa 

(www.mardearhotels.com), um cinco estrelas locali-

zado no Centro Histórico. O hotel está instalado no 

antigo Palácio dos sepúlvedas, do qual conservou a 

capela, os tetos em abóbada e três janelas manue-

linas na fachada. Como o próprio nome indica, o 

hotel conta com um spa completo e uma novidade: 

suítes dentro do spa, que permitem tratamentos a 

dois com muita intimidade.

 Claro que as visitas às vinícolas do Alentejo são 

muito interessantes e, dentre elas, recomendamos a 

Herdade do esporão, que recebe milhares de turistas 

por ano, tanto em seu famoso restaurante Galeria, 

como no Núcleo expositivo da torre do esporão, 

que reúne objetos encontrados no Povoado dos Per-

digões, com mais de 5.000 anos de idade.

As bicicletas paradas em frente aos chalés são um convite para um passeio pela propriedade cinematográfica da Herdade dos Grous. 
Ao lado, o processo de cura dos queijos do Azeitão que dura no mínimo 21 dias  

Detalhe da Capela dos Ossos em Évora em cuja placa na entrada se lê: “Nós ossos que aqui estamos, pelos vossos esperamos”.
Ao lado, seleção de doces conventuais do restaurante São Rosas, em Estremoz
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