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Semana de lazer

Saia da carapaça e 
viaje por Itália e pela 
serra, com cinema 
e desconcerto nos 
caminhos. Sempre na mó 
de cima. Sílvia Pereira

Não gasta, mas mói

Se na sua zona existe um moinho, é muito 
provável que, neste sábado — e, em muitos 
casos, nos próximos dias —, ele esteja 
aberto a visitas gratuitas e algo mais. A 
data manda celebrar o Dia Nacional dos 
Moinhos. A festa, promovida pela Rede 
Portuguesa de Moinhos e apoiada pela 
Sociedade Internacional de Molinologia, 
espalha-se por todo o país. Se Boticas abre 
os moinhos da Ribeira do Fontão, do Cubo 
e da Ponte Pedrinha, Vagos põe a funcionar 
a Azenha da Ti Luísa para demonstrações. 
Na Mealhada, o moleiro Armindo Vieira 
Lopes põe a mó de Santa Cristina a girar 
e dá a provar pão acabado de fazer, a par 
de workshops e jogos tradicionais que 
decorrem ali e no Parque dos Moinhos do 
Lograssol. Na Amoreira, Óbidos, o Moinho 
dos Hipólitos junta visitas e oficinas a 
uma proposta de passeio e uma aula de 
ginástica. Na Azenha de Santa Cruz, Torres 
Vedras, mostram-se segredos da moagem. 
Em Cascais, a descoberta do Moinho de 
Armação Tipo Americano de Alcabideche 
vai da selecção de cereais à confecção 
de pão. No Seixal, o Moinho de Maré de 
Corroios promove visitas com música. 
Melodias andam também pelo Moinho de 
Vento da Longueira, em Odemira. Albufeira 
entra no ritmo com o recém-recuperado 
Moinho do Cerro do Malpique.

Buon Appetito!

A 11.ª Festa do Cinema Italiano, que está 
a decorrer até 12 de Abril em Lisboa e 
noutras cidades, não se faz só na tela. 
O aroma italiano estende-se à mesa. 
Em dois cinejantares no Mercado de 
Santa Clara, O Carteiro de Pablo Neruda 
é exibido enquanto os comensais vão 
saboreando especialidades sicilianas, 
cortesia dos chefs do Hotel Signum, da ilha 
de Salina, que albergou a equipa dirigida 
por Michael Radford e Massimo Troisi 
durante a rodagem do oscarizado filme. 
A harmonização passa também por uma 
Rota dos Sabores que, durante o festival, 
junta 18 restaurantes da capital no desafio 
de propor menus especiais, baseados na 
gastronomia transalpina e inspirados pelo 
cinema. Cada pedido é um passaporte 
para o certame: dá direito a um bilhete 
para uma sessão.

LISBOA Mercado de Santa Clara
Dias 8 e 9 de Abril, às 19h. 
Mais informação em 
www.festadocinemaitaliano.com.
Bilhetes a 25€

Ao sabor da serra

No litoral algarvio, o convite é para 
saborear o que se cozinha no interior. 
Em Tavira, está aberto o 15.º Festival 
de Gastronomia Serrana. Em sete 
restaurantes, que vão da sede de concelho 
e às freguesias serranas de Cachopo e 
Santa Catarina da Fonte do Bispo, são 
servidas ementas tradicionais que incluem 
javali, galo do campo e açorda de galinha, 
guarnecidas por queijos e enchidos da 
zona, regadas por vinho ali produzido e 
adoçadas por sobremesas como torta de 
batata-doce, mousse de café e figo ou 
gelado de queijo de cabra. 

TAVIRA Nos restaurantes Retiro de 
Caçadores, O Constantino, O Monte 
Velho, Herdade da Corte, Quinta do 
Marco, Taberna Barriga e Monte Baleeira.
De 6 a 22 de Abril.

Mais sugestões em lazer.publico.pt

PELO PAÍS 
Dias 7 e 8 de Abril. 
Lista de moinhos e 

respectivos programas em 
www.moinhosdeportugal.org.

Grátis
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Férias em palco sem ensaio 

Miguel Araújo, António Zambujo e César 
Mourão decidiram transportar para palco 
o espírito de umas férias passadas no 
Algarve, em que foram criando canções 
por entre risos à conversa e improvisos à 
guitarra. Os músicos e o comediante (que 
também canta e compõe) chamaram uma 
quarta cúmplice, Luísa Sobral, e criaram 
Desconcerto: Um Concerto Improvisado. 
Mais do que um espectáculo sem 
alinhamento prévio, é um momento único, 
em que letras e músicas são concebidas in 
loco. Uma “perfeita insanidade”, palavra de 
Araújo.

LISBOA Teatro Tivoli BBVA
Dias 10 e 11 de Abril, às 21h. 
Bilhetes de 20€ a 40€
PORTO Teatro Sá da Bandeira
De 16 a 18 de Abril, às 21h. 
Bilhetes de 20€ a 40€

Aldeãs de carapaça

Mariza, a estrela do Sea Life, recebe 
por estes dias visitas muito especiais: 
tartarugas como ela, mas de outras 
espécies. Vieram do Reino Unido para 
se instalarem numa nova Aldeia das 
Tartarugas. Ao contrário de Mariza, uma 
tartaruga-verde que se sente bem no mar 
(fica, por isso, no aquário principal a nadar 
com tubarões, raias e peixes tropicais), as 
novas hóspedes são de água doce. Cada 
uma tem a sua particularidade: manchas 
em forma de mapa, barriga vermelha ou 
um pescoço tão longo que mais parece 
uma cobra. A estadia, que se prolonga 
até ao final do ano, é acompanhada por 
actividades que revelam mais sobre a 
vida destes répteis e por um “periscópio 
mágico” que permite ver o mundo 
subaquático através dos seus olhos.

PORTO Sea Life
Todos os dias, das 10h às 18h (até às 19h 
ao fim-de-semana). 
Bilhetes de 9,50€ a 13,50€; Grátis para 
crianças até quatro anos

Centro em linha

No Médio Tejo, voltam a abrir-se os 
Caminhos de uma programação em 
rede que leva música, teatro, dança, 
circo, percursos, residências e outras 
experiências artísticas e culturais a 
salas, ruas, monumentos e paisagens 
de 13 concelhos. Estreada no ano 
passado, mantém o carácter tripartido 
em Caminhos do Ferro, da Água e da 
Pedra. O primeiro momento começa 
agora. Nesta sexta-feira, a Dragonologia 
do projecto de teatro de rua EZ vai à 
Barquinha (11h) e ao Entroncamento 
(18h) para anteceder a entrada em 
cena, respectivamente, de Irakurriz, 
espectáculo de circo contemporâneo da 
espanhola Shakti Olaizola (21h), e do fado 
de Hélder Moutinho (22h30). A marcha 
segue com maquinistas como Pedro Jóia, 
Gaiteiros de Lisboa, Bruno Pernadas, 
Marco da Silva Ferreira, Teatro Praga ou 
La Fausse Compagnie.

ABRANTES, CONSTÂNCIA, 
ENTRONCAMENTO, MAÇÃO, 
TOMAR E VILA NOVA 
DA BARQUINHA 
Vários locais
De 13 a 15 
e de 20 
a 22 de 
Abril.
Grátis

Um Safari 
para abrir o Córtex
Safari, o mais recente filme de Ulrich 
Seidl, faz nesta quinta-feira, às 22h, a 
abertura oficial do Córtex - Festival de 
Curtas-Metragens de Sintra. Apesar de 
ser uma longa, está no programa como 
ponto alto da retrospectiva dedicada ao 
realizador austríaco, autor de filmes entre 
o documental e a ficção, que tendem a 
causar incómodo e polémica. Safari não 
foge à regra. A estreia nacional do filme 
acontece no Cinema Ideal, numa extensão 
inédita do festival sintrense a Lisboa. Ao 
longo dos oito dias desta oitava edição, 
haverá lugar para a competição nacional 
e internacional, para o Minicórtex da 
animação, para um Hemisfério alimentado 
pelo festival Vienna Independent Shorts e 
para uma nova secção chamada Frontal, 
criada para aproximar público jovem e 
sénior.

SINTRA Centro Cultural Olga Cadaval
LISBOA Cinema Ideal
De 11 a 18 Abril. Programação em 
www.festivalcortex.com.
Bilhetes de 3€ a 4€
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Imagens de milhares 
de deuses e apsaras 

esculpidas em pedra 
negra. Arquitectura 

ecléctica onde o Norte 
e o Sul da Índia se 

encontram. Gopurans, 
mantapas e templos 

milenares. Uma jornada 
traçada entre as marcas 

do esplendor da arte 
hindu no Karnataka. 

De comboio. 
 Humberto Lopes

comboio
Viagem de 

à quintessência 
da Índia
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Entre Outubro e Abril 
é o melhor período para 
viajar no Karnataka. O 

interior planáltico, protegido 
pelos Ghats ocidentais, é 
razoavelmente seco tendo em 
conta os padrões da Índia.

a Mangalore Junction é uma encru-

zilhada ferroviária situada alguns 

quilómetros a norte de Calecute. 

É uma estação movimentada, um 

puzzle de plataformas, passagens 

aéreas e linhas por onde circulam 

comboios em todas as direcções. Por 

aqui passam muitos expressos, o de 

Bombaim, o de Bangalore, o luxuo-

so Golden Chariot, um dos famosos 

upper class do turismo ferroviária 

da Índia.

Ainda não são oito horas, a ma-

nhã já está bastante quente e há uma 

multidão de passageiros nas plata-

formas, sentados nos bancos e no 

chão, com uma catrefa heterogénea 

de bagagens à volta. Pelos carris ca-

minha uma vaca. Nos altifalantes 

uma voz feminina anuncia chegadas 

e partidas. De vez em quando, uma 

composição imobiliza-se no cais e 

vê-se um rio de gente em movimen-

to e a desaparecer dentro de uma 

grande e imóvel serpente azul.

Procuro nos painéis o número 17. 

As diferentes zonas das plataformas 

estão assinaladas por números: co-

mo as composições são muito exten-

sas, quase sempre com mais de vinte 

carruagens, convém esperar no sítio 

certo ou fi ca-se sujeito a uma acro-

bática correria entre a multidão.

Falta mais de uma hora para o 

Expresso de Bombaim. Num ban-

co quase vazio, um jovem de ócu-

los redondos e aros fi nos, ao estilo 

de Ghandi, tem um livro fechado 

nas mãos. Na primeira oportunida-

de lança uma série de perguntas à 

queima-roupa ao estrangeiro que 

acaba de se sentar. De onde vem, 

para onde vai, o que pensa da Ín-

dia. É um estudante de medicina 

na Universidade de Manipal e tem 

uma surpresa na manga: não associa 

espontaneamente a nacionalidade 

do viajante estrangeiro a jogadores 

de futebol, coisa que até na China é 

comum, mas confessa a paixão pe-

la escrita de um autor português. E 

vira o livro, que havia pousado no 

banco, de forma que a capa fi que 

voltada para cima. O título: Blind-

ness, a versão inglesa de Ensaio sobre 

a cegueira. Rajiv leu outro livro de 

Saramago, Balthazar and Blimun-

da (versão inglesa do Memorial do 

Convento). “Que outros livros dele 

vale a pena ler? Quais são os me-

lhores?” E mais perguntas sobre 

coisas lusas, como o nível de vida e 

as histórias da expansão marítima, 

de que a Índia conserva sinais. Rajiv 

conhece Goa e espera ir ao Ladakh 

e aos Himalaias quando terminar 

o curso: “Aqui na Índia não preci-

samos de passaporte para vermos 

um país completamente diferen-

te...” Pede desculpa pela língua, 

que diz ser a de muitos jovens ur-

banos da Índia, “falamos ‘hinglish’, 

uma mistura de hindi e inglês...”

É isto: nunca se está só nestas 

paragens do Oriente: os leitores de 

Paul Theroux devem lembrar-se 

bem das histórias lidas em The Gre-

at Railway Bazaar e em Ghost Train 

to the Eastern Star, dois livros em 

que o autor narra as suas viagens 

pela Ásia e pela Índia.

Em segunda classe no 
Expresso de Bombaim

O Expresso de Bombaim costuma 

ter uns passageiros singulares, os hi-

jrah, que percorrem as carruagens 

em peditórios, enfeitados com jóias 

de pechisbeque, coloridos saris e 

os rostos carregados de cosméti-

cos. Pouca gente abre os cordões à 

bolsa quando os hijrah regressam 

para recolher os papelinhos  que 

deixaram minutos antes. Uns pas-

sageiros fi cam indiferentes, outros 

riem-se, jocosos. A comunidade foi 

recentemente reconhecida como 

representativa de um “terceiro gé-

nero”, outro esforço para instituir 

mais um pedaço de modernidade 

num país onde resistem seculares e 

respeitáveis tradições e discrimina-

ções, como as que atingem os dalit, 

os intocáveis. A cultura é pedra dura 

de moer e asperezas culturais como 

as das castas têm raízes profundas 

em narrativas muito antigas do hin-

duísmo e nas suas representações 

do mundo. Não terá algum signifi -

cado que o hinduísmo seja desig-

nado, no sânscrito em que os seus 

livros sagrados foram redigidos, por 

San tana Dharma, que se pode tra-

duzir por “leis eternas”?

Estas carruagens são amplas, 

têm três assentos de cada lado. Um 

pouco decrépitas, mas geralmente 

limpas — pelo menos no início das 

viagens. Não há ar condicionado 

Karnataka

A cozinha vegetariana 
do Karnataka tem fontes 
antiquíssimas, tendo 

influenciado a gastronomia de 
outras regiões do Sul da Índia. 
Por toda a região, encontramos 
restaurantes que servem a 
saborosíssima comida local. 
Duas sugestões: o Madhva 
Bhavan, no cruzamento da 
Kalidasa Road com a 12ª Cross 
Road, em Mysore, e o lendário 
Woodlands, em Udupi.

Os cidadãos 
portugueses necessitam 
de visto prévio para a 

Índia. A solicitação deve ser feita 
através do preenchimento de um 
formulário disponível em www.
indembassy-lisbon.org.
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na segunda classe, mas contam-se 

umas dezenas de ventoinhas que po-

demos controlar com uns interrup-

tores. Não fazem falta, por enquan-

to: com o comboio em andamento 

entra algum ar fresco. O pior é nas 

semanas que antecedem o início da 

monção, mesmo se no Karnataka se 

achem oásis à vista da inclemência 

climática pré-monsónica. Mas que 

ganha o viajante em fazer-se escravo 

do conforto ou dele erigir um deus? 

Theroux, que alimentou tantas his-

tórias com o que viu e ouviu durante 

as suas viagens, tem uma teoria: “O 

conforto é inimigo da observação. 

Quanto mais confortável se está, me-

nos se vê.” No limite, esta lógica le-

va o viajante-autor que mais milhas 

ferroviárias transformou em páginas 

literárias a produzir um enunciado 

lapidar: “As grandes experiências 

são as mais perigosas.”

O Expresso de Bombaim conti-

nua a avançar para norte ao ritmo 

da percussão das rodas nos carris. 

Do outro lado das janelas passa a 

vida e o mundo, os arrozais, miúdos 

a jogar críquete, gigantescos painéis 

de publicidade a lojas de diamantes 

plantados ao lado de miseráveis ca-

PUBLICIDADE

c

sebres — o melhor cliché dos con-

trastes indianos —, templos hindus 

à sombra de palmeiras, fl orestas, 

muito verde ainda antes de a mon-

ção abrir as torneiras, a cordilheira 

dos Ghats ocidentais no fi o do hori-

zonte. E rios, muitos rios. Abando-

namos Mangalore e atravessamos 

o Nandini, o Shambhavi, o Udyava-

ra. E, mais tarde, o Kundapura, o 

Chakra, o Sharavathi e o Kali, que 

empresta o nome a uma das mais 

importantes reservas de tigres do 

país, a Kali Tiger Reserve.

Rajiv veio lá da sua carruagem, 

também de segunda classe, sentou-

se no banco da frente e retomamos 

a conversa. Minutos depois aparece 

o revisor e o jovem estudante tem 

de pagar quinze rupias por um su-

plemento inventado no momento. 

“É habitual aqui na Índia, quem tem 

uma farda e poder... aproveita.” Tira 

depois um jornal da mochila. The 

Times of India traz uma notícia sobre 

atribulações dos casamentos inter-

castas. “Os noivos foram molestados 

por um grupo de jovens estudantes 

universitários”, comenta o jovem. 

“E eram estudantes de direito.”

A viagem ainda vai no adro 

FOTOS: HUMBERTO LOPES
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Baía de
Bengal
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 Udupi

Hampi

Bangalore

Mysore
Hassan
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ÍNDICO

e vê-se bem como Monisha Rajesh, 

jornalista britânica de origem india-

na que percorreu mais de trinta mil 

quilómetros da rede ferroviária do 

subcontinente e escreveu um livro 

sobre a aventura, tem razão quan-

do diz que estes comboios são um 

microcosmos da Índia.

Um apeadeiro 
no século XIII

Udupi foi o berço de um tipo parti-

cular de dieta vegetariana e da do-

sa masala, um crepe indiano. Mas 

a razão desta paragem em Udupi é 

haver nestas partes do mundo um 

templo velho de séculos. Aos leigos 

é permitido ir lá dentro espreitar e 

abrir a boca de admiração, desde 

que entremos sem camisa e descal-

ços. Camadas de fumo negro agar-

rado à madeira mostram anos-luz 

de velas e fogueiras. Anda-se pelo 

templo, que é labiríntico e sombrio, 

na intimidade de rituais variados, 

ao som de tambores e tilintares de 

sinos e cânticos e mantras. Os ce-

rimoniais parecem intrincados — 

talvez, como em todas as religiões, 

para confundir os crentes e reinar 

sobre as pobres almas tementes da 

morte e do que não vem em ne-

nhum livro bem explicado. Aqui, 

um caldo que os peregrinos sor-

vem da concha da mão; ali, umas 

sementinhas levadas à cabeça, em 

gestos que parecem de purifi cação.

Lá fora, o que se vê é como uma Fá-

tima non-stop, um comércio de velas 

e óleos e vasinhos para lamparinas e 

incensos e calendários e ícones e ou-

tras coisas para o consumismo reli-

gioso. E mais rituais. O clímax é uma 

volta dos carros de Jagrená, ou dois 

engenhos muito semelhantes, pela 

praça. Vão os veículos, umas torres 

engalanadas de fl ores assentes numa 

base de grandes e possantes rodas 

de madeira, puxados por uma mul-

tidão de crentes (de quem se diz fer-

vorosos), centenas de lamparinas e 

archotes a arder na escuridão (efeito 

cénico efi caz desde os tempos da pe-

dra lascada), fanfarras e sinetas, um 

elefante sagrado (e renitente) a abrir 

o cortejo, fogo-de-artifício vistoso 

(porque os peregrinos têm os seus di-

reitos e não fi zeram centenas de qui-

lómetros para regressarem de olhos a 

abanar), petardos no chão, estrondos 

de assustar generais. E uma trupe de 

vacas a mirar a cena, indiferentes.

O caso, para um leigo, é de recor-

dar o relato de frei Sebastião Manri-

que e do que sucedia nas terras do 

Arracão, mais ou menos onde é hoje 

a infausta região de Rakhine, na Bir-

mânia, quando o religioso portuense 

por lá andou no século XVII; desta 

vez em Udupi não se viu ninguém 

a atirar-se para debaixo das rodas 

com ideias de salvar a alma.

Este litoral do Karnataka tem outra 

Karnataka

curiosidade, uma aldeia de pescado-

res à beira de uma praia extensíssi-

ma, entre o mar Arábico e palmares 

infi ndos, sem turistas exóticos, só in-

dianos e indianas banhando-se vesti-

das à vista de uns mirones sinceros 

apreciadores de tecidos molhados. 

Ao largo, há uma ilha com pedregu-

lhos vulcânicos a que puseram o no-

me de Santa Maria; e mais conta uma 

lenda desta terra que o Gama ali foi 

ter e ali lançou à terra um padrão e 

rezou o que lhe mandara El-rei e a 

cúria. Não é verdade que tenha sido 

ali, mas em Malpe toda a gente anda 

com essa história na boca.

Um fi m de tarde, já quase noite, 

calhou o regresso a Udupi rolar num 

autocarro que tinha umas luzinhas 

a piscar alucinadas à volta de uma 

imagem do deus Ganesh. Parecia que 

o condutor tentava acompanhar em 

alta velocidade o ritmo das luzes, a 

golpes de volante e ziguezagues que 

talvez simulassem a mudança das co-

res. Para um bom conhecimento do 

modo de conduzir de alguns genuí-

nos indian drivers, é indispensável a 

gente sentar-se bem lá à frente pa-

ra (vi)ver as manobras em primeira 

mão. É realmente assombroso: uma 

criatura a conduzir assim na Europa 

causaria uma pilha de acidentes e era 

até capaz de se matar. Aqui só pode 

ser uma terapia nacional para o stress 

de se estar vivo. O motorista, qual fa-

quir rodoviário, entrou na estação 

de Udupi com a mesma ligeireza e 

ziguezagueou entre os passageiros-

peões até parar. Apeado, imergi na 

confusão de autocarros, motoretas, 

riquexós e peões e atravessei o cruza-

mento com a lentidão de uma tarta-

ruga e sem olhar para o lado. Toda a 

gente sabe que é a forma mais segura 

de atravessar uma rua na Índia sem 

causar um acidente.

A viagem, uma nuvem
 sem pressa

Around India in 80 Trains é o títu-

lo do livro em que Monisha Rajesh 

descreve viagens de comboio pelo 

seu país de origem. Este compên-

dio dedicado ao mundo ferroviário 

da Índia destaca três itinerários no 

Karnataka. Um deles é o do Ama-

ravathi Express, que liga a cidade 

portuária de Vasco da Gama, em 

Goa, a Horwath, na baía de Bengala, 

tocando três dos principais recintos 

arqueológicos da região e da história 

do hinduísmo: Badami, Patadakal e 

Vijayanagar. Na escolha do Amara-

vathi Express pesou para Monisha 

Rajesh a travessia da cordilheira dos 

Ghats, percurso semelhante ao que 

se pode fazer mais para sul, de Man-

galore para o interior; um cenário 

de  montanhas, picos, ravinas, ca-

taratas, fl orestas densas aclamadas 

pela sua enorme biodiversidade. O 

turismo de natureza é outro patri-

mónio de uma região que acolhe al-

guns dos mais importantes parques 

do país — como os de Bandipur e Na-

garhole — e onde reside um quarto 

da população de elefantes da Índia 

e quase um quinto dos tigres.

O Rajdhani Express deveria partir 

às sete da manhã, mas como vem 

de Trivandrum, no Sul do Kerala, 

é possível que circule com atraso: 

foi o que adiantou um funcionário 

da estação de Udupi com os dedos 

a tamborilar sinais de morse no 

relógio. O atraso deu tempo para 

comprar o The New Indian Express, 

leitura para a viagem até Magdaon 

(a antiga Margão portuguesa) — uma 

pequena volta para atingir o Norte 

do Karnataka.

Até Magdaon, a bordo de outra 

carruagem de segunda classe, a pai-

sagem repete os temas de há uma 

semana: arrozais, fl orestas e rios. A 

estrela do percurso é a travessia do 

grande estuário do Sharavathi, o rio 



Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público.
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.

Sábado, 7 de Abril de 2018 | FUGAS | 9

das belas cataratas Jog, as segundas 

mais altas da Índia, com mais de tra-

zentos metros de altura.

Estas carruagens parecem mais 

caquéticas, têm baratas residentes 

e uma das vezes em que me levantei 

para desentorpecer as pernas quase 

pisava uma família de ratinhos que 

circulava em rigorosa fi la indiana. 

O comboio vai cheio, nos bancos 

de três acomodam-se seis pessoas, 

e ao meu lado viaja Abdullah, um 

muçulmano que me recita duran-

te horas versículos do Corão para 

ilustrar as suas observações sobre 

a vida na Índia. A curiosidade pela 

vida pessoal, familiar e profi ssional 

do interlocutor estrangeiro não dá 

tréguas, obriga-me a responder à 

cortesia um tanto proselitista do 

meu companheiro de viagem. Sim, 

neste microcosmos da sociedade in-

diana raramente fi camos sós, a inte-

racção faz parte do ethos da viagem. 

“Um bilhete de comboio indiano é 

um passaporte para a invasão da in-

timidade da vida de outras pessoas. 

O que seria inconveniente em qual-

quer outro lugar torna-se instanta-

neamente razoável num comboio”, 

escreve Monisha Rajesh.

Desembarcamos em Margão de-

pois do meio-dia. O Amaravathi Ex-

press já partiu e decido fi car uma 

noite aqui para tentar a sorte para o 

dia seguinte com um dos emergency 

tickets libertados horas antes das 

partidas. Para os trajectos de longo 

curso em carruagens com sleepers 

é fundamental comprar os bilhetes 

com antecedência, caso contrário 

fi ca-se dependente dos bilhetes de 

última hora. Uma agência de viagens 

pode ser melhor do que as bilhetei-

ras das estações — é mais certo en-

contrar ali quem fale inglês.

Fico em lista de espera e vou dar 

uma volta pelo centro de Margão, 

onde o velho casario colonial evo-

ca a presença lusitana e onde não 

é nada do outro mundo encontrar 

quem ainda fale português. Antes do 

anoitecer apresento-me na agência. 

Mr. Patel sorri: tenho sorte, pode-se 

arranjar um bilhete a bordo do Ama-

ravathi do dia seguinte.

Mas durante a tarde havia-me 

rendido àquela lassidão oriental 

que Albert Cossery exalta nas suas 

histórias das ruas pobres e ignoradas 

do Cairo. Porque não fi car uns dias 

em Margão? Que mal ao mundo e à 

viagem virá se não arribar tão cedo 

a Badami ou a Pattadakal? Theroux, 

a quem acontecia nas suas jornadas 

ferroviárias fazer planos que depois 

desfazia, disse um dia no festival de 

literatura de Jaipur que “um viajante 

não anda com pressa”. “Muita gente 

avalia a viagem pela velocidade e pe-

la efi ciência. O verdadeiro viajante 

não está interessado em velocidade 

e efi ciência.” Theroux argumenta-

va que a velocidade e a efi ciência 

também condenam a capacidade 

de observação. Pode ser ainda pior 

se tal obsessão fechar os olhos às 

dádivas inesperadas das viagens de 

comboio na Índia. Para dizer à ma-

neira de Paul Virilio: a velocidade é 

o extermínio do espaço.

Badami, Pattadakal, 
Vijayanagar: nomes do 
esplendor hindu

O Amaravathi Express saiu de Mar-

gão com a promessa de chegar a 

Hospet, 350km para leste, às 14h50. 

Entrou na estação com cinco minu-

tos de avanço. Nesta terra é tudo ou 

nada. Em meia hora se vai de Hospet 

a Hampi Bazaar, a aldeia ponto de 

partida para as expedições pedes-

tres através do grande recinto arque-

ológico da capital do último império 

hindu, o reino de Vijayanagar.

O grande templo de Virupaksha, 

com o seu altíssimo gopuran, uma 

torre de cinquenta metros de al-

tura, é um centro de peregrina-

ção muito concorrido e é primeira 

imagem forte que se mete pelos 

olhos do viajante; em muitos qui-

lómetros à volta, nas margens do 

Tungabhadra, há inúmeros tem-

plos bem conservados e abertos 

ao culto. Por via do marketing, um 

deles, o Vittala, está ligado ao mais 

luxuoso comboio do Karnataka, o 

Golden Chariot, cujo ícone comer-

cial se inspirou na carroça de pedra 

conservada à entrada do templo.

Tal como o recinto de Hampi, os 

de Badami e Pattadakal, mais anti-

gos, fazem parte da lista da UNES-

CO. O que seduz em Pattadakal é a 

harmonia com que ali se fundiram 

estilos arquitectónicos do Norte e 

do Sul da Índia, num tempo c

O comboio 
vai cheio, nos 
bancos de três 
acomodam-
-se seis, e ao 
meu lado vai 
Abdullah, um 
muçulmano que 
recita versículos 
do Corão 

FOTOS: HUMBERTO LOPES
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em que qualquer tipo de unifi ca-

ção política era uma remotíssima 

possibilidade, mas em que o diálo-

go cultural mandava à fava os des-

concertos políticos e militares. Em 

Badami, a uma vintena de quilóme-

tros, repete-se a mesma mestiçagem 

nos templos escavados nas grutas. 

Se no périplo se incluir Aihole,  fi -

ca o viajante com uma ideia da ex-

traordinária diversidade da arqui-

tectura clássica hindu da região.

Ao fi m de duas semanas no Kar-

nataka, a memória vacila ao turbi-

lhão de imagens de gopurans, de 

mantapas, de fi guras esculpidas na 

pedra, como as apsaras, as dança-

rinas celestiais das mitologias hin-

dus. É impossível não pensar como 

o hinduísmo e as narrativas dos 

seus livros sagrados, com milha-

res de deuses e deusas, de heróis 

e heroínas, lançaram a semente de 

maravilhosas obras de arte. E mais: 

afi nal, do Oriente não veio apenas a 

luz, milénio após milénio; quantas 

fábulas de La Fontaine e de outros 

contadores de histórias europeus 

não foram inspiradas, ou copiadas, 

nas narrativas dessa impressionante 

colectânea que é o Panchatantra? 

Quantos provérbios que na Europa 

(Portugal incluído) passam por ser 

genuinamente locais não são mais 

do que reproduções de aforismos 

Karnataka

há muito (há mais de 2000 anos, 

pelo menos) inscritos nas páginas 

do Panchatantra?

Hoysala, histórias de deuses 
contadas em pedra negra

19h, hora de ponta nas estações fer-

roviárias indianas. Badami é uma 

cidade calma, mas o embarque no 

Golgumbaz Express para uma via-

gem nocturna até Bangalore levanta 

alvoroço. A composição é longa, vem 

a abarrotar de gente desde Solapur, 

no Maharashtra, traz passageiros pa-

ra uma enormidade de destinos. Uns 

fi carão no grande entroncamento de 

Hubli, para rumarem a Goa ou para 

leste, para Andhra Pradesh, outros 

seguirão até Bangalore ou Mysore. 

O meu sleeper, o mais baixo de uma 

pilha de três, estava ocupado e com 

a cortina corrida. Um assistente de 

bordo veio desbloquear a situação, 

enquanto no corredor se ia avolu-

mando um engarrafamento de pas-

sageiros, bagagens, vozes.

Ao fi m de treze horas de viagem, 

chegamos a Bangalore, cidade tam-

bém conhecida como a Silicon Valley 

da Índia graças ao desenvolvimento 

das tecnologias da informação e à 

produção de informáticos world-

class. São oito da manhã, à saída da 

estação o ar fresco recorda a altitude 

da capital do Karnataka (quase mil 

metros), uma das virtudes da tem-

perada Bangalore, a quinta cidade 

mais populosa da Índia, com cerca 

de onze milhões de habitantes.

A melhor cidade da Índia para se 

viver, dizem os rankings. Bangalore é 

uma cidade grande, em todo o caso, 

e a comparação benefi cia das vulne-

rabilidades das outras grandes urbes 

do país. Arranha-céus, palácios do 

tempo do Raj, o magnífi co paço de 

Verão indo-islâmico de Tipu Sultan, 

arquitectura futurista, algumas das 

melhores instituições de educação 

e investigação do país, um ambien-

te universitário e hedonista que faz 

lembrar as cidades ditas ocidentais. 
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Não há voos directos de 
Portugal para a Índia. 
Várias companhias 

europeias voam para Bangalore, 
mas a indiana Jet Airways pode 
ser mais vantajosa em termos de 
tarifas, mesmo se for necessário 
fazer escala em Bombaim.

Udupi
Hotel Swadesh Heritage
Tel.: 91 8202529605

Email: udupi@hotelswadesh.com 
www.hotelswadesh.com
No centro, muito perto do 
Krishna Temple.

Hampi
Lakshmi Heritage Tourist Home
Tel.: 91 9449633839)
lakshmiheritage.wordpress.com
À beira do templo de Virupaksha, 
simples e acolhedor

Bangalore
Pride Plaza Hotel
Tel.: 91 8043484348
Email: reservations.bglr@
pridehotel.com
www.pridehotel.com
Um moderno 4 estrelas em pleno 
centro.

Mysore
The Green Hotel
Tel.: 91 821425 5000
Email: booking@greenhotelindia.
com; www.greenhotelindia.com
Um gracioso palácio 
transformado em hotel.

Hassan
Hotel Southern Star Hassan
Tel.: 91 8172251817
Email: reservationhsn@
hotelsouthernstar.com
www.hotelsouthernstar.com/
hassan
Perto da estação ferroviária. 

arte hindu do Karnataka. Halebid 

e Belur foram as duas capitais do 

império Hoysala, o fundamento da 

sofi sticação artística que justifi ca a 

bênção da UNESCO, e mereceriam, 

só por si, uma longa prosa. Aqui a 

atmosfera parece menos ortodoxa: 

ao forasteiro pode acontecer, ami-

úde, ser instado a fi gurar nas selfi es 

dos peregrinos e a dar autógrafos 

como se fosse uma estrela de 

Bollywood.

O templo Hoysaleswa-

ra e os seus pares, ta-

lhados delicadamen-

te em pedra negra, 

são relicários da mais 

apurada arte escultóri-

ca hindu do Karnataka 

e as centenas de fi guras 

em relevo um imenso livro 

onde se pode ler tanto 

uma pictórica descrição 

da vida local no século 

XII, como as fantásticas 

histórias dos deuses do 

Mahabharata e do Ra-

mayana. A Índia está 

condenada a ser um 

lugar estranho; aque-

la que passa por ser 

a maior democracia 

do mundo é tam-

bém a casa de mi-

lhares de deuses.

E uma boa colecção de slums — bair-

ros de lata —, digna de uma megaló-

polis indiana que está entre as vinte 

maiores urbes do planeta.

Uma viagem-relâmpago de com-

boio deixa-me num par de horas em 

Mysore, a capital cultural do Karna-

taka, um amável puzzle que junta 

quase tudo do que o senso comum 

atribui à Índia. E nada do que lá es-

tá é exótico — isto é, no sentido 

mais credível da expressão, 

nada é estranho ao contex-

to. Palácios que evocam 

marajás e impérios, a 

colina de Chamundi e o 

seu templo com raízes no 

século XII, o sândalo, as se-

das, o incenso, as especia-

rias, a comida picante cortada 

com iogurte temperado com 

bagas de romã e uvas, a ta-

peçaria de fl ores e frutos 

do mercado Devaraja. E 

a gente afável de uma 

cidade com escala hu-

mana e tão distante 

da vertigem que sufo-

ca outros espaços ur-

banos do país de Nehru.

Hassan, a pouco mais 

de cem quilómetros de 

Mysore, é a última etapa 

desta jornada aos sím-

bolos do esplendor da 

FOTOS: HUMBERTO LOPES

www.museudooriente.pt  

FILIPINAS | 8 Abril 

TAILÂNDIA | 15 Abril | 11 Maio

JAPÃO | 16 a 22 Abril 
24 e 25 Maio 

BANGLADESH | 29 Abril a 4 Maio 

CHINA | 5 e 6 Maio 

TIMOR | 12 a 27 Maio 

Street Food Festival | 20 Maio

CONTACTOS Av. Brasília Doca de Alcântara (Norte) | Tel. 213 585 200 | info@foriente.pt 

parcerias

Embaixada de Timor 
Associação Uma Timor-Salurik
Associação Tane Timor
Centro Económico e Cultural de Taipei 

apoios à divulgação

mecenas dos espectáculosmecenas principal seguradora oficial

ATÉ 27 MAIO | ENTRADA GRATUITA AOS DOMINGOS

UM MUSEU 
DO OUTRO 
MUNDO
ATÉ 3 JUNHO 

EXPOSIÇÃO

JOSÉ DE GUIMARÃES 

MUSEU 
EM FESTA

30 ANOS DA FUNDAÇÃO ORIENTE | 10 ANOS DO MUSEU ORIENTE
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SEBASTIÃO ALMEIDA
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Protagonista

Steve Hindy
De correspondente de guerra 
a dono de um império de cerveja artesanal

a Ironicamente, foi na Arábia 

Saudita, onde a lei islâmica proíbe 

a venda ou consumo de bebidas 

alcoólicas, que Steve Hindy 

descobriu que não era preciso 

grande aparato para produzir 

cerveja. “Conheci uns diplomatas 

norte-americanos que estavam 

a trabalhar no país e, como lá o 

álcool é proibido, todos faziam 

em casa”, recorda. Há muito que 

o fundador da Brooklyn Brewery 

era apreciador da bebida, 

mas “foi a primeira vez que se 

apercebeu que era possível fazê-

la na própria cozinha”. A ideia 

fascinou-o. Chegou a provar as 

cervejas caseiras dos diplomatas 

e a ver como faziam, mas Hindy 

não tinha acesso ao correio 

diplomático por onde chegavam 

os ingredientes nem tempo para 

experiências. “Estava demasiado 

ocupado a ser jornalista”, ri-se.

Na altura, Steve Hindy era 

correspondente da Associated 

Press no Médio Oriente. 

Durante quatro anos e meio 

cobriu confl itos armados, crises 

diplomáticas e assassinatos na 

região, incluindo o sequestro dos 

52 funcionários da embaixada 

norte-americana em Teerão em 

1979 e o início da guerra Irão-

Iraque. Até que, em 1984, decidiu 

regressar a Nova Iorque com 

a mulher e os dois fi lhos. Dos 

momentos “inacreditáveis” que 

viveu naquele tempo, no entanto, 

acabaria por ser a descoberta 

inesperada da cerveja caseira 

a ter maior impacto na vida do 

jornalista. Quando regressou 

aos Estados Unidos foi trabalhar 

como editor num jornal local, 

mas o novo emprego revelou-se 

“demasiado aborrecido”. Sentia 

falta do trabalho no terreno, de 

“falar com pessoas diferentes e 

cobrir histórias diversas todos os 

dias”. Foi então que se lembrou 

da cerveja, que entretanto tinha 

começado a fazer em casa.

Porque não tentar criar uma 

empresa de raiz e recuperar a 

tradição cervejeira de Brooklyn 

— o bairro nova-iorquino onde 

vivia e onde as pequenas fábricas 

artesanais tinham sucumbido 

ao poder das grandes indústrias 

no rescaldo da Lei Seca? “A ideia 

de que podia abrir uma fábrica 

de cerveja e vender um pouco 

por todo o mundo parecia-me 

um sonho incrível. E agora é isso 

que faço”, sorri o empreendedor 

norte-americano de 68 anos. 

Actualmente, a Brooklyn Brewery 

é uma das marcas de cerveja 

artesanal mais bem-sucedidas 

do mundo, com distribuição 

assegurada em mais de 30 países. 

Mas Steve Hindy continua a 

marcar presença nos festivais 

especializados, incluindo em 

Portugal, onde regressou em 

Março para a estreia do Beer 

Generation Lisbon Festival. “A 

possibilidade de conhecer os 

clientes directamente é muito 

importante para nós”, garante. 

Afi nal, foi assim tudo começou há 

30 anos.

O primeiro voo 
da cerveja artesanal

Na altura, o mercado era 

monopolizado pelas grandes 

empresas industriais e nos 

Estados Unidos a bebida era 

sinónimo praticamente exclusivo 

das lager, de sabor suave, quase 

indistinto entre marcas. A dele 

era “escura, amarga e mais 

forte”, compara. “As pessoas 

não percebiam o que era cerveja 

artesanal.” Não sabiam que, tal 

como o vinho, podia ter diferentes 

estilos, aromas e níveis de 

complexidade. Por isso, durante 

os primeiros anos, Steve Hindy e 

o vizinho Tom Potter, com quem 

fundou a empresa, tiveram de 

andar de bar em bar a explicar o 

conceito e as diferenças. “Alguns 

adoravam a ideia depois de 

provar, mas a maioria achava uma 

loucura”, admite.

Entre os apreciadores, estavam 

pessoas de todo o mundo. Gente 

que passava por Nova Iorque, 

cruzava-se com eles e fi cava com 

vontade de importar a Brooklyn 

para os países de origem. 

O gerente de uma empresa 

petrolífera japonesa, um piloto 

sueco. “Lembro-me de lhes 

perguntar se estavam malucos”, 

ri-se. “Nós não conseguíamos 

vender em Nova Iorque, como é 

que eles iam fazê-lo em Tóquio ou 

na Escandinávia?” 

A maioria não deu certo mas, 

aos poucos, a marca começou a 

crescer nos Estados Unidos e a 

ganhar notoriedade lá fora. Em 

2003, o mestre cervejeiro da 

Brooklyn, Garrett Oliver, recebeu 

um prémio da Carslberg pela sua 

contribuição para a indústria 

cervejeira internacional. Pouco 

depois, a gigante dinamarquesa 

propunha distribuir a marca 

na Europa. “Abrimos em 1988 

mas demorou uns 16 anos até 

as exportações se tornarem 

importantes.”

Muitos factores contribuíram 

para o sucesso. Mas Hindy 

destaca a importância do 

nome e do logótipo. “Sabia que 

tínhamos de fazer uma cerveja 

muito boa, mas também sabia 

que tínhamos de colocá-la numa 

embalagem bonita”, explica. Por 

isso, não descansou enquanto 

não convenceu o conceituado 

Mara Gonçalves
designer Milton Glaser a criar 

o logótipo. Depois de inúmeras 

chamadas recusadas, o criador do 

icónico “I <3 NY” aceitou recebê-

lo e acabaria por trocar o trabalho 

por uma parte da empresa. “Foi 

ele que me disse para esquecer 

a águia no nome e focar-me em 

Brooklyn”, recorda. Hindy queria 

fazer uma homenagem ao jornal 

local, mas o bairro tinha muito 

mais impacto.

Curiosamente, o empresário 

prepara-se agora para regressar 

ao jornalismo, precisamente no 

Brooklyn Daily Eagle. “Ninguém 

está a cobrir as notícias locais da 

cidade, por isso acho que é uma 

boa oportunidade para fazermos 

algo importante por Nova Iorque 

e pelo futuro do jornalismo.” 

Hindy vai ser o novo publisher do 

jornal, fundado em 1841. “Estou 

muito entusiasmado. A águia vai 

voltar a voar sobre Nova Iorque”, 

ri-se.

Trazer entusiasmo e 
diversidade à cerveja

Quando olha para trás, ainda 

tudo parece um “sonho 

extraordinário”. Não apenas o 

percurso individual da empresa, 

como tudo o que mudou no 

bairro e no mundo cervejeiro nos 

últimos 30 anos. “A fábrica fi cava 

numa área de Brooklyn que tinha 

muitos edifícios abandonados. Na 

altura era muito perigoso. Sofri 

assaltos à mão armada, cheguei 

a ter problemas com a máfi a. 

Mas hoje é uma das áreas com a 

vida nocturna mais popular da 

cidade”, compara. “Já existem 

seis hotéis no quarteirão, assim 

como muitas discotecas, bares 

e restaurantes.” É “incrível”, 

defi ne, sem recusar o contributo 

da Brooklyn Brewery para o 

“início de toda a mudança”.

O mercado da cerveja artesanal 

também está completamente 

diferente. Em 1988, havia “menos 

de 50 empresas” nos Estados 

Unidos. “Agora existem 6200 

fábricas cervejeiras”. Mais 

de 400 só no estado de Nova 

Iorque. “Tornou-se uma grande 

indústria, com cerca de 130 

mil trabalhadores.” Hindy não 

acredita que todas vão conseguir 

sobreviver ou atingir a dimensão 

internacional da Brooklyn, mas 

muitas vão ser bem-sucedidas. “O 

mercado ainda está a crescer a 

bom ritmo nos Estados Unidos e 

só agora está a começar no resto 

do mundo. Ainda há um longo 

caminho a percorrer e as pessoas 

que bebem cerveja artesanal 

estão sempre interessadas em 

experimentar coisas novas.”

A fórmula, defende, ainda 

não se esgotou. Há empresas a 

recuperar receitas ancestrais 

do Egipto ou do Iraque 

e quem esteja a explorar 

novos ingredientes e aromas 

autóctones. Outros procuram 

semear todos os elementos na 

própria quinta para testar a 

infl uência do terroir. “Tenho 

muito orgulho em fazer parte 

deste movimento”, vai repetindo 

aqui e ali. Um pouco por todo o 

mundo, “bebe-se menos, mas 

bebe-se melhor”. E Hindy não vê 

mal nisso. “Estamos a tornar a 

cerveja entusiasmante e divertida 

outra vez e não apenas algo que 

se bebe em excesso numa sexta-

feira à noite para se subir à pista 

de dança.”

SEBASTIÃO ALMEIDA
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Cerdeira

Na Lousã há uma aldeia de xisto que esteve abandonada e hoje tem alojamento 
e uma escola de artes aberta a todos. Na Cerdeira os dias passam mais devagar 
e ganha-se a serra, o vale. Para os que gostam de experimentar, há cursos de cerâmica, 
desenho e muito mais. Tudo para nos ligar à terra, à água, aos carvalhos e castanheiros. 
Lucinda Canelas (texto) e Sebastião Almeida ( fotos)

Nesta aldeia o tempo é outra coisa 
e o barro é para todos



Os direitos de propriedade intelectual de todos os conteúdos do Público – Comunicação Social S.A. são pertença do Público.
Os conteúdos disponibilizados ao Utilizador assinante não poderão ser copiados, alterados ou distribuídos salvo com autorização expressa do Público – Comunicação Social, S.A.

Sábado, 7 de Abril de 2018 | FUGAS | 15

a Ainda de longe, sob a chuva cerra-

da, é difícil perceber que tamanho 

tem. Do fi m da estrada, no largo on-

de se deixam os carros e onde há 

uma capela muito pequenina com 

as paredes rebocadas, coisa pouco 

comum para aqueles lados, é im-

possível dizer quantas casas terá. 

À medida que se caminha, começa 

a ouvir-se a água do riacho, de cas-

catas vigorosas nesta época do ano, 

e o canto dos pássaros. Se estivés-

semos na chamada época da bra-

ma (entre Setembro e Novembro), 

período de acasalamento do maior 

mamífero da serra da Lousã, talvez 

pudéssemos juntar os veados a esta 

banda sonora de boas-vindas a uma 

das mais bem preservadas aldeias 

de xisto da região.

Rodeada por um emaranhado de 

caminhos que apetece percorrer, 

plantada na encosta como se sempre 

ali tivesse estado, a Cerdeira passou 

dez anos abandonada, antes de re-

nascer graças ao impulso de dois ca-

sais — o dos alemães Kerstin Thomas 

e Bernard Langer e o dos portugue-

ses Natália e José Serra —, e tem hoje 

um projecto de turismo rural que in-

clui uma escola de artes voltada para 

as práticas manuais como a olaria, a 

pintura em cerâmica e a tecelagem 

(Cerdeira, Arts & Crafts School).

“O que queremos é que as pessoas 

venham até aqui para se desligar do 

mundo que conhecem e para vive-

rem mais perto esta natureza que é 

tão inspiradora e que, por isso mes-

mo, pode fazer com que lhes apeteça 

experimentar o trabalho do barro ou 

da madeira. Aqui o tempo é outra 

coisa”, diz Kerstin Thomas, a esculto-

ra alemã de 54 anos que descobriu a 

Cerdeira aos 24, quando estudava em 

Coimbra e quando tudo o que que-

ria, lembra à Fugas, era um espaço 

para o seu atelier. Acabou por encon-

trar um para viver, e isso foi há já 30 

anos. Desde então, foi apresentan-

do a aldeia aos amigos e alguns de-

les estão hoje a ajudar a recuperá-la. 

“Quando chegámos, a maioria das 

casas estava muito degradada, não 

havia saneamento, nem electrici-

dade, a rua que atravessa a aldeia 

não estava arranjada. Hoje tudo isso 

está mudado.” Na parte de cima da 

Cerdeira Kerstin encontrou o local 

ideal para montar o seu estúdio e 

bastou isso para que desse início a 

um projecto que levou à recupera-

ção de metade das casas. As contas 

são simples: “A aldeia tem 30 casas, 

todas em xisto, e nós recuperámos 

16, mas nem todas são para fi car — 

temos a biblioteca, o café, a galeria, 

a ofi cina, a casa das artes…”

Nove delas estão preparadas pa-

ra alojamento e foram recuperadas 

respeitando técnicas tradicionais e 

usando materiais locais, tornando a 

construção tão sustentável quanto 

possível.

Foi a Casa das Artes, que hoje ser-

ve de sala de exposições e de traba-

lho para grupos maiores (a aldeia é 

também muito usada para “retiros” 

de empresa) e que tem uma vista 

soberba sobre o vale, o “balão de 

ensaio” para o projecto de aloja-

mento que arrancou em 2012 com 

duas casas. 

“Para nós era muito importante 

que as casas fossem muito efi cien-

tes em termos energéticos, mas que 

mantivessem não só a traça arqui-

tectónica, como métodos de cons-

trução da região.” Usar materiais e 

mão-de-obra locais, estabelecendo 

modelos para intervenções seme-

lhantes na serra, também estava en-

tre os objectivos. A arte, essa, seria 

sempre um factor diferenciador. 

As nove casas que recebem com 

todo o conforto os hóspedes — o pro-

jecto deverá fi car por aqui no que ao 

alojamento diz respeito — têm inter-

venções de escultores ou ceramis-

tas. É assim na Casa do Sol, que deve 

o nome ao facto de ser a primeira a 

recebê-lo (quando ele se deixa ver) 

pela manhã, com as portas e janelas 

de João Gomes; na da Azeitona, em 

que as criações em têxtil de Vânia 

Kosta homenageiam animais ligados 

à aldeia (é lá que fi camos a saber 

que Branquinha é nome de cadela 

e que o Azeitona era um gato); na 

das Vizinhas, em que as esculturas 

em madeira da própria Kerstin Tho-

mas sublinham a importância das 

relações porta a porta nestas peque-

nas comunidades serranas, durante 

décadas muito isoladas; ou na das 

Estórias, com as peças de Carmina 

Anastácio e de Martim Santa Rita a 

recordarem o papel da oralidade 

nas noites rigorosas de Inverno, à 

lareira, ou nas tardes de Verão, à 

sombra, quando o calor não deixa-

va trabalhar.  

“As pessoas que vêm não querem 

só dormir num lugar bonito. Que-

rem mais e nós queremos dar-lhes 

mais.”

A maioria das 27 povoações 

abrangidas pela Agência para o De-

senvolvimento Turístico das Aldeias 

do Xisto (Adxtur), que envolve tam-

bém a Cerdeira, não chegou a ser 

abandonada, lembra Thomas: “Na 

Cerdeira foi diferente. As pessoas co-

meçaram a sair nos anos 1920, mais 

intensamente depois, na década de 

60, até isto fi car vazio. Iam para Lis-

boa, trabalhar na estiva, ou para os 

Estados Unidos.” A escultora chegou 

a conhecer alguns dos antigos mora-

dores e ainda hoje mantém contacto 

com os seus descendentes. Os que 

foram para a capital fi caram qua-

se todos a morar no mesmo bairro. 

“Repetiam esta comunidade, mas 

noutro lugar, noutra rua.”

Tendo fi cado deserta, continua, a 

Cerdeira perdeu a riqueza humana 

e tudo o que ela traz: “Não temos 

os campos cultivados, aqui não se 

produz azeite, não se faz vinho, nem 

pão, nem chouriços… As histórias 

que conhecemos sobre este lugar 

foram aquelas que conseguimos 

encontrar fora daqui. Tínhamos à 

partida uma grande riqueza arqui-

tectónica, é verdade, mas faltavam 

as pessoas.” Hoje já não faltam — oi-

to famílias estão a recuperar a aldeia 

e os planos de alguns dos seus mem-

bros passam por viver ali todo o ano.

Internet só no café

Na aldeia não há televisão, o uso do 

telemóvel depende do operador que 

se tiver (só um tem cobertura de re-

de) e a Internet está limitada ao Ca-

fé da Videira, onde são servidos os 

pequenos-almoços e onde se pode 

ir ler um jornal ou tomar uma be-

bida a meio da tarde. É também lá 

que está a chave da biblioteca, um 

espaço pequeno, mas muito acolhe-

dor, perfeito para trabalhar quando 

é mesmo preciso roubar algum tem-

po aos dias ali passados em família 

ou com amigos.

No café estão também disponí-

veis nove roteiros para descobrir 

a região, com paragem em locais 

de interesse histórico e natural, 

assim como muitos percursos que 

se podem fazer a pé ou de bicicle-

ta e que levam a aldeias vizinhas, 

obrigando a serra a revelar-se, de-

vagarinho. Por baixo do Videira fi ca 

uma pequena loja, onde se podem 

comprar peças da autoria de alguns 

dos artistas que têm vindo a parti-

cipar no festival que ali se realiza 

anualmente desde 2006 — chama-

se Elementos à Solta e reúne uns 15 

criadores nacionais e estrangeiros, 

que se desdobram em exposi-

Kerstin 
Thomas, 
alemã de 54 
anos, e Renato 
Costa e 
Silva, um dos 
formadores 
com que a 
escola da 
Cerdeira 
trabalha. 
Os dois 
orientaram 
o curso de 
iniciação à 
cerâmica em 
meados de 
Março

c
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Cerdeira

Cerdeira Village
Lugar da Cerdeira, 
Lousã

Tel.: 239160799/911789605
https://www.cerdeiravillage.
com/pt/
Nove casas de xisto recuperadas 
que no conjunto recebem até 32 
pessoas. A capacidade das casas 
varia e os preços começam nos 
70 euros. 

Sabores da Aldeia
Aldeia do Candal
Tel.: 239 991 393

Ti Lena
Aldeia do Talasnal 
Tel.: 911 932 948

Casa Velha
Praça Sá Carneiro, 14, Lousã
Tel.: 239 991 555

Para além dos percursos 
pedestres e de BTT 
disponíveis, assim como 

nove roteiros pela região Centro, 
na Cerdeira encontra uma oferta 
variada de cursos e workshops. 
Há também um festival anual 
— Elementos à Solta — que 
transforma a aldeia numa galeria.
Tel.: 911789603
https://www.cerdeiravillage.
com/pt/escola

Na loja do Candal há 
mel, vinho, queijos, 
enchidos e artesanato 

da região.
Estrada Nacional 236
Tel.: 239 991 393

ções, palestras e ateliers — e que são 

hoje convidados para dar formação 

na escola da aldeia (Cerdeira, Arts 

& Crafts School). 

Desde o ano passado que Kers-

tin Thomas organiza na Cerdeira, 

de forma mais estruturada, cursos 

de cerâmica ou de desenho que 

ocupam vários dias, semanas cria-

tivas que misturam várias artes e 

workshops temáticos de três horas 

em que os participantes podem ex-

perimentar a tinturaria natural, a 

fi ação de lã, a talha em madeira de 

castanho, a construção de casas de 

xisto em miniatura ou, simplesmen-

te, aprender a preparar uma chan-

fana, prato típico que é servido em 

muitos dos restaurantes da região.

“Criar este centro na aldeia não 

tem só a ver com a nossa formação 

artística, tem a ver com garantir o 

futuro. Para continuar, a aldeia pre-

cisa de ter algo mais do que as infra-

estruturas básicas que já tem. A arte 

dá-lhe uma razão para sobreviver 

para além da nossa paixão por ela.”

Não se trata apenas de recuperar 

o passado quando se trabalha em 

barro ou no tear, defende, trata-se 

de viver bem o presente e de ima-

ginar o que há-de vir. “Diz o World 

Craft Council [organização não go-

vernamental criada em 1964 e ligada 

à UNESCO que se destina a promo-

ver o desenvolvimento a partir das 

actividades relacionadas com as ar-

tes e ofícios] que o futuro é feito à 

mão – eu acredito nisso.”

Ligação à terra

Renato Costa e Silva é ceramista e 

escultor e um dos formadores com 

que a escola da Cerdeira trabalha. 

Deu, com Kerstin Thomas, o curso 

de iniciação à cerâmica que a Fugas 

acompanhou em meados de Março. 

Perante um 
grupo pequeno 
de “artistas não 
profissionais”, 
Renato 
recorreu à sua 
experiência de 
40 anos para 
mostrar as 
possibilidades 
infinitas do barro
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150 pessoas, deu já origem a uma 

trilogia expositiva que começou em 

2013 com Água Musa, continuou no 

ano seguinte com L4Craft e termina 

agora com Agricultura Lusitana 2015-

18, no Museu de Arte Popular (MAP), 

em Lisboa, até 30 de Dezembro.

Quem for ao MAP poderá ver de-

zenas de peças contemporâneas que 

nasceram da interacção de artistas, 

alunos e professores com o tecido 

um ceramista que há quase 50 anos 

faz as suas cozeduras a lenha e que 

estará de regresso à aldeia para mais 

um curso em Agosto (4 a 11).

Enquanto explica como se fa-

zem placas de barro, onde depois 

se podem imprimir texturas usando 

rendas, esteiras, folhas ou pedaços 

de casca de árvore, Renato vai de-

monstrando por que razão o barro é 

um material generoso e sustentável, 

sempre a refazer-se, a renascer. “As 

únicas normas são ditadas pela re-

acção dos materiais”, diz o escultor. 

“A gente pode experimentar tudo e 

o que não der… Vamos construindo 

mas, se começarmos a abusar, a pe-

ça sente-se, dá de si. Claro que há 

truques para fazer com que aguente 

um pouco mais, mas a engenharia 

tem limites. Uns limites que só des-

cobrimos fazendo, errando. E toda 

a gente pode pegar no barro, fazer, 

errar e fazer outra vez.” 

Há muitos criadores, diz, que fa-

zem carreira a partir daquilo que 

para outros não passa de um defei-

to. “Gosto disto de não haver regras 

rígidas. É sempre possível corrigir a 

mão da próxima vez.” Uma forma de 

aprender, seja a moldar, a secar, a co-

zer ou a decorar, é repetir os proces-

sos, garante o formador, que come-

çou a trabalhar mais intensamente 

em escultura há quase 20 anos e que 

regressa à aldeia para um novo curso 

com Kerstin já em Julho (7 a 15). 

A Cerdeira é uma das protagonis-

tas do Craft+Design+Identidade, pro-

jecto da Agência para o Desenvolvi-

mento Turístico das Aldeias do Xisto 

(Adxtur) que envolveu nos últimos 

anos nove escolas superiores de de-

sign (como a ESAD de Matosinhos e 

das Caldas da Rainha ou o Instituto 

Politécnico de Castelo Branco) e 22 

ateliers de criação artística com base 

nas técnicas tradicionais espalhados 

pelo país. 

Este projecto, que toma as 27 Al-

deias do Xisto como fonte de inspi-

ração e território de experiências vá-

rias, que é coordenado pelo designer 

João Nunes e que envolveu cerca de 

PUBLICIDADE

natural e humano de pequenos (uns 

mais do que outros) aglomerados do 

interior centro do país, como Janei-

ro de Cima, Benfeita, Ferraria de São 

João, Fajão ou Aldeia das Dez.

“A ideia foi levar os alunos destas 

escolas a mergulhar no espaço e a 

interpretá-lo. Mas queríamos que o 

fi zessem com tempo, mantendo esta 

ligação à terra e às pessoas. E uns 

conseguiram-no melhor do que ou-

tros, o que é natural”, diz Kerstin. 

Na escola da Cerdeira, continua a 

escultora, também se pretende que 

as pessoas se envolvam com o que as 

rodeia, divertindo-se e aprendendo 

ao mesmo tempo. “A ligação à ter-

ra, aos materiais, é absolutamente 

fundamental para ganharmos equi-

líbrio. É como fazer BTT ou correr. 

Trabalhar o barro ou a lã enriquece 

a nossa vida. É altamente satisfató-

rio fazer uma coisa com as mãos e 

chegar ao fi m do dia e ter um objec-

to a mostrar-nos o que aprendemos 

e, ao mesmo tempo, o que ainda não 

sabemos.” E é altamente satisfatório 

fazê-lo num lugar como este. 

A Fugas viajou a convite 
da Cerdeira Village

Rodeada 
por um 
emaranhado 
de caminhos 
que apetece 
percorrer, 
a Cerdeira 
passou dez anos 
abandonada, 
antes de 
renascer graças 
ao impulso de 
dois casais

Perante um grupo pequeno de “ar-

tistas não profi ssionais” — dos três 

formandos, dois eram da área da 

saúde e o outro arquitecto — Rena-

to recorreu à sua experiência de 40 

anos para mostrar, com grande se-

renidade e um sorriso generoso, as 

possibilidades infi nitas do barro. 

Começa por explicar como é for-

mado — “microcristais que se or-

ganizam de forma lamelar” — para 

depois poder ensinar a prepará-lo, 

em camadas, como se fosse massa 

folhada. “O barro cria memórias”, 

diz, “se o dobramos de determinada 

maneira, ele fi ca com essa memória 

e depois, mais à frente, quando jul-

gamos estar já a fazer outra coisa, 

ele vai buscar esse jeito inicial.”

Na ofi cina onde o curso decorre 

há duas rodas eléctricas, caixas de 

barro e de outros materiais, du-

as mesas de marcenaria com um 

pequeno torno, cadeiras, peças já 

terminadas e outras que esperam a 

sua vez para entrar no forno, e uma 

salamandra que ajuda a tornar ain-

da mais acolhedor este espaço onde 

se pode experimentar sem limites, 

onde se pode “perder” tempo para 

se ganharem outras coisas. 

“A causa-efeito é o vosso guia. Se 

hoje correu mal não façam outra vez 

sem perceber por que é que correu 

mal”, continua Renato, que por ve-

zes parece falar como se estivesse 

a treinar quem o ouve para a vida 

e não apenas para o trabalho ma-

nual. “Gosto do lado de mistério do 

barro — haverá sempre muita coisa 

que eu ainda não sei, que ainda não 

descobri. E isso torna-me mais aten-

to, mais disponível. É como com as 

pessoas e as coisas que fazem parte 

da nossa vida — quanto mais elas nos 

intrigam, mais nos interessam.”

Filho de um minhoto e de uma 

alentejana, Renato Costa e Silva co-

meçou por estudar arquitectura, no 

Canadá, mas acabou por regressar 

à Terceira, ilha onde nasceu e onde 

passa ainda boa parte do ano. Experi-

mentou esculpir em ferro, madeira, 

pedra e argamassas de cimento, fez 

gravura, serigrafi a e litografi a, mas 

depois voltou-se para o barro e é es-

se o material que hoje mais trabalha. 

Começou sozinho a pegar nele, 

encomendou uns livros técnicos de 

cerâmica em Inglaterra e foi explo-

rando. Em meados dos anos 1980, 

pediram-lhe que fi zesse um levan-

tamento dos barros da ilha, que o 

escultor depois analisava nos labo-

ratórios da Universidade dos Açores: 

“Demorei algum tempo a perceber 

que eram barros vulcânicos e que, 

por causa disso, tinham caracterís-

ticas muito especiais.”

À Cerdeira chegou pela primeira 

vez para trabalhar em Setembro de 

2015, quando os veados bramavam 

e não estava ainda construído o for-

no do japonês Masakazu Kusakabe, 

    ABREU.PT       |      ABREUEXPRESS.COM
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AGÊNCIAS DE VIAGENS

VIAGENS ABREU, S.A • CAPITAL SOCIAL € 7.500.000 • SEDE: PRAÇA DA TRINDADE, 142, 4º • 4000-539 PORTO • RNAVT 1702 • OPERADOR • CONS. REG. COM. DO PORTO Nº 15809 • NIF 500 297 177

Exclui despesas de reserva (€ 29 por processo e não por pessoa) | Taxas sujeitas a alteração | Lugares limitados | Não acumulável com outras ofertas/promoções
Programa sujeito às condições gerais | A informação contida neste documento não dispensa a consulta do programa detalhado.

Sa b o r a 

MONTE GORDO

ALGARVE 
Yellow Praia Monte Gordo | 4 estrelas

Estadia grátis para 2 crianças até 12 anos, em quarto partilhado com 2 

adultos.

*Estadia mínima obrigatória: 7 noites (estadias de sábado a sábado).

*O preço “desde” refere-se ao período de 9 jun. a 7 jul. + 8 a 22 set.’18. 

7 noites | APA 

€ 259
Desde:

por pessoa em júnior suíte 
económica s/varanda (2 pessoas)

RIVIERA DO MAR JÓNICO 

ITÁLIA 
VOO ESPECIAL DIRETO

Partidas de Lisboa, às 6as-feiras, de 22 jun. a 7 set.’18

7 noites | Pensão Completa Plus

Inclui: avião + transfers + Hotel BV Borgo del Principe | 4 estrelas + taxas 

de aeroporto, segurança e combustível (€ 90) + Seguro Multiviagens.

€1.109
Desde:

por pessoa em duplo

ILHA DA BOAVISTA 

CABO VERDE 
VOO ESPECIAL DIRETO

Partidas de Lisboa, aos sábados, a 7, 14 e 21 abr.’18

7 noites | TUDO INCLUÍDO

Inclui: avião + transfers + Hotel RIU Touareg | 5 estrelas + taxas de 

aeroporto, segurança e combustível (€ 195) + Seguro Multiviagens.

€ 758
Desde:

por pessoa em duplo

*
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Durante uma semana, de 13 a 22 
de Abril, o convite vai ser para 
(re)descobrir as várias naturezas 
da região. Antecipámo-nos e, em 
jeito de aperitivo, pegámos nas 
crianças e fomos passear com 
burros, procurar as cores da terra 
e navegar num barco solar. 
Carla B. Ribeiro

O Algarve 
em três 
desafi os, da 
serra ao mar

a Olhares curiosos, pêlo revolto — 

“por mais que os escovemos, a pri-

meira coisa que fazem é rebolar no 

chão”, explicam-nos, entre risos —, 

ruídos atrevidos. À medida que nos 

aproximamos da vedação que os pro-

tege, a curiosidade dos animais in-

tensifi ca-se e vão-se empurrando uns 

aos outros para nos verem melhor. 

Até um pequeno bebé, de olhos ain-

da tapados pela densa penugem, não 

resiste em seguir a mãe até à nossa 

beira, sentido-se talvez protegido pe-

la rede que nos separa do conjunto.

No lugar de Montinho, freguesia 

de Paderne, Albufeira, a Quinta 

Elísio dos Burros é refúgio de uma 

dúzia de equídeos que dedicam as 

suas vidas a passeios pela natureza 

e que este ano se estreiam entre as 

centenas de possibilidades da Algar-

ve Nature Week que, de 13 a 22 de 

Abril, propõe actividades diversas a 

preços especiais: pelo menos 20% 

abaixo do valor de tabela. 

Por aqui, o convite é para desfru-

tar de um tempo de paz, escudados 

pelos burros, que podem apenas ser-

vir-nos de companhia durante a ca-

minhada, mas que estão preparados 

para ser montados, quer por crianças 

quer por adultos, quando as pernas 

começarem a acusar cansaço. São es-

pécimes das raças catalã e mirandesa 

que, de acordo com a proprietária do 

empreendimento turístico e sua cui-

dadora, Sandra Schneider, uma anti-

ga professora de equitação, têm em 

comum o facto de serem “afáveis” 

e de revelarem um “temperamento 

calmo e paciente”. Claro que isso sig-

nifi ca que o treino é mais demorado: 

“Precisam de ser convencidos pelo 

carinho”, remata. 

“Não são animais que reajam bem 

à rispidez”, explica Sandra, à me-

dida que vai retirando os três ani-

mais que nos farão companhia — a 

mim e aos pequenos Gonçalo e João 

que, aos nove anos, denunciam o 

nervosismo de quem nunca tinha 

estado tão perto de um burro. Da 

cerca saem dois pequenos catalães 

— o dengoso Eal, que percebeu estar 

em boas mãos com o Gonçalo, e o 

afoito Pedro, que adoptou de ime-

diato o João — e uma mirandesa, a 

belíssima Jeropiga, que depressa 

sentiu confi ança nas minhas mãos 

e que, ao longo das quase quatro 

horas que se seguiram, foi dando 

sinais de que podia contar com ela 

para qualquer tarefa. 

Ainda antes de seguirmos por um 

Das 
caminhadas 
com burros 
aos passeios 
num barco 
solar no rio 
Arade, são 
muitas as 
actividades 
disponíveis 
durante 
a Algarve 
Nature Week

Algarve Nature Week

passeio pela generosa natureza que 

rodeia a propriedade, há que estabe-

lecer laços. Por isso, munimo-nos de 

escovas e, cada qual com o seu bur-

ro, vamos tirando o pó, ao mesmo 

tempo que Sandra nos aconselha a 

conversar com os bichos. É impor-

tante que reconheçam a voz e o tom. 

Este deve ser sempre tranquilo. Por 

isso, não vale a pena aproximarmo-

nos nervosos de um burro, sendo 

que se trata de um animal adequado 

para resolver estados de stress. É que 

este simplesmente não pode existir, 

sob pena de a “calma e paciência” se 

transformarem apenas em teimosia 

— e ninguém quer “discutir” com um 

burro; ele, invariavelmente, vai ga-

nhar. Depois de algumas voltas, em 

que aprendemos os sons que incitam 

os animais a caminhar e a parar, saí-
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terão regalos apropriados, além do 

descanso merecido.

Um projecto lusitano

Sandra Schneider chegou inicialmen-

te a Portugal, em 2001, para acompa-

nhar o marido, ligado ao sector da 

hotelaria. Acabariam por adquirir a 

quinta que hoje habitam em ruínas. 

Até que lhes foi proposta a ida para 

a Suíça: “Fomos todos, mas os miú-

dos nunca se adaptaram.” Foi então 

que perceberam que era ali, naquela 

quinta, que deviam criar o seu lar. 

Daí até terem arrancado com um 

projecto com burros foi um passo. 

Sandra está mais ligada aos animais, 

mas sublinha que a ideia partiu do 

cônjuge, que sempre sonhara com 

uma ideia do género, e, entre 2013 e 

2015, foram alimentando os alicerces 

da empresa de animação turística, 

quer com todo o processo de lega-

lização, quer através da aquisição 

dos animais, que chegaram na sua 

maioria adultos. Há ainda o “bebé”, 

que nasceu no fi m do ano passado, e 

a Amora, cuja mãe morreu quando 

esta tinha menos de uma semana e 

foi ali levada “entre a vida e a mor-

te”. Alimentada a biberão e mimada 

q.b. (“na primeira noite, dormi no 

estábulo com ela ao colo”), até tem 

direito a página de Facebook (e fãs 

não faltam!). “É a minha bebé”, con-

fessa Sandra.

Atraindo os ladrares dos cães à 

nossa passagem, o passeio segue ru-

mo à aldeia. Paramos no café à beira 

da estrada, onde é possível “sentir 

um bocadinho do Algarve autênti-

co”. Algo cada vez mais procurado 

por quem chega de fora e, por isso, 

Sandra conta com alguns hotéis de 

renome entre os seus parceiros.

Prosseguimos a caminhada até 

um ribeiro que, estivéssemos nós 

no Verão, poderia ser um convite a 

mergulhos. Não sendo, aproveita-

mos o burburinho das águas para 

descansar e comer o farnel que a 

Jeropiga carregou. Enquanto isso, 

os animais vagueiam à sua vonta-

de. “E não fogem?” Não, não fogem. 

Até porque o doce das tangerinas 

que descascamos os impede de ir 

muito longe.

Talvez tenham sido as tangerinas 

ou talvez os burros sejam assim com 

toda a gente. Mas quando nos despe-

dimos os animais reúnem-se junto à 

cerca, emitindo sons que queremos 

acreditar que sejam já de saudades. 

Os miúdos também acusam a cum-

plicidade: “Nunca mais vou tomar 

banho; enquanto tiver o cheiro não 

me esqueço deles.”

As cores do Barrocal

Já sem burros (e, depois de alguma 

contestação, com banhos tomados), 

continuamos a percorrer o interior 

Passeio Boca do Rio
Duração: 1h
Algarve Sun Boat Trips
Rua Cruz da Palmeira, Casa 
Azul, SN, 1º Andar
8330-131 Silves
Tel: +351 919 919 450 
Email: 
info@algarvesunboat.com
www.algarvesunboat.com 
Facebook/Instagram: 
algarvesunboattrips 
Preço por pessoa: 15€ 
Preço ANW: 11€ (crianças: 5,50)

Pelas Cores da Terra - 
um percurso em busca 
de pigmentos naturais

Duração: 3h30
Barroca, produtos culturais e 
turísticos
R. Manuel Guerreiro Pereira, 32
8100-602 Loulé
Tel: +351 964 782 462
Email: geral@barroca-
culturaeturismo.pt
www.barroca-culturaeturismo.
pt
Facebook: barroca.tourism | 
Instagram: barroca.cultura.
turismo
Preço por pessoa: 15€ 
Preço ANW: 10€ (crianças: sob 
consulta)

Passeio curto por 
Paderne e Almeijoafras 

Duração: 3 horas
Quinta dos Burros - Paderne
Montinho, CxP. 909-Z
8200-494 Albufeira
GPS: N 37°10.778 W 8°10.411
Tel.:  (+351)289 367 377  | (+351) 
916 017 061
Email: info@burropaderne.com
www.elisio-dos-burros.com
Facebook: amoraschneider  |  
Instagram: Schneideramora
Preço por pessoa: 38€
Preço ANW: 28€ (crianças: 18€)

i
FOTOS: DR

mos da propriedade num passeio de 

descoberta no qual, nesta fase prima-

veril, não faltam cheiros nem cores.

As crianças já estão prontas a 

montar. Mas ainda há vários me-

tros a palmilhar lado a lado antes 

disso. Vamos criando uma espécie 

de hierarquia: há burros que são lí-

deres, outros que se revelam mais 

confortáveis indo atrás da tropa. 

Para lá das árvores que rodeiam 

a propriedade, os campos abrem-

se num verde luxuriante. Estamos 

numa área do Algarve que parece 

muito distante das praias que lhe 

dão fama, ainda que chegue até 

nós uma certa maresia, e ainda a 

alguns passos da serra de Monchi-

que, que avistamos no horizonte. 

Nesta zona, forma-se uma espécie 

de enclave, um jardim  em que nem 

sequer é preciso semear para fl orir. 

As manchas de alfazema e tomilho 

cedem o perfume à nossa passagem, 

enquanto as árvores de diferentes 

espécies proporcionam as sombras 

desejadas. Há oliveiras, laranjeiras 

e, por esta altura, amendoeiras car-

regadinhas. Às alfarrobeiras é que 

os burros não conseguem resistir. 

Por isso, vamos parando pelo cami-

nho onde sabemos que os animais 

algarvio. Desta feita em Querença, 

concelho de Loulé, onde Marco 

António Santos e Susana Calado 

Martins tropeçaram literalmente 

na riqueza geológica do chão que 

pisam.

O primeiro ligado, por formação, 

ao Património, e a segunda à Histó-

ria, acabariam por criar a Barroca 

– Cultura e Turismo, um projecto de 

mediação cultural ligada à interpre-

tação dos elementos patrimoniais 

de cada lugar, mas que ganha outros 

contornos (e cores) numa das activi-

dades que organizam e que também 

consta do menu da Algarve Nature 

Week: “Pelas Cores da Terra, um 

percurso em busca de pigmentos 

naturais”. “Foi um amigo, ele sim, 

ligado à Geologia, que nos deu esta 

ideia, tendo sido uma preciosa ajuda 

na concepção da actividade e em to-

da a vertente científi ca.” Ainda que 

o início deste percurso tenha sido 

a tese de mestrado de Susana, que 

incidiu sobre a produção artesanal 

de cal no Algarve e que lhe abriu 

caminho para um enorme potencial 

por explorar.

Ainda julgamos tratar-se de ape-

nas mais uma caminhada, mas a in-

formação da existência de uma acti-

vidade fi nal indicava que ia para lá 

disso. O mote é aquele que o título 

indica: ir em busca das cores da ter-

ra que, por estas paragens, forma 

uma paleta variada. A razão, explica 

Susana de forma muito sucinta pa-

ra que as crianças possam acompa-

nhar, advém da fusão da Península 

Ibérica, até então uma “jangada de 

pedra” à deriva, depois da fragmen-

tação da enorme Pangeia, que terá 

ocorrido há centenas de milhões de 

anos, com as fundações do que se 

conhece por continentes europeu e 

africano. Do forte embate, as várias 

camadas de rochas, de períodos dis-

tintos, ter-se-ão misturado, produ-

zindo aquilo que observamos hoje 

quando passeamos por caminhos de 

terra ou quando avistamos uma es-

trema em muros improvisados que 

defi nem o fi m da propriedade de 

alguém: cores variadas, pedras de 

diferentes tipologias e idades, como 

que baralhando o mapa do tempo. 

Os nossos passos seguem por ca-

minhos agrícolas, cruzando-se de 

vez em quando com o quotidiano 

de quem ainda dedica tempo aos 

campos, e por outros trilhos 
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que, pelo crescente mato, confi r-

mam o cada vez maior abandono 

das gentes por estas paragens. Pelo 

caminho, aproveitamos para reco-

lher qualquer plástico — “tentamos 

que estes passeios também sirvam 

para consciencializar, sobretudo 

os mais novos, para a protecção do 

ambiente”. 

Mas voltemos ao nosso objectivo: 

encontrar rochas de diferentes tona-

lidades. Choveu e, por essa razão, 

não é fácil. No entanto, para a Algar-

ve Nature Week prevê-se bom tempo 

e tanto Marco e Susana torcem para 

que o sol brilhe. De qualquer das 

formas, a caminhada é aproveitada 

para verifi car como a terra revela 

verdes, ocres e até roxos... E nem 

tudo está perdido.

Pigmentos na manga

Assim que começamos a conseguir 

distinguir as cores da terra, Marco 

retira da mochila o equipamento ne-

cessário para elevar a experiência: 

em sacos etiquetados, amostras de 

rochas, todas oriundas do sítio onde 

estamos, e, bem embrulhado e pro-

tegido, um almofariz e respectivo 

pilão. A tarefa que se segue não tem 

grandes truques: esmagar as peque-

nas amostras de rocha, reduzindo-

as a pó. De seguida, peneirar esse 

mesmo pó através de uma espécie 

de gaze muito fi na, voltando a re-

petir todo o processo até se ter pelo 

menos o equivalente a uma colher 

de sopa daquele pó. Em dias soa-

lheiros, o processo é repetido várias 

vezes ao longo do percurso, criando 

distintos pigmentos. Na nossa expe-

riência, porém, acabamos por nos 

dar por vencidos pelos teimosos 

aguaceiros e recolhemos ao espa-

ço da associação, a alguns passos 

da Igreja Matriz de Querença, para 

continuar a experiência — ou seja, se 

planear alguma vez esta actividade 

e for surpreendido pela chuva, não 

cancele logo; Marco e Susana têm 

sempre uma carta na manga para 

que não se perca pitada.

Continuamos, assim, a desfazer 

pequenos calhaus até ficarmos 

satisfeitos com a quantidade de 

tonalidades. Ainda que haja mais 

um truque escondido: pigmentos 

de outras paragens que prometem 

tons ainda mais vivos. A partir daqui 

a ideia é criar tintas, juntando aos 

pós óleo de linhaça ou azeite (este 

último, explicam, parece tornar as 

cores mais brilhantes) e fazer uma 

“obra de arte”. Ou pelo menos assim 

esperamos, com muito optimismo à 

mistura. Mas, depois da caminhada 

ao ar livre, é impossível não sentir 

uma certa euforia. Já os miúdos re-

velam um interesse concentrado 

nas várias cores que vão criando 

e usando para pintarem o seu pró-

Algarve Nature Week

prio azulejo, que levarão para casa. 

Pintar, no entanto, não parece ser o 

que os motiva mais, não desistindo 

de criar tonalidades diferentes das 

várias cores, recorrendo à água de 

cal para clarear ou a pigmentos mais 

fortes para escurecer. 

As mesas da associação, onde tra-

balhamos, parecem mais secretárias 

de um laboratório. E por vezes são 

mesmo: a Barroca é muito procura-

da por artistas plásticos que chegam 

interessados nestas técnicas de criar 

cor. “Há uns tempos tivemos cá uma 

artista que, de volta para casa, levou 

as malas carregadas com pedras.” 

Os pequenos parecem aproveitar a 

deixa e aceitam de bom-grado trazer 

saquinhos com diferentes pigmen-

tos extraídos da moagem de rochas 

distintas. “Para mostrar à professo-

ra”, explicam.

Capitães do rio

O Algarve não é só sol e mar, mas 

também não se esgota nas serras que 

defi nem a fronteira com o Alentejo 

ou no enclave do Barrocal. Há ain-

da cursos de água doce a descobrir. 

Desta feita, de forma sustentável e 

amiga do ambiente, a proposta é pa-

ra navegar pela foz do rio Arade.

Dada a sua proximidade ao mar e 

geografi a pouco dada a uma defesa 

fácil, as mesmas condições que hoje 

lhe dão vida, chamando a si gentes 

dos quatro cantos do mundo, a lo-

calização de Portimão só foi tardia-

mente ocupada — ainda que haja 

provas de presença humana desde o 

período do Neolítico (10.000 a 3000 

a.C.), o primeiro foral que fala de 

Portimão data do século XV, quando 

D. Afonso V concedeu a criação de 

uma povoação, na margem direita 

do rio Arade, junto à foz do mes-

mo, a pedido de alguns habitantes 

de Silves, localidade que assumia 

grande importância quer ao nível 

económico quer em termos de de-

fesa do território. Em meados do 

século XIX, Portimão conseguiu 

conquistar importância à boleia da 

indústria conserveira, da qual per-

manece a memória bem enraizada. 

Hoje, a cidade é sobretudo um pólo 

de turismo, sendo o terceiro porto 

em número de desembarques de 

passageiros de navios-cruzeiro, a 

seguir a Lisboa e ao Funchal. Quanto 

a nós, chegamos por terra à Marina 

de Portimão para iniciar a nossa ex-

ploração ribeirinha.

À chegada, Ana e Pedro Barbosa 

já estão prontos a zarpar. E nem por 

isso se detecta qualquer ruído vindo 

do motor. A razão é simples: quando 

o casal decidiu abraçar este projecto 

turístico sabia que queria distinguir-

se da demais oferta e assim que hou-

ve a possibilidade de adquirir um 

barco alimentado por uma energia 

renovável e abundante nesta região, 

a solar, não hesitaram. “Sabem?”, 

explica aos dois rapazes, enquanto 

a embarcação inicia a marcha e cha-

mando a atenção para a ré, “normal-

mente os barcos deixam um rasto na 

água; este não deixa nada.”

O sol entretanto abriu generosa-

mente e iniciamos a subida do rio. 

À medida que Ana explica como a 

cidade se desenvolveu, chamando 

a minha atenção para um ou outro 

edifício, como as ruínas do Conven-

“Pelos 
Caminhos 
da Terra - um 
percurso 
em busca de 
pigmentos 
naturais” 
é uma das 
propostas da 
Barroca
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to de São Francisco, construído no 

século XVI com o propósito de fi -

xar população, Pedro passa o leme 

aos rapazes à vez. Enquanto um se 

mantém atento ao curso a seguir 

(a maré está a vazar e há bancos 

de areia a evitar, sinalizados pelas 

bóias), o outro serve-se dos binócu-

los para verifi car se não se aproxi-

ma nenhum barco inimigo. Há um, 

porém. Gigante: o Karla Faye, uma 

embarcação de pesca com bandeira 

da Tanzânia, de 54,9 metros da proa 

à popa, que nos lembra uma enor-

me bactéria a infectar um qualquer 

organismo, tal a ferrugem com que 

parece camufl ar-se... 

Não temos nem homens nem 

meios para o atacar, por isso di-

vergimos a rota para longe deste, 

prosseguindo uma subida que, por 

vezes, permite até avistar graciosos 

fl amingos. Não tivemos essa sorte. 

Mas, mesmo sem danças de aves, va-

mos recortando as duas margens do 

Arade, aproximando-as: de um lado, 

o Forte de São João do Arade, ad-

quirido por privados e recuperado 

como residência de Verão; do outro, 

o Forte de Santa Catarina, mandado 

construir no reinado de Filipe III e 

actualmente usado como sítio de la-

zer por quem frequenta a praia da 

Rocha e a Marina de Portimão.

Aproximamo-nos da barra do por-

to e, ainda fruto dos temporais re-

centes, as águas agitam-se e o vento 

é mais forte junto à “porta” do oce-

ano. Mas nada que os nossos mari-

nheiros de água doce não consigam 

contornar — com a ajuda de Pedro, 

claro, que assume o leme e nos guia 

de volta à placidez ribeirinha. 

Os raios de sol que teimam em fu-

rar as nuvens dão azo a que tenha-

mos vontade que o passeio seja inter-

minável. Ou que, pelo menos, dure 

mais um par de horas. “E no Verão”, 

sublinha Ana, “ainda gostariam mais 

— é que estes passeios acabam sem-

pre em mergulhos”, desafi ando-nos 

a regressar. Deixamos a volta apala-

vrada para meses mais quentes, mas 

a verdade é que, por nós, voltaría-

mos já para a semana.

Uma semana para 
descobrir a natureza 
algarvia

“Uma natureza, mil emoções” 
é o lema da quarta edição da 
Algarve Nature Week que, 
de 13 a 22 de Abril, convida 
a experiências ao ar livre — a 
pedalar, escalar, caminhar, 
mergulhar, surfar, andar a 
cavalo e de burro, observar 
aves e cetáceos ou até fazer 
stand up paddle — a preços 
mais apetecíveis. Ao todo, a 
iniciativa conta com cerca 
de 70 parceiros de animação 
turística e unidades de 
alojamento para mostrar que 
o Algarve é um destino para 
o ano inteiro, sendo que os 
descontos na participação 
das várias actividades são 
de, no mínimo, 20%. Porém, 
o arranque, no dia 13, faz-se 
de forma gratuita e aberta 
à participação de todos 
(inscrições até dia 12 via 
email desporto@cm-lagos.
pt, com uma caminhada, de 
4,6 quilómetros, da Praça do 
Infante à Ponta da Piedade, 
em Lagos, a partir das 18h. 
As actividades disponíveis 
no âmbito na Algarve 
Nature Week podem ser 
consultadas online, em www.
algarvenatureweek.pt/pt/
experiencias/o-que-fazer.

+
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Será assim o hotel do futuro?

a O self service é uma das marcas 

deste tempo. Por um lado, satisfaz o 

desejo/necessidade de independên-

cia do consumidor. Por outro, alivia 

empresas de custos e operações. 

Para uns e outros, o caminho mais 

curto para chegar aí é uma aplicação 

móvel. Pense nos supermercados em 

que escolhe, regista e paga sem aju-

da de qualquer funcionário. Ou nas 

Online Travel Agencies (OTA, na gí-

ria do turismo), como o Expedia ou 

Booking, ou o edreams, momondo 

ou skyscanner. “Os consumidores 

querem controlo sobre quando e 

como interagem com as empresas”, 

afi rma uma das “bíblias” do mun-

do dos negócios, a Harvard Business 

Review. Para os hotéis, a pergunta 

é: depois das reservas online, o que 

vem a seguir?

Em 2015, o Hotel Buddy em Mu-

nique (Alemanha), apresentou-se ao 

mundo sem empregados. No mesmo 

ano, o Henn-na Hotel, em Nagasáqui 

( Japão), nasceu com uma recepção 

completamente robotizada — dois 

anos depois abriu uma segunda 

unidade do género, em Tóquio. Em 

2018, chegou a vez do KViHotel Buda-

pest (Hungria) revelar a sua proposta 

de “hotel do futuro” (KVi signifi ca 

Key Vision, ou Visão para o Futuro): 

uma unidade de quatro estrelas, no 

centro da 18.ª cidade mais visitada 

da Europa (dados do ranking 2017 da 

Euromonitor) que “dá aos hóspedes 

total controlo sobre a estadia, desde 

a reserva ao check in, estadia e check 

out”, graças a uma aplicação móvel. 

Inaugurado a 5 de Março, no nú-

mero 32 da rua Nyár (a 1,5 km da 

Ponte Isabel, assim baptizada em 

homenagem à imperatriz Sissi), es-

te hotel de 40 quartos é gerido por 

uma app que tanto dá para a admi-

nistração programar as limpezas 

como permite ao cliente reservar 

e escolher o quarto e o andar, fa-

zer check in e check out sem esperar 

em fi las, controlar a temperatura do 

quarto, lançar um sinal virtual de 

“Não incomode”, pedir a limpeza, 

um táxi, explorar a cidade e, por 

Bluetooth, transforma o smartpho-

ne do cliente numa chave de acesso 

ao hotel e ao quarto. 

O KViHotel Budapest não tem re-

TMRW Hotel (TMRW é uma abrevia-

tura para Tomorrow – Amanhã em 

inglês) e mais um ano para desen-

volver e consolidar o conceito do 

hotel, conta o mesmo responsável. 

A app está disponível gratuitamente 

tanto para iOS como para Android. 

Embora reclame ser “o primeiro ho-

tel inteligente 360º do mundo”, o 

KViHotel Budapeste segue o exem-

plo do Hotel Buddy, que abriu em 

Munique dois anos e meio antes e 

que efectivamente dispensou todos 

os funcionários. Porém, a experiên-

cia húngara eleva a digitalização a 

um novo patamar, porque serve si-

multaneamente o cliente e a gestão 

do hotel com uma solução tecnoló-

gica que pode ser aplicável a qual-

quer empreendimento hoteleiro, 

incluindo hostels ou apartamentos, 

ou até mesmo escritórios (através 

da app TMRW Offi  ces, igualmente 

Victor Ferreira

Tecnologia

disponível na Apple App Store e na 

Google Play).

Essa é, aliás, a visão da TMRW, 

que pediu o registo de patente pa-

ra a app, afi rma Péter Palicz, subli-

nhando que a aplicação “foi con-

cebida para vender a outros negó-

cios e empresas”. Nesse sentido, o 

KViHotel é uma espécie de “labo-

ratório” ao vivo, um “projecto para 

mostrar ao mundo que é possível 

transformar a experiência dos hós-

pedes” e, com a mesma plataforma, 

“aumentar a efi ciência, reduzir o 

pessoal, assegurar controlo sobre 

operações e prestar contas”.

Desde a abertura, a TMRW Hotel 

foi descarregada “mais de 1000 ve-

zes” por hóspedes, diz Palicz. E a 

empresa “já está em negociação com 

diversos hotéis locais e internacio-

nais” para vender a solução a outros 

empreendimentos. 

cepção nem concierge e emprega no 

máximo 15 pessoas, para as tarefas 

que ainda exigem humanos: hou-

sekeeping (manutenção e limpeza); o 

bar (8h-24h) situado no rés-do-chão; 

e a equipa de pequenos-almoços (há 

snacks e águas minerais aromatiza-

das para consumo gratuito nos quar-

tos). Será isto o hotel do futuro, sem 

empregados? O director de vendas 

da TMRW Ltd, Péter Paicz, acredita 

que sim, mas rejeita a ideia de que 

o self service se transforme numa 

“burocracia digital” para os clien-

tes resolverem: “Nós não queremos 

entregar menos ao cliente, a nossa 

intenção é entregar mais, ao elimi-

nar os constrangimentos e as etapas 

desnecessárias na cadeia da experi-

ência usando, para isso, a tecnologia 

como solução alternativa.”

A empresa demorou cerca de 

dois anos a desenvolver a aplicação 

Uma fachada com 
realidade aumentada

Cinzento antracite, amarelo, azul 
e verde são as cores principais 
usadas na decoração desta nova 
unidade que dispõe de três tipos 
de quartos (superior, deluxe e 
suíte júnior), com áreas entre 
18 e 36 metros quadrados. Os 
quartos no rés-do-chão têm 
pequenos terraços que dão 
para o jardim (pela app pode-
se escolher que quarto e que 
andar se pretende). A fachada 
posterior é decorada com uma 
pintura bem visível do terraço 
e tem um truque digital. Se 
apontar a câmara do smartphone 
e olhar para a imagem através 
da app Lara Augmented Reality, 
a pintura ganha vida e, com a 
ajuda do vídeo, explica o uso 
da app que permite controlar a 
estadia. O pequeno-almoço é 
servido no piso térreo. As suítes 
júnior têm máquina de café e 
café gratuito, e todos os quartos 
têm Smart TV, o que permite ao 
hóspede ver ou ouvir o conteúdo 
que leva consigo. Os preços 
variaram entre 118 euros e 170 
euros por noite, numa busca feita 
pelo booking.com, para o início 
de Abril.
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Dinamarca, o país 
mais feliz do mundo

Os textos, acompanhados preferencialmente por uma foto, devem ser enviados para 
fugas@publico.pt. Os relatos devem ter cerca de 2500 caracteres e as dicas de viagem 

cerca de 1000. A Fugas reserva-se o direito de seleccionar e eventualmente reduzir os 
textos, bem como adaptá-los às suas regras estilísticas. Os melhores textos, publica-
dos nesta página, são premiados com um dos produtos vendidos juntamente com o 

PÚBLICO. Mais informações em www.publico.pt/fugas

a A Dinamarca é o país mais feliz 

do mundo. Bons salários, bom 

sistema de saúde e igualdade de 

género. E seguem a fi losofi a do 

hygge, o segredo para a felicidade 

dinamarquesa. Ao visitar este país, 

também conhecido como a porta 

de entrada para a grande e gelada 

Escandinávia, dei imediatamente 

de caras com a sabedoria nórdica. 

As casas abundantes em janelas 

para deixarem entrar a pouca 

luz do sol, as mantas quentinhas 

disponibilizadas pelos cafés 

sempre mobilados pelas mais altas 

peças de design dinamarquês, 

a imensidão de bicicletas que 

cruzam Copenhaga, entre 

outros. No entanto, o episódio 

que mais me marcou aconteceu 

nos arredores da capital, a 31 de 

Dezembro.

Chuviscava levemente. O vento 

soprava frígido e implacável. O 

frio era tanto que não conseguia 

sentir as mãos. O ar estava 

nublado. O mar do Norte estava 

agitado e escuro, na sua beleza 

selvagem. Não convidava, nem 

por sombras, a um banho. No 

entanto, ali estavam, um grupo de 

dinamarqueses à beira do pontão, 

prontos para saltarem. Assim que 

avistei este curioso cenário tive 

imediatamente de sair do carro, 

preparar a máquina fotográfi ca e 

ver o que se estava a passar. 

O velho do roupão branco despe-

se, fi cando todo nu, e desce as 

escadas lentamente. Inspirando 

uma última vez, salta para a água 

geladíssima sem hesitação. Aí 

fi ca durante uns segundos, nada 

uns metros e volta a subir as 

escadas. Veste-se. O grupo está 

agora pronto a regressar a uma 

cabana ao meu lado onde decerto 

haveria aquecimento. Só de ver 

Fugas dos leitores

#fugadoviajante
Esta tag diz-lhe alguma coisa? A Fugas (@fugaspublico) está à procura 
das melhores fotos de viagem. Siga a conta e partilhe os melhores 
instantâneos das suas férias com a #fugadoviajante

@almadeviajante_oficial: Timimoun é um pequeno povoado argelino 
no deserto do Sara. É uma região conservadora e tradicional, onde 
encontrei elementos arquitectónicos muito peculiares. Enquanto 
caminhava pela povoação, chamou-me a atenção uma construção 
curiosa, em forma de colmeia, que servia de rotunda na rua principal 
de Timimoun. Serve para proteger “uma espécie de roda de água”, 
explicaram-me, parte do ancestral sistema de irrigação local.”

@lpedrofernandes: “É fascinante ter noção de quão grande é 
o universo e de quão pequeno é o ser humano. Ao observar a 
paisagem maravilhosa que o alto da Nazaré nos oferece, quase 
que nos obriga a pensar sobre este assunto e fazer com que 
nos sintamos reduzidos a quase nada. Este clique reflecte o 
pensamento que tive quando subi ao miradouro do Suberco.”

já estava a congelar. Fiquei em 

pulgas para saber do que é que se 

tratava! Quando uma velhinha com 

apenas o seu roupão bege vestido 

se aproxima de mim, pergunto 

–lhe: “Desculpe, a senhora entrou 

na água? Porquê?”, ao que ela 

responde “Sim! Sinto-me muito 

bem. Renovo as energias. Despeço-

me do ano.” 

A mulher estava, de facto, com 

um aspecto fantástico, as faces 

rosadas cheias de cor e o sorriso 

estampado na cara, trazia consigo 

uma energia fresca e tranquila. 

Logo depois apercebi-me que 

esta tradição é algo que muitos 

dinamarqueses fazem para 

assinalar a vinda de um novo ano, 

ao passear um pouco mais pela 

estrada e avistar mais grupos a 

fazerem-no. Afi nal , o que pode 

ser visto por estrangeiros como 

um acto insano, tem na verdade 

inúmeros benefícios para a 

saúde, como o melhoramento da 

circulação e redução do stress. 

Esta é uma tradição feita nos 

países nórdicos há séculos, e 

incrivelmente interessante de se 

presenciar.

Uma verdadeira viagem de 

aprendizagem no sentido de 

saber viver melhor pontuada 

pelas ríspidas temperaturas, casas 

coloridas e cafés acolhedores. 

Matilde Alvim

 “Desculpe, a 
senhora entrou 
na água? 
Porquê?”, 
ao que ela 
responde “Sim! 
Sinto-me muito 
bem. Renovo 
as energias. 
Despeço-me 
do ano” 
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O Tivoli Marina Vilamoura 
inaugurou os quartos Purobeach 
para dar as boas-vindas ao Verão. 
Um reduto de tranquilidade no 
clube de praia que o grupo trouxe 
para o Algarve no ano passado. 
Cristiana Faria Moreira (texto) e 
Miguel Manso ( fotos)

Um clube 
de praia para 
quem procura 
serenidade 
no Algarve

a Há quem prefi ra passar as férias 

a calcorrear uma cidade nova de 

lés-a-lés. Há quem prefi ra dedicar 

uns dias (ou semanas) cultivar a arte 

do dolce far niente. Aqui, os resorts 

podem aparecer à cabeça de quem 

opta pelo descanso, ainda que nem 

sempre seja fácil encontrá-lo por 

essas bandas. O Tivoli Marina Vila-

moura quis pôr os hóspedes com os 

pés na água, seja da piscina ou do 

oceano, e na areia, fora da agitação e 

correria (e alguma gritaria) à qual, já 

se sabe, não escapamos nas grandes 

estâncias turísticas. 

A marca Purobeach volta ao Verão 

algarvio, mas, este ano, com novida-

des. Além da piscina e do restauran-

te de praia, há 43 quartos (41 duplos 

e duas suítes) que ocupam o sétimo 

piso do hotel, cheios de luz e vista, 

quer para a praia, quer para a mari-

na. E onde as palavras de ordem são 

sossego, descanso, descontracção, 

tranquilidade. Sem perder a perso-

nalidade. 

Para isso, a decoração em tons de 

branco, a contrastar com a madeira 

escura da mobília, transforma o es-

paço num ambiente luminoso, tran-

quilo e jovem. A grande mandala, 

círculo mágico símbolo da integra-

ção e da harmonia, à cabeceira da 

cama combina com a que adorna o 

fundo da piscina exterior à qual os 

hóspedes que optarem pelos quar-

tos com a chancela Purobeach terão 

acesso, mas que pode também ser 

frequentada por quem não está alo-

jado no hotel. 

Há mais mares

É um reduto, fora da confusão de 

um resort, (aqui menores não en-

tram), onde se pode tratar do corpo 

e da mente com vista para um jar-

dim que isola aquela área. Há um 

Tivoli Marina Vilamoura

bar onde se pode pedir cocktails 

(com e sem álcool) e ouvir música 

que é a mesma que passa em todos 

os clubes Purobeach espalhados pe-

lo mundo. 

A dois passos o spa. Um espaço 

com 2400 metros quadrados que é 

inspirado em elementos da nature-

za. O Tivoli Spa é uma marca recen-

te, do início de 2017, já depois de a 

gigante hoteleira Minor Hotels ter 

adquirido o grupo português Tivoli 

Hotels & Resorts. Vai buscar aos pro-

dutos típicos da terra, como o fi go e 

a amêndoa, o segredo para os tra-

tamentos. No ritual de boas-vindas, 

por exemplo, há uma esfoliação de 

pés com laranja do Algarve. A cor-

tiça está na decoração. 

Em reformulação está o ginásio, 

para passar a ser um espaço quatro 

vezes maior. Outra das novidades é 

um programa de aulas semanais — 

do ioga ao Fitness on Water. É isso 

mesmo, uma aula de fi tness, de alta 

intensidade, com pranchas, agacha-

mentos, fl exões. Tudo isto em cima 

de uma prancha, na água, ligada à 

dos outros praticantes, o que provo-

ca mais desequilíbrio, e activa mais 

músculos do corpo. O desafi o? Não 

cair à água. As aulas estarão agora 

disponíveis duas a três vezes por se-

mana durante o ano inteiro. Quem 

as quiser fazer terá de reservar e es-

tarão disponíveis não só para hóspe-

des, como também para membros 

do Tivoli Spa. 

Sabores de todo o mundo

A casa mãe do Purobeach abriu em 

Junho de 2005, em Maiorca. Depois 

disso, Barcelona, Marbella e, no fi -

nal do ano passado, chegou a Playa 

del Carmen, no México. A Portugal, 

chegou em Junho do ano passado. 

Ainda sem quartos Purobeach, mas 

com a piscina e o Purobeach Bea-

chfront, um restaurante todo envi-

draçado que parece deixar entrar 

o mar e a areia dentro, para quem 

quer ter os pés na praia, ao mesmo 

tempo que saboreia o marisco ou 

o peixe da costa algarvia ou algum 

sabor do mundo. 

É André Basto o chef, que já cal-

correou o país de Norte a Sul, e 

além-fronteiras, por Paris e Esto-

colmo, que comanda a cozinha do 

restaurante que vai buscar sabores 

à Ásia, ao Mediterrâneo, mas dá es-

paço aos local fl avours, que é como 

quem diz, à cozinha regional. 

Grande parte da carta de comidas 

e bebidas do Purobeach é comum 

a todos os clubes de praia. Os chefs 

executivos de cada um reúnem-se 

várias vezes no ano para “afi nar sa-

bores”, explica Rui Lopes, director 

de Alimentação e Bebidas do Tivoli 

Marina Vilamoura. 
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É com um sabor do Algarve que 

começa a noite, com um Moura, um 

cocktail de medronho, licor de alfar-

roba e licor de amêndoa, sumo de 

limão e de laranja e mel. Seguem-se 

as entradas, do mundo, com muita 

cor e muito sabor. O conceito aqui é 

a partilha, diz o chef. “A grande par-

te dos pratos tem doses generosas 

com o intuito de serem partilhados.” 

Como as quesadillas, “um sucesso 

em todos os Puro”, diz André Basto. 

Um “snack ligeiro, mas guloso”, com 

queijo, frango. Mas há também na-

chos para partilhar, com muito quei-

jo e guacamole, ideais para petiscar 

com um copo de vinho.

Há ainda lulas empanadas em 

grão-de-bico, com presunto, prali-

né de avelã, “um prato sui generis, 

mas muito fresco”, classifi ca André 

Basto. Para terminar as entradas, 

um prato que “está afi nado ao gos-

to internacional”: camarões com pi-

ripíri. “Eles compram cá o piripíri 

para levar para Palma e Marbella”, 

partilha o chef. 

Depois dos sabores do mundo, 

o prato principal fi cou reservado a 

um sabor local. O protagonista é o 

tamboril, num arroz mais escuro, só 

colorido pelo peixe. “É o mais sim-

ples, vive da frescura do peixe.” An-

dré Basto explica que o peixe que é 

servido no restaurante é capturado 

“pelo método tradicional” durante 

a madrugada. “Os nossos preços e 

a nossa oferta são variáveis ao dia e 

perante as condições climatéricas”, 

nota. É servido num tacho de ferro 

onde é feito e que é proporcional à 

quantidade de comensais. 

A parte mais doce da noite fi ca 

reservada à sobremesa de assinatura 

do Purobeach. Sweet for four, que é 

como quem diz, doces para quatro. 

O intuito aqui também é partilhar 

uma tábua que fundiu quatro best-

sellers do Puro: a sobremesa mais 

antiga, o Gino, que nada mais é do 

que fruta fresca acabada de cortar 

com chocolate branco gratinado e 

uma bola de baunilha. Depois, há 

sorbet de framboesa, cheesecake e 

brownie (sem glúten) para encerrar 

a noite. 

Depois, é seguir para uma volta 

na marina ou aproveitar a vista dos 

quartos e o luar refl ectido nas águas 

do Atlântico. 

Uma espécie de mordomo

No pacote dos quartos Purobeach 

estão também incluídas espregui-

çadeiras na piscina e na praia. No 

quarto, o minibar fi ca por conta dos 

clientes, que poderão pôr a mão 

na fruta, seguindo as receitas que 

o “mestre” dos cocktails do hotel 

deixará nos quartos. Há champa-

nhe, uma cortesia de boas-vindas, 

e os responsáveis garantem que 

existirá um “serviço mais próximo 

com o cliente”, como um mordomo, 

que acompanhará de perto os hós-

pedes. Além disso, têm acesso aos 

mesmos serviços que os restantes 

hóspedes (piscina interior, jacuzzi, 

sauna, banho turco). Os preços são 

dinâmicos, dependendo da procura. 

Começam por volta dos 250 euros, 

por dia, por quarto duplo, com pe-

queno-almoço, e podem passar os 

400 em época alta. 

Ao domingo é servido o brun-

ch, das 12h às 15h, no restaurante 

da praia. Por 30 euros, é possível 

experimentar alguns pratos da car-

ta, das entradas às sobremesas. Os 

quartos já podem ser reservados e 

estarão disponíveis até quando o 

bom tempo deixar. 

A Fugas esteve alojada a convite 
do Tivoli Marina Vilamoura

Tivoli Marina Vilamoura 
8125-901 Vilamoura, Quarteira 
Tel.: 289 303 740
www.purobeach.com/es/beach-club-vilamoura/  
São 41 quartos Purobeach, mais duas suítes, 
com vista quer para a praia, quer para a marina. 
No hotel, há um spa com salas de tratamento, 
piscina interior e ginásio. Além do Purobeach 
Beachside, há mais três restaurantes e três 
bares; duas piscinas exteriores (uma exclusiva a 
hóspedes Purobeach, só para adultos). Os preços 
começam por volta dos 250 euros, por dia, por 
quarto duplo, com pequeno-almoço, e podem 
passar os 400 em época alta.

i

O Tivoli quis 
pôr os hóspedes 
com os pés 
na água, seja 
da piscina ou 
do oceano, 
e na areia
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Na mercearia 
de Rita cada 
produto tem 
uma história

a  Espreitamos o Instagram da 

Comida Independente, a nova merce-

aria que abriu em Lisboa há um mês. 

Numa das fotos surge Rita Santos, a 

fundadora da loja, com duas quei-

jeiras na Feira do Queijo da Serra da 

Estrela: “Quem chega a Oliveira do 

Hospital, venha de onde venha, atra-

vessa muitos quilómetros de terra 

queimada. Morreram mais de 3000 

ovelhas só neste concelho. As que 

sobreviveram estão a palha e, inevita-

velmente, ração. Hoje, […] a Mariana 

Vaz Patto, da queijaria Dos Lobos, 

disse-me: ‘É preciso que as pessoas 

conheçam o impacto que isto teve’. 

Damos o nosso pequeno contributo. 

Obrigada Mariana e Patrícia. Força 

a todos os produtores de Queijo da 

Serra da Estrela.”

A foto e a respectiva legenda dizem 

muito do que é o espírito desta loja 

de toldo azul na Rua Cais do Tojo, 

perto da Avenida D. Carlos. Aqui cada 

produto tem uma história e Rita (e 

Inês e Olavo, que com ela trabalham) 

conhecem-na e gostam de a contar 

aos clientes. Até porque, depois de 

muitos anos a trabalhar em multina-

cionais, Rita decidiu lançar-se neste 

projecto por acreditar que fazia falta 

um espaço como este em Lisboa. 

Mas antes de abrir portas passou 

um ano a estudar o que havia no país, 

a seleccionar os produtos que aqui 

tem, a perceber o que está por trás 

de cada um deles. Meteu-se no car-

ro, levando algumas pistas e cada 

uma delas conduziu a muitas outras. 

Reaprendeu os ritmos da natureza 

(contava abrir com muitos cogume-

los, mas a seca alterou-lhe os planos), 

percebeu que há alturas em que só 

terá tomate de conserva, mas sabe 

que “quando chegar a época do to-

mate vai ser uma alegria”.

Foi também um exercício de pro-

curar responder a perguntas como 

“o que é português?” ou “o que é 

autêntico tem que ser antigo ou uma 

coisa recente pode também ser au-

têntica?”. 

“O critério da escolha tem a ver 

com serem produtores apaixonados 

pelo que fazem e preocupados com 

a sustentabilidade na forma como 

trabalham”, explica. “Foi assim que 

chegámos à frase ‘Grandes produ-

tos, pequenos produtores’. Os ró-

tulos existentes pareceram-nos um 

bocado esgotados. O biológico, por 

exemplo, se percorrer metade do 

mundo para cá chegar pode ser 

saudável para quem o consome, 

mas tem uma pegada ecológica.”

E quem vai à Comida Independente 

procura exactamente isso, produtos 

com uma identidade. “Uma das coi-

sas engraçadas deste projecto é que 

as pessoas querem conversar sobre 

comida. Essa relação tinha deixado 

de existir quando se passou a con-

sumir em grandes superfícies, num 

comércio mais organizado. Mas ago-

ra começa a voltar essa vontade de 

conhecer a origem dos produtos”, 

garante Rita. Os clientes não só fa-

zem perguntas como, muitas vezes, 

deixam também sugestões.

“Dão-nos dicas, dizem ‘Tem que 

ter aqui um enchido que é da minha 

terra’. Nós tomamos nota e agradece-

mos.” Colocaram até, na parede, um 

mapa de Portugal para que todos pos-

sam identifi car os locais onde existem 

determinados produtos que gosta-

riam de ver na loja. “Queremos que 

este seja um projecto participado.”

Percorremos a zona da entrada, 

o balcão do lado direito com um 

montra de enchidos e queijos (por-

tugueses e alguns de outros países, 

mas igualmente de pequenos produ-

tores). Rita detém-se para dar uma 

explicação: “Fizemos uma espécie 

de balizas, estabelecendo que 80% 

Comida Independente

Durante um ano, Rita Santos 
pesquisou e percorreu o país à 
procura dos melhores produtos 
e das pessoas mais apaixonadas 
pelo que fazem. Agora abriu, 
em Lisboa, a mercearia Comida 
Independente com “grandes 
produtos de pequenos produtores”.  
Alexandra Prado Coelho (texto) 
e Sebastião Almeida ( fotos)

dos produtos seriam portugueses, 

15% de regiões vizinhas e 5% de ou-

tras zonas do mundo. Isso ajuda-nos 

a manter a coerência mas, ao mesmo 

tempo, a ter coisas complementares 

às nossas.” 

No caso dos queijos, a impressão 

com que partiu para as suas explora-

ções pelo país foi a de que “os queijos 

portugueses eram uma imensa ove-

lha, com pouca diferença entre si”. 

Mas descobriu coisas diferentes, teve 

Comida Independente 
Rua Cais do Tojo nº 28, Lisboa
Telf: 92 540 4510
Horário: de terça a domingo das 
10h às 20h (encerra às 2ªs)

i
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A próxima 
prova de 
vinhos da 
Comida 
Independente 
acontece 
no dia 19 às 
19h30 e tem 
como tema 
“Variações 
sobre 
oxidação”. 
Vão ser 
provados 
vários 
vinhos, numa 
harmonização 
com queijos. 
O preço é de 
25 euros e 
as inscrições 
podem ser 
feitas em 
geral@comida
independente.
pt

+

algumas boas surpresas e percebeu 

que aprofundando o diálogo com os 

produtores podia desenvolver um 

trabalho interessante. 

“Com o Queijo Serra da Estrela, por 

exemplo, estamos a pedir para ver 

cinco momentos diferentes de cura, 

para que não seja só amanteigado, co-

mo o comemos aqui em Lisboa, nem 

só velho, como eles comem na serra. 

Achámos importante, depois dos in-

cêndios e percebendo a difi culdade 

em ter queijo novo, promover essa 

apreciação de um queijo mais velho.”

Regras à medida 
das descobertas

Continuamos o nosso percurso, com 

Rita a apontar para os frigorífi cos 

que fi cam do nosso lado esquerdo, 

mostrando a Marmelada Branca de 

Odivelas (aproveita para nos explicar 

o truque de confecção que permite 

que fi que branca), o delicioso Pudim 

Abade de Priscos de Miguel Oliveira, 

os iogurtes artesanais vindos de São 

Brás de Alportel, as manteigas dos 

Açores, a salicórnia, e, mais à frente, 

depois dos frescos (o fornecedor é o 

produtor biológico Vasco Correia, da 

Moita e os legumes chegam à sexta-

feira), o frigorífi co da carne, de ra-

ça barrosã. Há também pão, vindo 

da Maçussa, do produtor de queijos 

Adolfo Henriques. 

Não é fácil ter raças autóctones por-

tuguesas, como Rita tinha sonhado. 

“É uma difi culdade enorme encon-

trar carne em unidades que as pesso-

as possam facilmente levar para casa. 

No caso da Carne Barrosã, defi nimos 

os cortes já imaginando como a peça 

pode vir a ser confeccionada. Mas 

com as outras carnes é difícil, apesar 

de termos contactado produtores de 

ovelha churra, do porco malhado de 

Alcobaça, das cabras serpentinas. Ter 

aqui um capão de Freamunde, por 

exemplo, é um desafi o.” 

No outro corredor da loja, há pro-

dutos da Herdade do Freixo do Meio, 

chocolates da Feitoria do Cacao, bo-

lachas, frutos secos, e uma variedade 

de outros produtos, além de aventais 

e algumas louças. No meio, junto à 

garrafeira, uma grande mesa on-

de nos sentamos a conversar com 

Rita, com um copo de vinho branco 

Ermita, do produtor Mateus Nicolau 

de Almeida (um trabalho em torno 

da mesma casta, Rabigato, mas pro-

veniente de diferentes parcelas), e 

uma tábua de queijos, enchidos e 

delícias como a papada de porco da 

marca Feito no Zambujal ou o chou-

riço azedo de Vinhais. 

É altura de falarmos dos vinhos, 

que, tal como os queijos, também in-

cluem alguns estrangeiros. No mês de 

vida da Comida Independente hou-

ve já uma prova de vinhos e estão 

planeadas mais três. “Na primeira, 

apresentámos cinco vinhos, numa 

lógica de continentalidade”, explica 

Rita. “Os vinhos estrangeiros podem 

fazer sentido aqui em complemento 

com os portugueses, para mostrar 

como se relacionam, como é que, por 

exemplo, de um vinho mais atlântico 

passamos a um mais continental e, 

para conseguir essa maior continen-

talidade, se calhar precisamos de ir 

até Espanha ou França.”

As provas são descontraídas, não 

há regras. Aqui, as regras vão-se fa-

zendo à medida dos interesses e das 

descobertas. “O que é bom num negó-

cio destes é que podemos ir criando.” 

Afi nal, este é uma casa de comida — e 

de espírito — independente.

As viagens gastronómicas 
do Criatura
a O Adamastor está mesmo ali ao 

lado, mas aqui não há tempestades 

nem tormentas. O “mostrengo”, co-

mo lhe chamou Fernando Pessoa, é 

apenas a inspiração para o nome do 

novo restaurante do Verride Palácio 

Santa Catarina, antiga habitação do 

conde de Verride, hoje transformada 

em boutique hotel, no miradouro de 

Santa Catarina, em Lisboa.

O palácio já tinha um restaurante 

no topo — com uma vista magnífi ca 

sobre a cidade —, o Suba, e agora 

tem, no piso térreo, o Criatura, com 

uma carta da responsabilidade do 

mesmo chef, Bruno Carvalho, mas 

com características diferentes. O 

Suba tem o perfi l de um gastrobar, 

enquanto o recém-aberto espaço se 

pretende descontraído, com preços 

mais acessíveis e pratos que ajudem 

a contar a história das viagens dos 

portugueses pelo mundo. 

Bruno Carvalho apresenta-se 

também como um viajante. Depois 

de ter começado a sua carreira na 

Quinta das Lágrimas, em Coimbra, 

passou por Nova Iorque, pelo Dubai 

e pelas Seychelles, experiências que, 

explica, o ajudam agora na criação 

de pratos que mostrem a ligação da 

cozinha portuguesa a cozinhas asiá-

ticas, africanas ou brasileira. 

“Gosto de desafi os”, diz, contando 

que decidiu regressar a Portugal por-

que sentiu que a cozinha portuguesa 

começa fi nalmente a ser mais valori-

zada e que há agora mais espaço para 

a trabalhar. Daí que no Suba sirva, por 

exemplo, uma chanfana, que tem to-

dos os sabores tradicionais desse pra-

to mas uma apresentação diferente.

No Criatura está ainda a consolidar 

a equipa e a avançar com pequenos 

passos, mas promete que a próxima 

carta, que surgirá daqui a pouco mais 

de um mês, já vai trazer infl uências 

muito mais marcadas desse cruza-

mento de culturas. Quer explorar as 

tempuras, por exemplo, ou o caril, 

que pode vir da Índia, mas que em 

Moçambique ganha outras caracte-

rísticas. Ou ainda pratos de Portugal 

mas pouco conhecidos, como um fei-

jão assado com melaço e especiarias 

que é feito nos Açores. 

Para já, a carta apresenta petiscos 

como os croquetes de leitão, os ca-

marões com alho e malagueta, pica-

pau de novilho ou as moelas à moda 

de Lisboa. Nos pratos principais há, 

entre outros, bacalhau à lagareiro, 

robalo com puré de batata e alho 

francês, posta mirandesa com bata-

ta frita e grelos ou barriga de porco 

a baixa temperatura com cenoura e 

molho de pimenta.

Destaque para os arrozes, que 

têm um espaço separado na carta e 

que são um dos produtos que Bru-

no Carvalho mais gosta de trabalhar, 

até porque nasceu na aldeia de Calvi-

no, “rodeado de arrozais”. “O arroz 

acompanha-me desde a nascença”, 

diz. Na actual carta recomenda-se o 

arroz de línguas de bacalhau.

Há ainda um menu executivo de 

almoço (15€) e que apresenta um pra-

to diferente em cada dia da semana, 

podendo ser, por exemplo, cabide-

la de galinha, cozido à portuguesa, 

feijoada de búzios. O restaurante, 

com entrada por ambos os lados do 

palácio, tem uma sala ampla, com ar-

cos e muita luz (vai também ter uma 

esplanada), na qual se destacam as 

grandes fotografi as a preto e bran-

co de Bridget Jones, que pertencem 

à colecção privada de Joe Berardo, 

com retratos de figuras como os 

actores Anthony Hopkins ou Kevin 

Spacey.  A.P.C.

Criatura
Verride Palácio Santa Catarina
Largo de Santa Catarina, 1, 
Lisboa
Horário: de terça a sábado entre 
as 12h e as 00h 
Preço médio: 20/25€

i
DR
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Vinhos

O Grande Lebowski e o “Dude” do Alvarinho

a O Grande Lebowski, dos irmãos 

Coen, não foi um grande êxito de 

bilheteira, mas eu adorei o fi lme. 

Jeff  Bridges e John Goodman 

têm desempenhos antológicos 

e os diálogos são absolutamente 

desconcertantes.

A “história” passa-se em Los 

Angeles e é básica: o protagonista 

( Jeff  Bridges) é um desempregado  

que se auto-intitula The Dude e 

passa a vida a jogar bowling, a 

beber e a fumar ganzas. Um dia, a 

sua rotina sofre um abalo, quando 

dois gangsters lhe entram em 

casa confundindo-o com Jeff rey 

Lebowski, o marido milionário de 

uma mulher ( Julianne Moore) que 

deve dinheiro a algumas pessoas. 

A partir daí, The Dude decide 

procurar  Jeff rey Lebowski para 

lhe pedir uma indemnização.

Vinte anos depois, o fi lme 

continua a ser notícia. Como 

lembrava Vítor Belanciano no 

PÚBLICO do passado dia 29 de 

Março, O Grande Lebowski foi 

recebido com pouco entusiasmo 

pela crítica, mas “originou uma 

pseudo-religião, o ‘dudeismo’ 

com mais de 450 mil ‘sacerdotes 

ordenados’, festivais anuais nos 

Estados Unidos em que milhares 

de fãs mascarados se juntam para 

celebrar o fi lme e todos os seus 

momentos mais obscuros, livros e 

análises académicas, concursos de 

White Russians e legiões de fãs tão 

fervorosos que inspiraram o seu 

próprio fi lme, o documentário The 

Achievers”. 

Hoje, alguns dos críticos que 

avaliaram negativamente o fi lme, 

estão a fazer mea culpa. O fi lme é 

melhor do que julgaram na altura.

Com os vinhos, isto também 

acontece frequentemente. Quantas 

vezes bebemos um vinho que 

nos desagrada e que, alguns anos 

depois, achamos extraordinário? 

E o contrário também. O vinho, 

como um fi lme, um livro ou uma 

viagem, tem o seu momento. 

Se me perguntarem qual foi o 

melhor vinho que já bebi, não 

Há outros 
excelentes 
produtores 
de Alvarinho, 
mas ninguém 
foi tão longe 
no estudo e 
exploração da 
casta, ninguém 
experimentou 
tanto, ninguém 
tem sido tão 
criativo quanto 
Anselmo 
Mendes

Pedro Garcias

Elogio do vinho

sou capaz de dizer. Mas já sei 

dizer qual foi o que mais me 

emocionou. Foi um branco de 

Penedés (Catalunha), o Nun Vinya 

dels Taus, um Xarel-lo de 2008 ou 

2009, de Enric Soler.  Já o contei 

nestas páginas. A meio de um 

jantar, em Fevereiro de 2012, no 

El Celler de Can Roca, dos irmãos 

Roca, em Girona, pedi a Josep, 

o irmão que trata da garrafeira, 

que nos surpreendesse com um 

vinho diferente e ele sugeriu 

aquele branco. Na altura, era um 

vinho de garagem e barato. Mal o 

provei, quase chorei. Controlei-

me, por vergonha, mas o vinho 

mexeu comigo, pela sua pureza, 

carácter e originalidade. Tinha 

algo que não se consegue explicar. 

Só experimentando. No fi nal, 

Josep ofereceu-me duas garrafas 

e, mais tarde, quando as bebi em 

casa não me causaram o mesmo 

impacto. Foi “aquele” momento 

que exaltou a qualidade do vinho. 

Outros vinhos já passaram 

por mim como cão por vinha 

vindimada, sem deixarem 

qualquer rasto de emoção. Um 

dia provei o Alvarinho Tempo 

de Anselmo Mendes  ainda na 

adega, e detestei o vinho. Era 

rústico e amargo, sem qualquer 

interesse. Nunca tinha bebido um 

vinho de Anselmo Mendes tão 

desagradável.

Aproveito para me confessar: 

sou um admirador incondicional 

de Anselmo Mendes. Para mim, 

ele é o Dude do Alvarinho e não 

só. Luís Cerdeira, da Quinta de 

Soalheiro, também faz Alvarinhos 

extraordinários e o seu percurso 

é igualmente meritório. Há 

outros excelentes produtores de 

com Alvarelhão e outras castas 

um pouco mais “fáceis” do que 

o Vinhão, e o nome de Anselmo 

Mendes vai aparecer nos créditos. 

Podia destacar também o seu 

trabalho na Adegamãe, em Lisboa, 

na Quinta dos Frades, no Douro, 

na ilha Terceira, com os delicioso 

vinhos dos Biscoitos, ou ainda 

na Bairrada, com os grandes 

vinhos kompassus. Mas o que 

merece mesmo destaque é o seu 

trabalho nos Vinhos Verdes, no 

contributo que teve na evolução 

dos magnífi cos brancos da Quinta 

de Sanjonne e da Quinta do Ameal 

e na qualidade das suas múltiplas 

criações (Muros Antigos, Muros de 

Melgaço, Contacto, Curtimenta, 

Expressões, Parcela Única e 

Tempo). 

Nem tudo que faz é imaculado. 

Ainda assim, se tivermos que lhe 

apontar algum defeito é o de ser 

demasiado criativo. Faz tantos 

vinhos que já começa a ser difícil 

escolher. O Muros de Melgaço foi 

durante alguns anos o seu grande 

vinho. Depois foram surgindo 

outros. Quando lançou o Parcela 

Única, um Alvarinho de uma só 

parcela, uma espécie de Borgonha 

dos Vinhos Verdes, julguei que 

tinha fi nalmente produzido o seu 

topo de gama. Mas, entretanto, 

surgiu o Tempo, que é o branco 

mais caro de Portugal. Custa 67,50 

euros (ver proposta da semana). 

O tal vinho pelo qual, quando 

o experimentei ainda em bruto, 

não dava nem cinco euros, era 

um vinho desequilibrado e com 

mais defeitos do que virtudes. O 

aroma até tinha a sua piada, mas 

na boca era quase repulsivo. Há 

dias, cerca de dois anos depois, 

voltei a prová-lo e fi quei de queixo 

caído. Nem parece o mesmo 

vinho. O vinho foi apurando 

na barrica e na garrafa e hoje é 

seguramente um dos melhores 

brancos portugueses. É um 

vinho que nos mostra o grande 

potencial e a grande plasticidade 

do Alvarinho. Revela-nos também 

outra coisa: o tempo que a 

região dos Vinhos Verdes tem 

perdido a fazer Alvarinhos sem 

muita graça, muito frutadinhos e 

tropicais, deixando-se ultrapassar 

em invenção e notoriedade pela 

vizinha Rias Baixas, onde, em 

condições mais difíceis e com 

piores vinhas, se fazem hoje 

brancos que são uma referência 

mundial. O Minho está mesmo a 

precisar de mais Dudes. 

Alvarinho, mas ninguém foi tão 

longe no estudo e exploração da 

casta e na sua adaptabilidade à 

barrica, ninguém experimentou 

tanto, ninguém tem sido tão 

criativo quanto Anselmo. A seu 

favor, tem o facto de ser um 

viticultor ligado à terra com 

mundo e conhecimento científi co. 

Tem a memória do campo e o 

saber da universidade — e uma 

curiosidade quase juvenil. 

É essa curiosidade e inquietação 

permanentes que explicam o 

seu interesse por outras castas 

e regiões. O prestígio actual da 

variedade Loureiro tem o seu 

dedo e, se a Avesso começa a 

emergir como uma grande casta, 

isso deve-se, também, em  grande 

parte, a Anselmo Mendes. Um 

dia ainda vamos ouvir falar muito 

dos novos tintos do Minho, feitos 

FERNANDO VELUDO/NFACTOS
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55 a 70 71 a 85 86 a 94 95 a 100

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

Um Alvarinho 
de classe 
mundial
a Anselmo Mendes já tinha o seu 

Alvarinho Curtimenta, mas com o 

novo Tempo (proveniente de uma 

parcela bem seleccionada da Quinta 

da Torre, em Monção) vai mais longe 

na recuperação de uma velha prática 

regional e na exploração daquela que 

é uma das melhores castas brancas 

nacionais, se não mesmo a melhor. 

Trata-se de um “orange wine”, termo 

usado para defi nir vinhos brancos 

feitos como tintos, com longas mace-

rações e contactos do líquido com as 

películas das uvas. Os vinhos ganham 

taninos e notas mais herbáceas. Co-

mo oxidam bastante, fi cam com uma 

cor alaranjada — daí o nome. Mas, 

por terem oxidado, podem ser tam-

bém mais duradouros. 

Este Tempo terá, de certeza, uma 

longa vida, porque tem uma grande 

estrutura (taninos incluídos), a aci-

dez é excelente e já foi “estragado” à 

nascença, com a oxidação. A sua evo-

lução negativa pela via do oxigénio 

será, pois, mais lenta. Nos próximos 

anos, só tenderá a melhorar. 

Nesta fase, já é surpreendente. 

Sendo um branco de muita extracção 

(em metade do lote foram macerados 

cachos inteiros, no outro os cachos 

foram desengaçados, mas todo o 

mosto fermentou com as cascas das 

uvas), podia estar demasiado verde 

e amargo. Mas não. Tem alguma rus-

ticidade tânica, só que este é um “de-

feito” virtuoso, porque dá ao vinho 

uma textura, uma densidade e uma 

garra estupendas. Aromaticamente, 

não é tão exuberante como um Alva-

rinho convencional, embora ainda 

conserve alguma fruta primária da 

casta. Em contrapartida, ganhou 

aromas mais complexos, típicos de 

vinhos com evolução (frutos secos, 

casca de laranja caramelizada). 

Na boca, é extraordinário. Se o bebês-

semos de olhos fechados, podíamos 

imaginar um tinto, tão evidentes são 

os seus taninos. Enche a boca e inter-

pela as nossas memórias com a sua 

riqueza e complexidade, terminando 

fi el ao que se espera de um grande 

Alvarinho, com tensão, vivacidade 

e enorme frescura. Um branco de 

classe verdadeiramente mundial. Se 

olharmos para os preços de muitos 

Borgonha de valor inferior, vale bem 

o que custa. Pedro Garcias

Proposta 
da semana

Anselmo Mendes 
Tempo 2015
Melgaço
Castas: Alvarinho
Graduação: 12,5% vol
Região: Vinhos Verdes
Preço: 67,50€

Assobio Rosé 2017
Quinta dos Murças, Esporão
Covelinhas
Castas: Várias
Região: Douro
Graduação: 13% vol
Preço: 5,48€

Rosado com boa fruta vermelha 
e um toque vegetal que na boca 
deixa um ligeiro amargor, o que 
o recomenda mais para a mesa 
do que para a esplanada. Não é 
muito maduro, nem muito ácido. 
Tem um bom equilíbrio e bebe-
se com muito agrado. P.G.

José de Sousa 2016
José Maria da Fonseca, Azeitão
Castas: Grand Noir (54%), 
Trincadeira (34%), Aragonez 
(12%)
Graduação: 13,5% vol
Região: Alentejano
Preço: 7,30€

Um tinto parcialmente 
fermentado em talha que se 
distingue pela sua definição e 
por uma deliciosa frugalidade 
— duas imagens de marca 
da enologia da casa. Aroma 
contido, com uma secura 
deliciosa, um balanço notável 
entre a fruta, a acidez e a 
estrutura tânica, tornam este 
vinho muito gastronómico e 
interessante. A fermentação 
parcial em talha acelerou a 
evolução e conteve a expressão 
da fruta jovem, o que permite 
ser bebido com prazer desde já. 
M.C.

Casa da Esteira Touriga 
Nacional 2015
Parceiros na Criação
Barcos, Tabuaço
Castas: Touriga Nacional
Graduação: 13,5% vol
Região: Douro
Preço: 17€

Outra bela surpresa do projecto 
Parceiros na Criação. Quem acha 
que a Touriga Nacional é uma 
casta excessiva e que, a solo, dá 
vinhos pouco interessantes no 
Douro, devia provar este tinto. A 
exuberância aromática da casta, 
sempre adorável ao primeiro 
impacto, surge contida. Na 
boca é um vinho cheio de raça 
e frescura e nada madeirizado. 
Muito bem. P.G.

Borges Branco 
Reserva 2016
Sociedade dos Vinhos Borges, 
Gondomar
Castas: Gouveio, Viosinho e 
Arinto
Graduação: 13% vol
Região: Douro
Preço: 8,80€

Já por várias vezes se elogiou 
aqui o perfil dos vinhos da 
Borges. São, regra geral, vinhos 
sem manias, nem artificialismos, 
sempre muito mais empenhados 
em revelar uma personalidade 
ou um lugar do que receitas 
para agradar ao grande público. 
Este branco conserva essa 
preocupação de ser focado, 
preciso, directo e eficaz. Tem 
gordura de boca e um aroma 
interessante. Mas falta-lhe 
alma. É bem feito mas linear, 
tem balanço mas carente de 
complexidade, com fruta mas 
sem profundidade. Fica aquém 
dos pergaminhos da casa. 
Acontece. M.C.
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Uma poodle que 
serve brunches 
em Campo 
de Ourique

a “A Amélia é uma cadela de raça 

poodle e uma burguesa de Campo 

de Ourique que se apaixonou pelo 

gingão da Baixa, o teckel Nicolau.”

É esta a história sonhada por Ber-

nardo Mesquita e Bárbara Pinto, em 

relação à abertura do seu novo espa-

ço de brunch, um restaurante novo 

e irreverente que mantém uma tra-

dição de locais com nomes tipica-

mente portugueses.

“O nome Nicolau foi claramente 

escolhido devido à rua onde está, 

a Rua de São Nicolau. Por outro la-

do, Amélia é o nome da minha avó 

e um nome de que gostamos muito”, 

afi rma Bernardo ao introduzir o seu 

mais recente projecto, que ainda se 

encontra em soft-opening. “No Nico-

lau temos uma clientela um pouco 

dividida igualmente entre turistas e 

portugueses. Aqui esperamos ter um 

público diferente, mais português, 

que mora na zona e que traz aqui a 

sua família e amigos.”

O cruzamento da história de Ber-

nardo com a restauração não foi ins-

tantânea, mas algo que surgiu pouco 

a pouco, tendo início quando o seu 

irmão abriu o Home Lisbon Hostel e 

o convidou para entrar como sócio.

“Às vezes sucedem coisas na vida 

de que não estamos à espera e que 

nos levam a determinados cami-

nhos”, conta o empreendedor, que 

acabou por desistir do seu trabalho 

na banca para se dedicar ao negó-

cio. Quando o crescimento do hos-

tel estava no seu pico, o rés-do-chão 

do edifício vagou, oferecendo aos 

irmãos e a Bárbara, que desempe-

nhava a função de gerente, a opor-

tunidade de expandirem o negócio.

“Achámos uma aposta interessante 

ter um café cujo ambiente descon-

traído mimetizasse aquele que en-

contramos no hostel e que servisse 

comida que nós gostamos de comer 

em casa”, afi rma. Bernardo recorda 

que, quando nasceu o Nicolau, a sua 

expansão foi muito maior do que al-

guma vez esperaram e que os desa-

fi os oferecidos pelo projecto acaba-

ram por ser maioritariamente “dores 

de crescimento”. De um excesso de 

procura e limitações no espaço, sur-

giu a necessidade de expansão para 

outras zonas — e assim foi criada a 

namorada do Nicolau.

Num espaço pensado para ser um 

pouco “mais feminino”, foi o pátio 

exterior que convenceu Bárbara e 

Bernardo de que Campo de Ourique 

era o local indicado para o Amélia. 

“Quando crescemos, a ideia não era 

ter uma cadeia de vários Nicolaus. 

Queríamos que cada espaço tivesse 

a sua identidade própria, ainda que 

partilhem muitas semelhanças na 

carta”, aponta.

Alma característica 
e personalidade forte

No Amélia preserva-se a chave pa-

ra o sucesso — uma carta de comida 

leve a preços razoáveis e horários 

fl exíveis na cozinha — mas também 

foram acrescentados novos pratos, 

para que todos os que já conheciam 

o Nicolau tivessem motivo para ir vi-

sitar a sua namorada.

Por detrás dos menus, desenha-

dos para quem gosta de comida 

saudável e saborosa, esconde-se o 

gosto de Bárbara e Bernardo pelas 

viagens, pelo desporto e por comi-

Amélia
Rua Ferreira Borges, 101
1350-128 Campo de Ourique, 
Lisboa
Tel.: 21 385 0863
https://www.facebook.com/
amelialisboacafe/
Horário: de segunda a sexta, 
das 9h às 19h; sábado e 
domingo, das 9h às 20h. Fecha 
às terças.

iMaria Wilton

FOTOS: RUI GAUDÊNCIO

Amélia

Tanto o espaço como a comida 
são extremamente fotogénicos

A procura é muito elevada, 
aos fins-de-semana é quase 
garantido esperar por mesa

+  —

bastante idênticos aos do Nicolau, 

como é o caso do brunch (14€), se-

guindo-se o açaí (6,90€) e as panque-

cas (4-6€).

No entanto, a burguesa de Campo 

de Ourique vem recheada de novi-

dades. Encontramos uma carta um 

pouco mais extensa com adições 

como o Amélia Burguer (7,50€), um 

hambúrguer grelhado com abacate, 

cebola caramelizada e maionese de 

caril, três novas power bowls, waffl  es 

(Amélia e Choco, ambos a 6€) e mais 

tostas, ovos e sumos.

Num futuro próximo, a família de 

Nicolau voltará a crescer, com a aber-

tura do restaurante do seu primo, o 

Basílio. O novo projecto dos investi-

dores — que também são sócios do 

restaurante TOPO — servirá jantares 

(algo que o Nicolau e a Amélia não fa-

zem) e tem data de abertura prevista 

para fi nal de Abril, com localização 

na Rua dos Bacalhoeiros. 

Texto editado 
por Sandra Silva Costa

da de pequeno-almoço que se pode 

consumir o dia todo, a que chamam 

de “confortável”.

“Dentro do possível, tudo o que 

está na mesa é português, como é o 

caso do café e da cerveja artesanal”, 

comenta um dos donos, sublinhan-

do a importância dos produtos na-

cionais no Amélia. “No entanto — e 

porque a família da Bárbara é de Ma-

cau —, a inspiração de alguns pratos 

é internacional, como é o caso das 

power bowls, originárias de uma re-

ceita da minha sogra.”

Até agora, segundo Bernardo Mes-

quita, os pedidos mais populares são 
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Eis o melhor molho tártaro 
do mundo: é tão bom que merece 
ser promovido a salada

a Todos nós temos receitas 

predilectas que vamos 

aperfeiçoando ao longo dos anos. 

Sendo já Primavera, é altura de 

partilhar com o mundo a minha 

receita para um molho tártaro 

perfeito.

Os molhos tártaros que se 

compram já feitos não prestam 

— na minha ânsia preguiçosa 

já experimentei todos. Os 

molhos tártaros que fazem nos 

restaurantes são igualmente maus, 

consistindo de maionese Hellman’s 

com cornichons e alcaparras à 

mistura.

Antigamente, quando cada 

restaurante (incluindo cervejarias e 

marisqueiras) fazia a sua maionese, 

usando mostarda portuguesa 

e azeite misturado com óleo 

vegetal, os molhos tártaros tinham, 

pelo menos, a virtude de serem 

diferentes uns dos outros. 

O melhor molho tártaro 

que sobreviveu à malfadada 

Hellmanização é o do maravilhoso 

restaurante Beira-Mar, em Cascais. 

Lá os famosos fi letes de pescada 

(ou umas lulas à sevilhana) vêm 

sempre com um impecavelmente 

seco arroz de berbigão e uma 

molheira de um belíssimo molho 

tártaro, feito de raiz.

A única solução é fazermos 

em casa e levarmos para os 

restaurantes onde formos comer 

peixe frito. 

O molho tártaro clássico é uma 

maionese feita com gema cozida 

em vez de gema crua, mais cebola 

picada e cebolinho picado. A 

versão batoteira permite juntar a 

gema a uma maionese já feita. 

Para combater esta austeridade 

arranjaram-se os cornichons 

e, sobretudo, as alcaparras. Há 

depois uma grande variedade 

de outros ingredientes possíveis, 

como pimentos morrones e 

azeitonas.

A minha versão de molho tártaro 

é tentadora porque não é um 

molho: é o prato principal. Pode 

comer-se sozinho como uma salada 

de ovos cozidos ou dá para rechear 

deliciosas sanduíches.

Pensar no molho tártaro como 

uma salada proíbe que se exagere 

na maionese. Para não fi car enjo-

ativo tem de consistir em pepinos, 

alcaparras e ovos cozidos levemen-

te temperados com maionese.

Uma das maneiras de servir 

esta salada tártara é colocá-la 

no centro do prato e rodeá-la de 

acompanhamentos: rodelas de lula 

frita, choco frito, raia frita, batata 

frita, folhas de alface, bastões de 

aipo, etc. 

Eis os ingredientes:
- Maionese caseira, acabada de 

fazer com óleo de girassol, uma 

colher de chá de mostarda de Dijon 

e sumo de limão. Recomenda-se a 

receita da Bimby.

- 2 ovos cozidos durante 11 

minutos.

- 6 cornichons estaladiços. 

As alemãs são as melhores. 

Recomendo a marca 

Hengstenberg.

- Uma mão-cheia de alcaparras. 

As melhores são as sicilianas 

secas em sal. As piores são as 

preservadas em vinagre que 

avinagram tudo. Para tirar o sal das 

alcaparras, lave-as muito bem e 

deixe-as durante uma hora em leite 

gordo. 

Numa tigela, desfazem-se os 

ovos cozidos com um garfo, claras 

e gemas, um ovo de cada vez. 

Cortam-se os pickles de pepino em 

cubinhos pequeninos. Juntam-se as 

alcaparras, inteiras.

Mexe-se tudo até fi car uma 

salada bonita de se ver. É agora 

que se vai acrescentar a maionese, 

uma colher de sopa de cada vez. 

Prova-se. Às vezes chegam só 

O erro dos 
molhos tártaros 
contemporâneos 
é serem apenas 
maioneses 
condimentadas, 
gordíssimas, que 
se usam para 
temperar coisas 
fritas, já de si 
gordas

Miguel Esteves Cardoso

NICOLASMCCOMBER/ GETTY IMAGES

O gato das botas 

duas colheres de maionese. Pode 

até só chegar uma: depende das 

quantidades dos pickles e dos ovos.

É aqui nesta afi nação que se 

decide a deliciosidade do molho 

tártaro: a maionese é apenas o 

tempero da salada. O erro dos 

molhos tártaros contemporâneos 

é serem apenas maioneses 

condimentadas, gordíssimas, que 

se usam para temperar coisas 

fritas, já de si gordas.

O molho tártaro só está bom se 

apetece comê-lo sem mais nada. É 

o princípio da auto-sufi ciência. É 

por isso que se ganha em pensar 

no molho como uma salada de 

ovos cozidos com pickles. Tanto 

os ovos como os pickles têm de ser 

muito bons. Para quê poupar com 

ingredientes inferiores? A salada 

é barata e as melhores versões de 

ovos e pickles não são nada caras.

O que não impede este molho 

tártaro de ser um enorme luxo.
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