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Alentejo
A norte pastam cavalos na lezíria; no vasto interior, a planura imensa, searas louras ondulando ao vento; no litoral
praias selvagens, duma beleza agreste e inexplorada.
A amplitude da paisagem é entrecortada por sobreiros ou oliveiras que resistem ao tempo. Santarém é um
miradouro natural sobre a imensidão do Tejo. Aqui e ali ergue-se um recinto muralhado, como Marvão ou Monsaraz,
ou a antiguidade duma anta a lembrar a magia do lugar. Nos montes, casas térreas e brancas coroam pequenas
elevações, os castelos evocam lutas e conquistas, e os pátios e jardins atestam influências árabes, que moldaram
povo e natureza.
No Alentejo, a força da terra marca o tempo e cidades como Elvas, classificada Património Mundial pela Unesco,
mostram a tenacidade das gentes.
Talvez por isso a cultura e a espiritualidade ganhem aqui um caráter particular. Basta conhecer Évora para perceber
por que razão foi há muito classificada Património Mundial. Admiramos o templo de Diana e algumas das suas
igrejas, como a de S. Francisco com a célebre Capela dos Ossos. Ou a catedral que marca a memória e identidade
como todas as outras do Alentejo, em Santarém, Portalegre, Elvas e Beja. Memórias do passado são também o que
perdura nas antigas judiarias, especialmente em Castelo de Vide.
A planura facilita os passeios a pé ou de bicicleta, mas os cavalos também fazem parte do lugar. No Campo Branco
de Castro Verde podemos combinar esses passeios com a observação de aves e, em barragens como no Alqueva, a
serenidade das águas ou a contemplação do manto de estrelas da Rota Dark Sky contaminam a placidez do local.
Mas não podemos passar para norte ou para sul sem explorar o litoral. Aí, a paisagem é alta e escarpada, com
pequenas praias abrigadas entre arribas, e muitas que são ideais para o surf. E também aqui há aromas de campo,
as ervas de cheiro temperam peixes, mariscos e outros pratos regionais, que se acompanham com excelentes vinhos
da região. Porque todo o Alentejo vive ao ritmo da terra.
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Youtube www.youtube.com/ARPTA
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