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Relaxar no Alqueva, o Grande Lago
Para passar uns dias descontraídos e em boa companhia, o Grande Lago em que se transformou a
albufeira do Alqueva é o pretexto perfeito para relaxar.
Falamos de um dos maiores lagos artificiais da Europa, construído sobre o Rio Guadiana. Tem uma albufeira de 250
km2 e abrange cinco concelhos do Alentejo, com muitos pontos de interesse. Na margem direita, recebem-nos os
castelos de Juromenha, Alandroal, Terena, Monsaraz e Portel e, na margem esquerda, Mourão e Moura são
miradouros privilegiados sobre este espelho de água.
O lago veio dar uma atmosfera surpreendente a esta região. Onde antes havia campo, com oliveiras, sobreiros e
azinheiras, hoje vemos água e vida renovada, com ótimas condições para atividades ao ar livre e para a prática de
desportos náuticos como a vela, o ski e wakeboard ou para passeios em canoa e kayak, sempre tão revigorantes. Para
os amantes das caminhadas e da bicicleta, há percursos cursos sinalizados que se podem fazer. São uma boa forma
de descobrir costumes e tradições e nos integrarmos com as populações locais.
É um bom sítio para fazer uma surpresa à família, para a levar num passeio pelas estradas panorâmicas em redor do
Alqueva ou, melhor ainda, alugar um barco-casa e dormir debaixo de estrelas. O que também é uma ideia a
considerar para um fim-de-semana romântico. Não podemos esquecer que estamos numa região onde o céu foi
considerado pela UNESCO uma reserva para observação de estrelas. À noite, as luzes públicas são reduzidas ao
mínimo, para possibilitar as condições perfeitas para ver o céu, mesmo para os mais astrónomos mais principiantes.
Não podemos deixar de ir à nova Aldeia da Luz, a única povoação submersa pelas águas da barragem que teve de
ser literalmente mudada de sítio. A propósito, foi criado um Museu, em que grande parte do espólio é constituída por
objetos dos habitantes e onde todas as memórias da antiga aldeia ficaram registadas.
Também a localidade de Monsaraz é incontornável. Uma vila-museu medieval preservada, com muralhas e ruas de
xisto que encanta e surpreende. Muito próximo, na área do Convento da Orada, o Cromeleque do Xerez, de forma
quadrada, é uma visita obrigatória.
Naturalmente, no Alqueva, como por todo o país, não é possível resistirmos aos sabores da comida regional. Neste
caso, destacam-se as açordas, as migas, os pratos de carne de porco, os enchidos e os vinhos do Alentejo.
No Grande lago, é fácil deixarmo-nos cativar pelo turismo rural enquanto apreciamos os prazeres da vida simples do
campo e contemplamos a natureza em redor.
Não deixe de…
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> dormir sob as estrelas do Alqueva num barco casa
> provar o vinho da região
> deliciar-se com a gastronomia tradicional
> subir ao castelo de Monsaraz

INFORMAçõES ÚTEIS
Para alugar um barco casa, fazer um passeio de barco, ou ver quais as amarrações se tiver barco próprio, consulte a
nossa base de dados de Atividades.
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