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Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo – Turismo do Alentejo

alentejo
o tempo é tudo...





A toalha de praia aplanada contra o areal fino, o castelo que se 

eleva perpendicular às terras de pão – o tempo de recuperar 

os cheiros genuínos da terra, das especiarias, do sal...

O espelho liso de uma albufeira, a subida às alturas num 

ultraleve – o tempo de liberdade, de ultrapassar limites, 

de emoção...

A mesa corrida que nos devolve o vigor, a torre sineira de uma 

igreja forrada de histórias e azulejos – o tempo de convívio, 

de tranquilidade, de voltar a si...

A águia que plana na corrente morna da tarde, o menhir 

que se ergue numa vertical enigmática – o tempo de partilhar 

o novo, de sorrir a despropósito, de agarrar o mundo!

O tempo é tudo...
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A baixa densidade populacional 
e a grande propriedade fundiária 
proporcionaram ao Alentejo uma 
qualidade ambiental excepcional. 
A consciência colectiva desse valor 
inestimável está patente no zelo pioneiro 
na demarcação de áreas protegidas, 
dentro e fora dos perímetros das cidades.
Verdadeiro emblema do Alentejo, 
o sobreiro (quercus suber L.) é árvore 
protegida por lei e marca forte presença, 
não só na paisagem como também 
na vida alentejana. Não é impunemente 
que o Alentejo é atravessado pela 
maior mancha contínua de montado 
do mundo. A cortiça é um importante 
valor de exportação, tradicionalmente 
para isolamentos e rolhas, mas hoje com 
aplicações muito mais abrangentes, 

que se estendem até ao domínio dos 
acessórios de moda. 
A noção de área protegida, em Portugal, 
é um pouco diferente de outras regiões 
da Europa. Aqui, ganha o sentido 
de salvaguarda da harmonia do homem 
em interacção com a paisagem e não 
de região vedada à presença humana. 
Daí que haja cinco regiões classificadas 
no Alentejo, onde a paisagem humana 
é tão importante como os habitats 
naturais para espécies migratórias 
ou residentes. As zonas delimitadas 
são, fundamentalmente, espaços de 
contemplação de aspectos particulares 
de fauna e flora, e também de promoção 
de construções enquadradas na 
paisagem.
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Nos vales do Sado e do Guadiana, pontos 
de escala de várias espécies migratórias 
e pólos de ecossistemas complexos 
de fauna e flora, alguns ameaçados de 
extinção, foram demarcados dois parques 
naturais. Possuem zonas de preservação 
integral das condições naturais, mas 
integram também povoações e vigiam 
o cumprimento das regras para novas 
habitações e para a actividade piscatória.
No interior, esse mesmo princípio de 
preservação integrada da Natureza 
reflecte-se na protecção da Serra de 
S. Mamede. À beira-mar, o Parque Natural 
do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina 

foi traçado independentemente de 
fronteiras administrativas, no respeito pela 
evidência de que o ambiente não admite 
que haja fronteiras para o Alentejo.
E tudo o resto é paisagem! A serra agreste 
do interior norte. Rios calmos que custam 
a atravessar a planura, torcendo-se em 
ómegas antes da desembocadura larga 
no mar. A planície doirada de espigas, 
despovoada, ondulante, vigiada por 
cegonhas e águias de territórios vastos 
e abertos. O gado que não conhece tecto 
e deambula o dia inteiro em enormes 
parques vedados, em busca de pasto 
e água. Um habitat rural típico, de casas 
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como carruagens de comboio, de 
“gigantes” a ligá-las ao chão, desgarradas 
na paisagem, projectando bem longe 
o branco imaculado da cal. O rigor 
das hortas. A importância das árvores. 
O aproveitamento das sombras 
no pino do calor e no convívio pacífico 
de habitantes-filósofos.
É, afinal, a materialização de uma 
convicção enxertada no bom-senso: 
a supremacia humana ganha por viver 
em harmonia com o que a rodeia. Entra-se 
aqui num tempo de usufruto pleno 
da Criação.
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Vários eventos gastronómicos trazem 
ao quotidiano dos apreciadores de todas 
as paragens o que de mais característico 
se encontra na cozinha alentejana, em 
boa parte fruto da imaginação aplicada 
na alimentação de camponeses pobres.
Desde logo, imprescindível, o pão. 
Presente em qualquer repasto, cozido 
em forno de lenha, de miolo denso.
Fulcral em migas, açordas, ensopados 
e fatias douradas. Ou acompanhando 
tira-gostos variados, ao sabor das 
estações e das fainas do campo. A herança
das ervas de cheiro enche o ar, em torno
das casas, à beira do tacho: coentros,
poejos, orégãos, salsa, tomilho, 
rosmaninho. Graças a elas, o paladar 

desmultiplica-se em sensações de prazer,
onde dantes se procurava cortar o tédio 
da pobreza ou a difícil conservação de 
géneros frescos. Acrescente-se um fio de 
azeite puro, que vai bem com quase tudo. 
Queijos e vinhos alentejanos consolidam 
a sua fama como excelentes entradas 
e melhores sobremesas. A sua variedade 
e qualidade são uma agradável surpresa
para quem os procura. As denominações 
de origem têm efeitos notáveis na 
diversificação das produções artesanais. 
Os vinhos estão tipificados desde os 
anos 1980: a sua qualidade média subiu 
instantaneamente e vincou-se-lhes 
a raça. A reserva das produções de 
algumas das marcas mais conceituadas 

e de quantidades limitadas pela melhor 
restauração e pela exportação recomenda 
a deslocação a boas unidades hoteleiras, 
para acesso a néctares que não chegam 
ao grande público. Noutra vertente, 
o programa a Rota dos Vinhos abre 
adegas aos visitantes, para degustações 
no produtor.
Os enchidos são outra especialidade 
regional – muitas especialidades, a bem 
dizer, tal a repercussão de pequenos 
truques e diferenças de tempero. 
O fumeiro influi decisivamente no 
resultado. É um trabalho de paciência, 
moroso, sem pressas.
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O peixe chega à lota e desaparece das 
caixas, acabado de pescar. Hoje, as redes 
de frio garantem a sua conservação, 
mesmo nas zonas quentes do interior. 
Mas a tradição ditava as caldeiradas 
na costa, o cação e os peixes de rio 
no interior, as enguias e as sardinhas 
alimadas em toda a parte. Já é tempo 
de almoçar?
Em qualquer fim de tarde, cervejarias 
e marisqueiras reúnem todo o tipo 
de convivas. É que os percebes, os 
camarões, as santolas, tanto ligam 
com a folga de um grupo de amigos, 

como com um encontro romântico ou 
com o fazer horas para recolher a casa.
Porco, borrego, novilho, tudo criado 
em espaços abertos, sem manjedoura. 
A carne tem o sabor intenso de quase-
caça! Pois que são bichos que não 
conhecem ração, que retouçam a erva 
de cada época, dia e noite, sempre em 
deambulação pelo campo.
E a quem aprecia o javali, a lebre, 
a perdiz ou o pombo bravo, em estação 
propícia se encontram nas ementas 
requintadas iguarias de grande 
divulgação em zona de montado.

Ovos, açúcar ou mel, amêndoas, 
pinhões, gila, em proporções 
miraculadas nos conventos, com tempos 
de cozedura de grande paciência 
e secretamente condimentados, 
continuam a proporcionar momentos 
de inegável prazer, tanto em bolos secos 
como em doces de colher.
As refeições eternizam-se. Por vezes, 
quase ligam umas com as outras, se a 
conversa for boa companheira. O tempo 
inebriante, os sentidos lânguidos, 
satisfeitos.
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Dificilmente, como entre Tejo e Guadiana, 
se imagina tamanha concentração 
de evidências de sucessivos povoadores, 
de renovados reclamantes da terra. 
São grutas desenhadas, antas, castros, 
vestígios fenícios, aquedutos, abadias, 
cidades fortificadas. São lendas, são ritos. 
E cidades que crescem e se modernizam, 
no respeito pelas gentes de hoje e pelo 
património herdado.
Da Antiguidade mais remota, continuam 
a ser levantados da terra antas, menhires, 
cromeleques, e respectivos artefactos, 
há séculos escondidos à sombra de 
azinheiras cúmplices. Universidades 
e outros centros de estudo avançam no 
conhecimento daqueles que os erigiram. 
Proliferam museus modernos, onde essas 
e outras histórias são contadas.
Os vestígios romanos espalham-se de 
Miróbriga a S. Miguel da Mota, da Ebora 
de Sertório às ruínas da extraordinária 
Pax Julia. Juntam-se ao quotidiano, 
nas aparições inesperadas de um arco 

interrompido no meio de uma loja, 
envidraçados no chão de uma praça 
ou discretamente vazados no chão 
de um edifício público.
Aos mouros deve o Alentejo mais do que 
se crê. Às evidências de azulejos, picotas, 
motivos decorativos, o gosto pelos pátios, 
as ruelas estreitas ou as casas caiadas, 
juntam-se muitos hábitos e traços – numa 
filosofia tolerante e contemplativa, que 
permanece gravada na alma do povo.
Grandes igrejas, castelos, pólos urbanos: 
a face heróica da Idade Média e do 
Renascimento no seu esplendor. Uma 
nação a defender-se dos inimigos 
peninsulares, por entre fortes amurados, 
tratados e lendas. O fervor místico 
do catolicismo espalhado por capelas 
e festas religiosas, em maneirismos 
decorativos de talhas douradas e azulejos 
exuberantes.
Com uma História viva de milénios, 
o ambiente urbano continua todavia 
a renovar-se, enquadrando o património 
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antigo com espaços públicos arejados, 
de mobiliário urbano convidativo, 
dinamizando o convívio em esplanadas 
e praças, com o comércio tradicional 
e as actividades culturais de ar livre a 
desafiarem para a ocupação das ruas.
Do património cultural alentejano ressalta 
o cante (cantos populares “à capela”), 
de que ficou mundialmente conhecida 
a canção “Grândola Vila Morena”, 
emblema da mais recente revolução 
portuguesa. Quanto ao artesanato, 
incrivelmente diversificado, tendo 
em conta a exiguidade do território, 
aproveita técnicas e saberes antigos, 
actualizados em proporções variáveis. 
No extremo da modernização, estão as 
fantásticas tapeçarias de Portalegre, que 

reproduzem pinturas de grandes criadores 
contemporâneos, nacionais e estrangeiros. 
De origens mais remotas, os tapetes 
de Arraiolos admitem hoje padrões 
personalizados, a par dos clássicos que os 
caracterizam. Do mesmo modo, as loiças 
de barro vão adaptando motivos e formas, 
sendo cada vez mais frequentes em 
bases de candeeiro, cinzeiros e fruteiras, 
ao lado dos tradicionais pratos de servir, 
salgadeiras e azeitoneiras. 
A vida moderna pulsa no quotidiano 
sereno dos alentejanos, enchendo 
os Verões de festivais de música, 
de festas e espectáculos variados 
em cada cidade e vila.
O Alentejo é terra apetecida desde há 
milhares de anos. Hoje, é o seu tempo. 
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Aos extensos areais dourados 
da península de Tróia e aos covos 
de rochas caprichosas de tantas praias 
mais ao sul, tem o amante de sol 
e água a possibilidade de acrescentar 
o usufruto da placidez de inúmeras 
albufeiras. Surf e bodyboard, naturismo, 
observação de golfinhos e de aves 
selvagens coabitam em cenários 
de grande harmonia, à beira de vastas 
extensões de águas claras.
O cenário conforma-se aos gostos 
de quem sabe o que procura.

O recato selvagem para os que se 
querem fundir com uma natureza 
generosa em cores, cheiros e sons 
puros. O bulício de passeios e mercados, 
bordejando praias de frequência variada 
conforme a distância que as separa 
das aldeias de casario tipicamente baixo 
e caiado, com barra colorida a deixar 
bem riscado o que pertence à terra 
e o que se destaca contra o céu azul 
de praticamente todo o ano.
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As praias da costa alentejana têm dois 
tipos bem distintos. A Norte do cabo 
de Sines, são 47 quilómetros de areal 
ininterrupto, que colocam os amantes 
do sol e mar perante horizontes 
intermináveis de oiro e azul; é o apelo 
irresistível a sucessivos banhos de mar e 
caminhadas sem destino. A Sul, a evasão 
dá, a espaços, lugar ao recolhimento, 
à privacidade dos pequenos recintos 
delimitados por falésias; as rochas e as 
marés ditam actividades que vão da 
observação superficial de pequenos 
crustáceos ao mergulho e pesca em 
águas límpidas. 
No total, são 165km de costa, onde o 
pôr-do-sol convida a procurar a primeira 
esplanada à beira-mar, para usufruir 
de uma bebida refrescante 

e da autenticidade do sabor do marisco. 
Enquanto o oiro do astro se avermelha 
até dobrar o mar, deixando entrever 
inspiradoras promessas para o novo 
dia que se aproxima...
O século XX povoou o Alentejo de 
barragens de dimensão variável, de 
Montargil a Santa Clara. E a entrada no 
novo milénio deu vida ao grande lago 
de Alqueva. O mais vasto espelho 
de água da Europa mudou a paisagem 
da planície árida ou loira de trigo 
e ameniza já o calor dos Verões 
do interior alentejano.
Habitadas por pequenos peixes de 
rio, são frequentemente visitadas por 
pacientes pescadores desportivos. Mas 
a tranquilidade e a frescura que emanam 
representam um poderoso atractivo para 

a generalidade das pessoas. Ao objectivo 
da rega aliou-se a instalação de pousadas 
pacatas e empreendimentos com 
propostas diversificadas de lazer. Uma 
tarde passada em conversa lânguida 
ou em meditação de leitura, diante 
de um chá ou de um petisco: soluções 
simples, entre tantas em aberto, de olhos 
sonhadoramente perdidos nos recortes 
extravagantes da água represada.  
O ritmo de cada um é inteiramente 
respeitado, em cenários naturais de 
grande beleza e despretensão. O tempo 
é seu. 
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A pé, de bicicleta, a cavalo, de jeep, 
de canoa, em balão, à caça ou à pesca – 
há sempre um programa diferente para 
jornadas bem passadas.
O Alentejo permite descobrir mundos, 
testar-se na actividade, fazer experiências 
novas. Os postos de Turismo espalhados 
pelo território têm propostas de trajectos 
pedonais nas respectivas regiões, 
percursos que geralmente contam uma 
história da zona. Por outro lado, 

a desactivação de antigas linhas 
de caminhos-de-ferro deram origem 
a vários quilómetros de ecopistas, 
para caminhadas e passeios de bicicleta.
O Turismo equestre tem conhecido um 
grande crescimento, que se justifica 
pela qualidade dos percursos possíveis 
e do nível de preparação das actividades 
propostas, o mesmo sucedendo com 
os circuitos criativos de aventuras 
em todo-o-terreno.
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A canoagem tem adeptos fervorosos 
nos principais rios. Mas é nos espelhos 
das barragens que as actividades de lazer 
mais se diversificam, cruzando o centro 
da planície inundada.
Para quem sente o inefável apelo do ar, 
a asa-delta e o parapente são apenas 
algumas das possibilidades que se abrem, 
proporcionando uma gloriosa visão 
panorâmica tanto da costa como do 
interior. Para os mais afoitos, há também 
o pára-quedismo. E os ainda mais 
entusiastas podem abraçar o balonismo.

Por terra, por água e por ar, existe um 
sector significativo de pessoas que 
não se vê a passar as férias todas numa 
espreguiçadeira, a bronzear e a dormitar. 
Ou só a visitar museus e espaços culturais. 
São os entusiastas do fazer, experimentar, 
descobrir, vencer.
Não se entendem como posições 
mutuamente exclusivas. Há tempos 
para tudo.
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A perfeita ligação entre corpo e mente, tão 
desejável no complexo ser humano, todos 
os dias sujeito a níveis de stress proibitivos, 
exige pausas, relaxação, mudanças de 
cenário e de actividade. As férias têm essa 
finalidade de recarregar baterias. Mas 
porque não aliviar a pressão laboral, de 
tempos a tempos, sem deixar inteiramente 
de lado o trabalho? 
Trabalhar não tem de ser num ambiente 
fechado, preferencialmente citadino, 
das 9 às 5 e com regresso a casa ao fim 
do dia. As empresas que enveredaram pelo 
turismo de negócios confirmam tratar-se 
de uma iniciativa que entra no capítulo dos 
investimentos, com resultados admiráveis. 
Pela variedade de cenários que propõe – 
desde o contido e isolado turismo rural 
até ao hotel, com auditórios acoplados aos 

alojamentos e equipamentos de relaxação –, 
o Alentejo é o local ideal para reunir uma 
equipa de trabalho que se tem de concentrar 
a delinear estratégias ou a apreender novos 
conceitos para a sua actividade.
Hoje em dia, com telemóveis, Internet 
e computadores wireless, estar distante 
é uma abstracção, no que à gestão diz 
respeito. E para os envolvidos é uma 
oportunidade de convívio, de ruptura com 
as rotinas adquiridas, de descontracção e até 
de renovação de energias.
E evidentemente, nas horas livres, de usufruto 
dos programas culturais, desportivos e de 
lazer disponibilizados na região.
É tempo de arejar as boas ideias para a 
profissão, num ambiente mais descontraído 
e independente.
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É inigualável! Só quem se encheu de 
coragem um dia e aceitou passar a 
“vergonha” de se entregar nas mãos de 
um instrutor compreende que nada se 
compara à descontraída prática do golfe. 
Um campo verde, um objectivo alcançável, 
uma pequena disputa, a conversa que rola, 
uma escolha acertada, o taco que ajuda, 
o silêncio preenchido com sons naturais, 
a estratégia e a concretização, 
a caminhada ao ar puro. A sorte que sorri. 
A superação do resultado da véspera, 
do resultado do outro. O cansaço no 
final. O repouso do guerreiro, à chegada 
ao clube. Os comentários vagamente 
maliciosos. O prazer que une várias 
gerações. A partilha de um “templo”. 
Os espaços cuidados, o requinte, os 
pormenores de conforto. O vigor após o 
duche. A perspectiva da próxima partida...
O Alentejo aposta na criação de circuitos 
de qualidade. Começou em 1980, em Tróia, 

junto ao mar, e estendeu-se a Marvão, 
bem para o interior. Entre outros cenários 
idílicos para esta prática desportiva 
destacam-se agora também o Alqueva 
e o Litoral Alentejano.
O clima é determinante para a prática 
do golfe. A permanência de dias soalheiros 
ao longo de quase todo o ano e os 
espaços amplos e topograficamente 
recomendáveis têm atraído a Portugal um 
turismo especificamente virado para este 
desporto. A excelência dos circuitos e dos 
serviços associados explica a solidez 
do crescimento deste vector. 
E depois, é o deleite de ver os craques em 
competição, perceber como ir mais além. 
Compensa fazer o esforço de tentar chegar 
lá? Uma questão que se esclarece com um 
aperitivo. E acaba-se a ensaiar. Mas se não 
for desta, ainda há... amanhã!
O tempo suspende-se atrás de uma 
pequena bola temperamental.
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