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Viagens e vinhos com raíz 
na Península de Setúbal

BRANCOS EM PROVA
Castas regionais, 

nacionais e 
internacionais:  

a Península  
é um laboratório  

para vinhos brancos 

SESIMBRA À MESA
Restaurantes que são 
instituições, cozinhas 

mais recentes e 
outras moradas para 

alimentar todas as 
horas do dia

AS OSTRAS DO SADO
Um luxo acessível 

com crescente 
popularidade 

– e uma escolha 
de espumantes que 

lhe fazem justiça
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HERDADE DE GÂMBIA
Fica na Reserva Natural do Estuário do Sado 

e é de visita obrigatória se o plano incluir 
a combinação de provas de vinhos com a 
observação de aves - flamingos incluídos.

OSTRAS DO SADO
Antes era vista como um produto de luxo, 
mas hoje começa a entrar nos hábitos 
dos portugueses. Em particular, quando 
descoberta na companhia do vinho certo.

DE GRÂNDOLA À COMPORTA
Um roteiro entre vinhas bafejadas pelo 

mar, praias a perder de vista, estradas 
talhadas a direito e os produtos do 

território a brilhar à mesa, sem atalhos. 

PROVA DE VINHOS BRANCOS 
Castas regionais, nacionais e 
internacionais: a Península de Setúbal é 
um laboratório para vinhos brancos. À 
prova, 17 vinhos com perfis diferenciados 
e para todas as carteiras.

O MAR À MESA, EM SESIMBRA
Restaurantes que são instituições, 

cozinhas mais recentes e outras moradas 
para alimentar todas as horas do dia. 

Um passeio pela beira-mar, com olhos e 
barriga.

UMA CASA DE TODOS
Os afectos e as memórias de uma casa 
centenária de onde saem alguns dos 
vinhos mais premiados da Península.  
Uma visita à Casa Ermelinda Freitas.

DESIGN E PROJECTO GRÁFICO   Vasco Nuno Martins
NA CAPA Praia do Carvalhal, junto ao Sublime Comporta Beach Club (fotografia de Gonçalo Villaverde)

Viagens e vinhos com raíz na Península de Setúbal

Esta revista é produzida, editada e distribuída pelo Público, com o apoio da Comissão Vitivinícola Regional da Península de Setúbal.  
É parte integrande da edição de 24 de Julho de 2021 do Público e não pode ser vendida à parte. 
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QUINTA DA BACALHÔA  
TINTO 1979

Ainda tenho uma garrafa de 
Bacalhôa de 1979, o primeiro ano 

em que levou rótulo. A minha 
avó foi governanta da Quinta 

da Bacalhôa durante mais de 40 
anos e recebia sempre muitas 
garrafas, mesmo sem rótulo, 

do vinho que ali se fazia. Nessa 
altura, era ainda muito novo 
para beber, mas mais tarde – 

infelizmente – acabei por abrir 
algumas garrafas que tinha em 

casa. Se as tivesse guardado, 
estava melhor. Mas essa de 1979 

ainda existe. 

BASTARDINHO DE AZEITÃO,  
JOSÉ MARIA DA FONSECA

Roubei-o à minha mãe, no 
meu baile de finalistas. Não me 
lembro da noite toda, merecia 
outro pontapé no rabo. Era um 
moscatel bastardinho, aquele 

de rótulo vermelho, hoje valeria 
alguns 300 ou 400 euros. Apesar 

de, na altura, eu não saber 
avaliar, é um vinho que está no 
meu imaginário. Valeu a pena 

– mas hoje custa-me um pouco 
pensar nisso. Gostava de ter essa 

garrafa agora. 

TRADIÇÃO BOAL BRANCO, 
HORÁCIO SIMÕES

Há dois ou três anos, fiz um 
jantar a várias mãos – o meu 

segundo num restaurante estrela 
Michelin – com o meu amigo 

João Rodrigues, no Feitoria 
(Lisboa). Foi um dos jantares 
Matéria, dedicado a Setúbal, 

encheu-me de orgulho. O menu 
foi harmonizado com os vinhos 
do Horácio Simões. Entre eles, o 
Tradição branco, de boal, que 

tenho muito orgulho que seja da 
zona – e de um amigo, também. 
Aconselho sempre, é um vinho 

que me diz muito. 

COLECÇÃO PRIVADA DSF 
VERDELHO,  

JOSÉ MARIA DA FONSECA

No primeiro jantar luso-nipónico 
– cozinha japonesa, vinhos 

portugueses – que servi quando 
era consultor no restaurante 

Góshò, no Porto, fizemos o 
lançamento de um rosé de 

moscatel roxo. E foi também 
a primeira vez que provei 

este verdelho, que entrou na 
harmonização. Tornou-se um dos 
meus vinhos preferidos da região. 

Tenho-o sempre em casa. 

Luís Barradas

O chef setubalense que lidera a cozinha do 
Okah, em Lisboa, reaproximou-se geográfica 
e gastronomicamente da sua terra, em 
duas casas a estrear: o Barriga de Freira, 
no Convento de Jesus de Setúbal, e o Wine 
Corner, uma casa de vinhos e petiscos 
regionais na Casa Museu José Maria da 
Fonseca, Azeitão, onde assina a autoria da 
carta. Com um pé no Tejo e o outro no Sado, 
Luís Barradas elege os vinhos da Península 
que marcaram a sua vida – alguns deles 
com o devido acto de contricção. 

MOSCATEL ROUBADO E ORGULHO REGIONAL

DEPOIMENTO RECOLHIDO POR JOÃO MESTRE

OS VINHOS QUE MARCARAM A MINHA VIDA
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António Francisco d’Avillez, 
descendente de José Maria da Fonseca, 
é uma figura destacada da história da 
viticultura nacional – embora pouco 

conhecida pelas actuais gerações 
de enófilos – por ter criado, nos anos 
1980, marcas que ainda hoje existem 
com excelente reputação e volumes 

de vendas (Bacalhoa, Tinto da Ânfora, 
Cova de Ursa ou João Pires), por ter 

sido um motard lendário (aos 68 anos 
foi mandado parar pela Guardia Civil 
espanhola porque vinha de Madrid a 

175 km/h, a ver se chegava a tempo de 
um jantar em Azeitão) e por defender 

um lema de vida que, face aos valores 
actuais, parece esquisito: “Nunca mentir.”

Em 1980, a criação de um vinho seco 
feito a partir de moscatel de Setúbal – o 
João Pires – foi uma pedrada no charco 

porque os portugueses não estavam 
habituados a vinhos tranquilos tão 

perfumados. E o sucesso do vinho foi tal 
(as vendas chegaram às 100 mil caixas...) 

que a área de vinha de moscatel de 
Setúbal na região cresceu para valores 
inimagináveis porque a adega de João 
Pires pagava bem as uvas desta casta. 
Ou seja, se hoje todas as empresas da 
Península de Setúbal têm vinhos secos 
de moscatel, isso tem que ver com o 

rasgo visionário que António Francisco 
d’Avillez teve há mais de 40 anos.  EP

João Pires 
O branco

que mudou
uma região  C
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INGREDIENTES

50 ml de moscatel 
50 ml de água tónica

Raspa de limão
1 rodela de limão desidratado

1 rodela de laranja desidratada
1 pau de canela
Hortelã fresca

Gelo q.b.

PREPARAÇÃO
• Juntar o moscatel e a água tónica

• Acrescentar a rodela de laranja, a raspa 
de limão e o pau de canela

• Acrescentar o gelo
• Temperar com as folhas de hortelã e mexer  

antes de beber

COCKTAIL

Sesimbra Tónico
Na sua receita original, o Sesimbra tónico tem por base 

o Licor Pescador. Jorge Patinhas, bartender do Gliese, 
experimentou substituir a bebida tradicional da vila 

por um moscatel de referência, com a intenção de criar 
um cocktail elegante e fresco que não comprometesse 
a qualidade do vinho. E conseguiu. Ei-lo aqui, para ser 

recriado em casa em quatro passos simples. (Para saber 
mais sobre o Gliese, basta espreitar a página 31.)
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Há dois tipos de relação com o vinho: quem o conhece e sabe identificar todas 
as características com propriedade, e quem só sabe falar da sua experiência de 
utilizador, sem fugir muito do “gosto”/“não gosto”. A Casa Mãe, sede da Rota de 
Vinhos da Península de Setúbal, é um espaço seguro para ambos: os que sabem 
ao que vêm e quem precisa que se lhe dê a mão durante este “passeio” pelo 
universo vínico, que serpenteia por entre centenas de títulos dos 23 produtores 
associados.

Estabelecida no centro de Palmela, num edifício da década de 1940, que em 
tempos serviu de adega, é não só o ponto de partida para a descoberta dos 
vinhos de Setúbal mas também para dar a conhecer os tesouros gastronómicos 
da região: a doçaria, os queijos, os azeites, os licores e aguardentes, o mel e as 
infusões, que podem ser integrados em cabazes personalizados.

Em caso de indecisão em relação a um ou outro produtor da Península ou 
confusão sobre as castas, a Casa Mãe tem à venda um pack com 23 vinhos 
(um de cada adega aderente), por 119 euros. Mas, antes disso, recomenda-se 
uma prova in situ, que tanto pode incluir passagem pelo moscatel jovem, 
moscatel roxo e colheitas especiais, como versar sobre brancos, tintos, rosés e 
aguardentes. E porque um dia não são dias, é de ceder à tentadora montra de 
doces tradicionais, de onde saltam à vista os pastéis de Santiago, a fogaça de 
Palmela, o pastel de Moscatel, casamento perfeito para as sugestões de prova. 

Além da venda ao público, são disponibilizados mapas pormenorizados dos 
seis percursos oficiais da Rota dos Vinhos [ver caixa], com roteiros detalhados 
para descobrir as adegas e os vinhos, o património natural e arquitectónico e a 
gastronomia locais. As visitas a adegas obrigam a marcação prévia no Posto de 
Turismo de Palmela ou directamente na Casa Mãe. NELMA VIANA 

Não é de hoje que se bebe bom 
vinho por aqui. Não vale a pena ir aos 
Romanos que se fixaram na região há 

dois mil anos. Até porque provas da 
qualidade não chegaram aos nossos 
dias. Recuamos 40 anos, até à Setúbal 

dos anos 1980.  
No bairro onde os meus avós viviam, 

havia – que me lembre – três tabernas, 
cada qual com sua clientela e vinho da 
pipa. Sempre que era preciso, lá ia pela 
mão da minha avó reabastecer o stock 
caseiro. Umas vezes era tinto de Pegões, 

outras da Quinta do Anjo. O branco 
tinha menos procura, mas lá calhava 

vir um garrafão de cinco litros de vinho 
de Palmela. Para beber bem fresquinho, 

no Verão. E juntando-lhe pedaços de 
pêssego, como fazia o meu avô. 

No tempo das tabernas onde nasceu 
a sandes de choco, com balcão em 

pedra, o vinho não tinha marca. Nem 
nome. O que se bebia nos copinhos de 
vidro enquanto se jogava à sueca era 
branco ou tinto. Em casa, às refeições, 
também. E todo da região. O Moscatel 

é uma história à parte. Lá em casa 
bebia-se o vinho do velho Celestino ou 
da taberna Ás de Espadas (ou seria de 
paus…). Foi dessas figuras, produtores 

de vinho, clientes e taberneiros, que se 
fez uma região, hoje com cerca de 600 
referências, trabalhadas por mais de 30 

casas, adegas e quintas.  
Os vinhos da Península de Setúbal já 
não precisam de apresentação. São 
conhecidos, apreciados e premiados 

dentro e fora de Portugal. São o 
resultado de séculos de tradição, 

décadas de inovação e uma eternidade 
de condições perfeitas de clima, solo e 

uva entre o Atlântico, a serra da Arrábida 
e a vastidão alentejana.  

As tabernas modernizaram-se, os vinhos 
foram sendo apurados, o gosto dos 

consumidores alterou-se, o negócio abriu 
a novos mercados, mas os vinhos daqui 
nunca deixaram – ou deixarão – de ter 

quem se lembre deles.

O vinho lá de 
casa

Ricardo Santos
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PERCURSO PEDESTRE JARDINS DE VINHAS

É o mais fácil de cumprir a pé ou de bicicleta (tem 11 km) e 
um dos mais completos para dar uma ideia geral dos vinhos 
da região. Inclui visitas e provas nas adegas de Fernão Pó, 
Casa Dupó, Ermelinda Freitas, Filipe Palhoça e Monte Alegre. 
A rota circular permite começar em qualquer ponto, sendo 
acompanhada por sinaléctica sobre os vinhos e castas, bem 
como da fauna e flora. Reservas através da Casa Mãe.

Península, quilómetro zero
A Casa Mãe da Rota de Vinhos, em Palmela, é o ponto 
de partida para descobrir a riqueza vínica, gastronómica, 
patrimonial e natural da Península de Setúbal. 
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CASA MÃE DA ROTA 
DE VINHOS 
Lg. São João Baptista, 
Palmela | Tel.: 212 334 398  
Das 10h às 13h e das 14h 
às 19h; fim de semana, 
sem interrupção; encerra 
à terça

M
ar

is
a 

C
ar

d
o

so



   SOLO    7

EXPLORAR

ARRÁBIDA: QUATRO PORTAS DE ENTRADA

A história começa no porto de Sines, com a passagem da regata Tall Ships Race 2017 e a vontade de 
ter um vinho especial para oferecer às tripulações dos veleiros.  Foram afundadas garrafas de vinho 
de vários produtores da beira-Atlântico, que estagiaram sete meses debaixo do mar – e regressaram 
diferentes. Como se tivessem viajado no tempo: os vinhos são os mesmos, mas a evolução é 
acelerada, porventura devido à pressão, mas a ciência da transformação que ocorre está ainda 
em estudo. O certo é que a graça se repetiu e tornou a repetir, já sem o pretexto da passagem da 
regata. Hoje são vários os produtores do sul da região da Península de Setúbal que afundam vinhos 
e que fazem experiências com profundidades, castas, tempos de estágio. Entre eles, a Herdade Canal 
Caveira, A Serenada (na imagem) e o Brejinho da Costa, que integram o roteiro da página 14, mas 
também a Herdade da Barrosinha, a Herdade do Cebolal, o Monte da Carochinha. Não são vinhos que 
se encontre facilmente em garrafeiras, ou mesmo na restauração – bom mesmo é ir conhecê-los junto 
do produtor. As boas histórias são uma das grandes alegrias do enoturismo. JM

O Parque Natural da Arrábida, um dos grandes tesouros naturais da região, é conhecido 
pelas praias e pelas vistas de mar e serra. A servir de porta para estes 17 mil hectares de 

área protegida, há várias quintas com visitas e actividades. Eis algumas.

Está a 20 minutos das 
praias de Albarquel e 
Portinho e usufrui da 
envolvente para criar 
uma visita singular, com 
passagem pela capela 
do Alto das Necessidades, 
pelo solar do século XV 
e pelo Museu da Vinha 
e do Vinho, num antigo 
lagar romano. As visitas 
incluem três modalidades 
de prova, com queijos e 
pão regionais à mistura. 
quintadealcube.pt 

Tem uma vinha mesmo 
no sopé da serra, mas 
é preciso rumar a Vila 

Nogueira de Azeitão para 
visitar os grandes 

tesouros da Bacalhôa: 
o palácio e os jardins, 
embelezados por um 

lago, desenhos mouriscos 
e uma colecção única de 

azulejos dos séculos XV 
 e XVI. A visita à vinha,  

ao palácio e ao museu 
inclui prova de vinhos, 

sempre com marcação 
prévia (desde 8 euros). 

bacalhoa.pt

A adega da Casa 
Agrícola Horácio Simões 
fica na Quinta do Anjo,  
na orla da área 
protegida. Além 
das visitas à adega, 
disponibiliza almoços 
e jantares vínicos, que 
podem ter no programa 
passeios de barco pelo 
Sado. É obrigatória a 
passagem pela loja, onde 
há queijos, manteiga 
de ovelha, doçaria, pão 
e artesanato locais. 
horaciosimoes.pt

Fica em Azeitão, na fron-
teira com o Parque Natu-

ral, e entre a oferta eno-
turística conta com cinco 

quartos com nome de 
castas (e piscina com vista 

para a Arrábida) e um 
hectare de jardim que se 
desenha entre as vinhas. 

Como não podia deixar de 
ser, há visitas à adega com 
prova de vinhos, enchidos 
e queijos, acompanhadas 

pelo enólogo da casa. 
quintadecatralvos.pt

Quinta 
de Alcube

Bacalhôa

Horácio SimõesQuinta de 
Catralvos

ADEGAS NO FUNDO DO MAR

Ricardo Palma Veiga

Ricardo Palma Veiga

Ricardo Palma Veiga

Bruno Barreto
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PROVAR, ESCUTAR, OBSERVAR
Herdade de Gâmbia

A

AO NATURAL

A aproximação tem de ser silenciosa. De pescoço erguido, 
imóveis, meia dúzia de indivíduos estacados no centro de 
uma antiga salina parecem avaliar os humanos que se avi-
zinham. Basta um ruído e termina a sessão de observação. 
Curta, mas proveitosa: em poucos minutos, desfilaram gar-
ças-brancas, alfaiates, pernilongos, um solitário colhereiro 
e a mais impressionante de todas as aves para um birdwat-
cher básico: o flamingo, elegante, distante e tão desconfiado 
como todos os outros perante a aproximação de humanos. 
Ao primeiro ruído, a tal meia dúzia de invíduos imóveis le-
vanta voo, o bater das asas audível no impulso inicial, rente 
à água. Também ele um espectáculo. 

Na Herdade de Gâmbia, este é um cenário habitual, en-

A Herdade de Gâmbia, na margem direita da ribeira da Marateca, fica no coração 
da Reserva Natural do Estuário do Sado. Uma visita obrigatória se o plano incluir a 
combinação de provas de vinhos com a observação de um valioso património de 

biodiversidade – águias, garças e flamingos incluídos.

quanto dura a temporada de estada destas aves a meio ca-
minho entre o Norte da Europa e África. A propriedade de 
540 hectares fica dentro da Reserva Natural do Estuário do 
Sado, na margem direita da ribeira da Marateca – que aqui 
tem mais feição de pequeno mar, já na mistura de águas 
com o estuário. E as antigas salinas da herdade, há muito 
desactivadas – “aqui a safra do sal é um trabalho demasia-
do duro”, justifica o proprietário, Francisco Borba – são 
pouso ideal para estas e outras aves aquáticas, a lista de 
espécies é longa. 

Para o efeito, a herdade instalou três postos de observa-
ção, um no meio das salinas, outros dois mais recuados, 
para apanhar também a zona de sapal e alguma da mancha 
florestal, de pinheiro e sobreiro, onde habitam pegas-azuis, 
chapins, peneireiros-cinzentos. Até águias-de-bonelli, reju-
bila Francisco, que conta ter ali observado três casais não 
há muito tempo. Sempre que pode, o proprietário, enge-

TEXTO JOÃO MESTRE 
FOTOGRAFIA RICARDO LOPES
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nheiro zootécnico de formação, anda de câmara em punho 
e guarda uma boa colecção de espécies por si fotografadas.

Ocasionalmente, há visitas guiadas, combinadas com 
prova de vinhos Herdade de Gâmbia, mas o visitante tam-
bém é encorajado a pegar num mapa e meter pés ao cami-
nho para descobrir toda esta riqueza de biodiversiddade. O 
acesso custa 2,50 euros por pessoa, e é gratuito para quem 
comprar vinho na loja da herdade. 

A área de vinha ocupa 30 hectares, plantados no aprovei-
tamento de clareiras onde não existia floresta. “Não abate-
mos árvores para plantar vinha”, assegura Francisco Borba, 
que dá hoje continuação ao sonho do seu avô, Francisco 
de Paula Borba, que comprou a quinta em 1917 pela fe-
liz coincidência de ali existir uma capela consagrada a São 
Francisco de Paula – a ligação ao santo vinha de uma velha 
promessa feita pela sua mãe, explícita desde logo no nome 
de baptismo.

Nos anos 1980, Francisco Borba começou por plantar 
moscatel, “a casta mais nobre da região”, numa parcela que 
regista amplitudes térmicas mais baixas, que lhe “permitem 
uma maturação mais suave, dá mais tempo à uva para ir 
construindo aromas, açúcar, componentes para fazer um 
bom vinho”, explica. Seguiram-se, noutro talhão, trincadei-
ra preta, castelão, touriga nacional, aragonez, touriga fran-
cesa. O processo de vinificação decorre em parceria com a 
Sociedade Agrícola das Boas Quintas, pelo que não há uma 
adega para visitar dentro da herdade. Há, contudo, um es-
paço de prova na loja que fica à entrada, prova essa a que se 
pode juntar produtos regionais, ostras e as tais visitas guia-
das para observação de avifauna. Francisco não esconde o 
prazer que é partilhar este património de valor inestimável. 
“Sustentabilidade” é palavra que lhe surge por várias vezes 
no discurso, fluído e esclarecido, seja a respeito da floresta, 
das vacas que ali cria, da vinha. Defende, aliás, que “quem 
detém estes recursos tem obrigação de usá-los de forma sus-
tentável e não depredatória.” Tanto melhor quanto têm este 
gosto por abrir-lhes as portas.

Os vinhos da Gâmbia

ACTIVIDADES PARA CRIANÇAS

A Herdade de Gâmbia fica a menos de uma hora de 
Lisboa. O seu silêncio, contudo, faz parecê-la mais distante 
de tudo. A cortá-lo, o ocasional canto das aves, o som do 
vento. Ou os risos contagiantes de crianças – no Lugar dos 
Pernilongos, escolas e famílias podem conhecer o dia-a-dia 
de uma quinta, perceber o ciclo da lã ou a extracção de 
cortiça, aprender como se faz queijo fresco e pão em forno 
a lenha. Os preços começam nos 8 euros por visitante.  

HERDADE DE GÂMBIA
Rua da Liberdade, Gâmbia (Setúbal); GPS: 38.553, -8.7614
Tel.: 265938050; Web: herdadegambia.com
Acesso aos observatórios: 2,50 euros por pessoa (gratuito na compra 
de vinho). Visitas guiadas com prova desde 16 euros/pessoa (mín. 4 
participantes; sob marcação)

Entre as espécies que 
habitam na herdade 

está o pernilongo. 
Francisco Borba (em 

baixo), proprietário, 
é um entusiasta da 

fotografia. 
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Os 
portugueses 
estão 
a descobrir 
as ostras

ORIGEM

Injustamente 
considerada como um 
produto de luxo, a ostra 
começa, embora a um 
ritmo lento, a entrar nos 
hábitos dos portugueses. 

Excelente notícia, 
portanto.

uem escreve sobre o universo 
dos bivalves vive com uma per-
manente dúvida: os portugueses 

são doidos por amêijoa, berbigão, lin-
gueirão e, havendo dinheiro, atiram-se 
aos percebes como se o mundo acabasse 
amanhã. No que respeita a ostras, viram 
a cara para o lado. E porquê? Não há 
respostas à prova de bala, mas a ideia 
que temos é que os portugueses as vêm 
como um produto de luxo e que, por ar-
rasto, requer a companhia de champag-
ne. Claro está que, não fazendo parte 
dos nossos hábitos alimentares (em-
bora tenhamos história na produção), 
podemos sempre equacionar as questões 
da abertura das ostras (é preciso jeito) 
e certos mitos contra a sua segurança 
alimentar, mas estamos convencidos de 
que a ostra é mesmo vítima do precon-
ceito classista. No fundo, só os ricos 
comeriam ostras. Nada mais errado.

Há sinais de que as coisas estão a 
mudar. E bem. Enquanto observávamos 
a exploração Shellset, no rio Sado, João 
Silva, detentor da marca Découverte, 
disse isto: “Nos últimos tempos, o nosso 
crescimento no mercado interno ronda 

A ostra Crassostreia giga 

tem mais aceitação no 

mercado internacional 

do que a variante 

portuguesa (Crassostreia 

angulata), que se 

apresenta mais rústica e 

de formato irregular. 

Q

TEXTO EDGARDO PACHECO 
FOTOGRAFIA RICARDO LOPES
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os 20 por cento ao ano. E estou con-
vencido de que isto é mais ou menos 
o que se está a passar com outros 
produtores, do Algarve a Aveiro.” É 
certo que crescimentos destes num 
mercado ainda pouco habituado à 
ostra valem o que valem, mas, no 
caso da Découverte, poderemos 
estar a falar em vendas entre 40 e 50 
toneladas para o mercado nacional. 
Sendo uma só empresa, valores destes 
mereciam chamada de primeira pági-
na na imprensa.
 
Como se explicam tais crescimentos? 
Responde João Silva. “Os portugue-
ses começaram, finalmente, a perce-
ber que a ostra é barata (em média 
vende-se uma ostra num restaurante 
a 1,50 euros, sendo que o preço de 
venda ao público ronda os 10 euros 

o quilo); segundo, a restauração 
percebeu que a ostra é uma excelente 
entrada na refeição; terceiro, fala-se 
cada vez mais do valor nutricio-
nal deste bivalve e, por último, os 
consumidores têm a consciência de 
que o actual processo de produção 
dá garantias enormes de qualidade e 
de segurança alimentar, visto que só 
se pode vender ostras que passaram 
por uma depuradora. Logo, livres de 
todas as possíveis contaminações.”

De facto, em tempos não muito 
longínquos, comer ostras só poderia 
ocorrer em marisqueiras de referência 
ou restaurantes de luxo. O caso dos 
miúdos que vendem ostras à pazada 
no magnífico largo de Cacela Velha, 
no Algarve, durante o Verão, é, de 
facto, uma notável excepção. Mas o 

curioso é que, hoje, podemos ir a Se-
túbal comer um salmonete grelhado 
ou mesmo choco frito num restauran-
te banal e dar com ostras na montra. 

João Silva é filho de António José 
Silva e neto de António Silva Gato. O 
pai e o avô foram produtores de ostra 
no início e nos meados do século 
XX, no Sado. Quando a indústria da 
construção naval se instalou em força 
no rio, no início dos anos 1970, os 
produtos usados na limpeza dos bar-
cos criaram um foco de poluição que 
destruiu a riqueza de fitoplâncton, o 
alimento dos bivalves. E lá se foi a 
cultura da produção de ostra.

João, que nasceu há 52 anos, andou 
por Lisboa a estudar gestão de empre-
sas. Por razões diferentes, no início 

Tendo em conta a riqueza do fitoplâncton do Sado, os produtores 

podem fazer uma ostra em cerca de 1,5 anos.  

Ou seja, metade do tempo que demora a crescer em França.
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OS VINHOS CERTOS

do século XXI os pescadores do Sado 
começaram a ver que os bancos de 
ostras naturais estavam a recuperar 
– sinal de que a despoluição do rio 
era uma realidade. Assim, saído da 
universidade, João foi com um amigo 
a França ver se haveria alguém inte-
ressado na chamada ostra portuguesa 
– a Crassostreia angulata. 

A resposta foi negativa, por se tratar 
de uma ostra muito rústica e de 
formato bastante irregular. Contudo, 
observando a forma como os france-
ses trabalhavam, João Silva e o amigo 
importaram toda a cultura organi-
zacional de França. A tecnologia de 
produção e a própria ostra em semen-
te, neste caso de Crassostreia giga.  

Começou na empresa Exporsado e, 
hoje, com mais dois sócios, gere os 
destinos da Shellset, cuja produção se 
destina à exportação, ao fornecimen-
to de outros operadores nacionais 
e ao fornecimento da sua própria 
marca – a Découverte. Depois de 
devidamente depuradas, as caixas de 
ostras Découverte seguem para dife-
rentes restaurantes, supermercados 
ou clientes finais, que podem fazer as 
encomendas online. Cada caixa com 
um quilo fica por 10 euros.   

A ligação de vinhos com ostras levanta 
alguns problemas porque o iodo e o 
ferro que o bivalve contém podem 
fazer que um vinho bom, com sabor, 
se transforme numa numa solução 
hidroalcoólica. O que, convenhamos, é 
desagradável.
Um chardonnay fermentado em 
madeira ganha estrutura suficiente 
para se bater com a ostra, assim como 
um alvarinho com idade. Mas, claro 
está, um espumante nunca falha.
A Península de Setúbal não é 
propriamente um território reconhecido 
em matéria de espumantes, mas alguns 
produtores têm apresentado vinhos 
com qualidade. Aqui ficam alguns. 

BREJINHO MILLÉSIME 2014  
QUINTA BREJINHO DA COSTA

Aromas expressivos de maçã reineta e 
aromas marinhos (bem salgado), que 
regressam de novo na boca. Boa mousse, 
vivo, crepitante. 

QUINTA DO PILOTO EXTRA BRUTO 
RESERVA 2014 QUINTA DO PILOTO

Aromas minerais, brisa marinha, flores, 
num conjunto complexo e desafiante. 
Bolha muito fina, sabores de pastelaria e 
ervas secas. Elegante. 

AMEIAS BRUT NATURE  
SIVIPA 

Feito a partir de castelão e arinto, revela 
frutos vermelhos e perfume de flores 
delicadas. Boca com raça e sabores de 
compota.
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Por ano, a Shellset produz cerca 
de 80 toneladas, valor que oscila em 
função de diferentes variáveis (morta-
lidade, temperaturas da água, mais ou 
menos fitoplâncton). A actividade tem 
riscos associados, é melindrosa e exige 
trabalho manual, mas quando tudo 
corre bem a rentabilidade é interessan-
te. Tendo em conta a riqueza do fito-
plâncton do Sado (regra que se aplica 
a outras zonas lagunares do país), os 
produtores podem fazer uma ostra em 
cerca de 1,5 anos. Metade do tempo 
que demora a crescer em França.

À semelhança do que acontece com os 
vinhos ou os azeites, cada zona lagu-
nar acaba por dar origem a uma ostra 
de sabor diferente. Se, por exemplo, 
compararmos a ostra do Sado com 
uma ostra da ria Formosa, sentimos 
que a primeira não é tão salgada como 
a segunda. As ostras do Sado têm 
fama por apresentarem um equilíbrio 
entre salinidade, textura e algumas 
notas mais doces. Na boca, são um 
shot de mar, mas sem excessos.

OSTRAS SOBRE RODAS 

Sai um copo com três ostras,  
se faz favor 

Quem entendeu que estava na 
hora de meter os portugueses a 
comer ostras na rua foi João Lopes, 
que criou a Ostras Sobre Rodas. 
São duas rulotes com esplana-
da – uma em Setúbal, no final da 
Avenida José Mourinho, e outra em 
Lisboa, junto ao Padrão dos Desco-
brimentos – que vendem ostras de 
diferentes produtores de Setúbal, 
acompanhadas com espumantes, 
vinhos brancos (todos da região de 
Setúbal) ou cervejas artesanais.

João tem 25 anos e é estudante de 
engenhara de materiais. Há três 
anos estava à procura de ideias 
para uma food truck quando se 
lembrou das ostras. O risco era 
considerável, mas, hoje, na rulote 
de Setúbal, chega a vender 40 qui-
los num dia bom (o recorde foi 70 
quilos). “Comecei com uma coisa 
rudimentar e três mesas; hoje são 
22 mesas” diz. E quem são os clien-
tes? “Gente de Setúbal, gente de 
Lisboa que vem almoçar a Setúbal 
e fica por aqui à tarde, e turistas.”

E qual é o factor crítico do 
negócio? “A confiança. O funda-
mental é que os clientes tenham a 
confiança de que estamos a servir 
produtos que cumprem a regras 
de segurança alimentar. No caso 
das ostras, é muito importante”.              

Esta é uma forma eficiente de 
desmistificar a ostra como produto 
de luxo, visto que três ostras e um 
copo de vinho ficam por 7 euros. 
Dez ostras custam 20 euros. 

Na realidade – e no caso de Lisboa 
– comer ostras por este preço, com 
espumante e o Tejo como cenário, 
até pode dar um ar de que somos 
ricos, só que pagando pouco. Nem 
vale a pena fazer comparações 
com os preços de ostras e vinhos 
noutras capitais europeias. 
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E CEPAS TORTAS

LINHAS
RECTAS

ROTEIRO

TEXTO JOÃO MESTRE 
FOTOGRAFIA GONÇALO VILLAVERDE
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A palavra “escaldão” vem várias vezes à conversa, em 
conversas distintas. Não aquele doloroso tom de pele 
rosa-encarniçado, mas um outro escaldão mais dramático. 
Em Agosto de 2018, bastou um punhado de dias com 
temperaturas extremas, vento quente e falta de humidade 
nocturna para dizimar vinhas de norte a sul. 

Nas da beira-Atlântico da região da Península de 
Setúbal, os efeitos foram devastadores. Tanto na Herdade 
Canal Caveira como n’A Serenada e na Quinta Brejinho 
da Costa se fala da perda de metade da produção desse 
ano – e na Herdade da Comporta, que por limitação de 
tempo não coube neste roteiro (não desmerecendo, con-
tudo), o balanço será talvez idêntico. “Parecia que tinha 
passado aqui um incêndio”, recorda Pedro Santos, director 
de produção do Brejinho da Costa.

O tom não é de queixume ou resignação. A história 
recente da produção de vinho neste território é, sobretu-
do, uma história de resiliência. De teimosia, até. Trata-se, 
afinal, de projectos muito jovens, ainda com muito espaço 
para crescer. A Herdade Canal Caveira, caçula entre os 
pares, foi fundada em 2013 e fez a primeira vindima em 
2016. Não tardou a vir o tal escaldão, e dois anos depois a 
pandemia. Não está a ser um começo fácil, comenta-se. “É 
verdade”, admite a enóloga Maria Caeiro. “Mas é a velha 
máxima: o que não nos mata torna-nos mais resistentes.”

A vinha estende-se por 25 hectares, à beira da N259, 
estrada que já fez parte obrigatória do trajecto Lisboa-
-Algarve. Nesse tempo pré-A2, o Canal Caveira era um 
inevitável posto de abastecimento para estômagos vazios. 
E a casa em forma de castelo à entrada da herdade era um 

A

VINHAS BAFEJADAS PELO MAR, MAS 
TAMBÉM PELA OCASIONAL INCLEMÊNCIA 
CLIMÁTICA, PRAIAS A PERDER DE VISTA, 
ESTRADAS TALHADAS A DIREITO ENTRE 
PINHAL E MONTADO, E OS PRODUTOS DO 
TERRITÓRIO A BRILHAR À MESA, SERVIDOS 
SEM ATALHOS. UM ROTEIRO DE SAL E 
SOL COM O TEMPERO DO SUL, ENTRE 
GRÂNDOLA E A COMPORTA.
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dos poisos no roteiro. Já não serve cozidos, mas continua a sinalizar uma pausa 
no caminho, embora o “castelo” seja hoje residência dos proprietários – a visita 
tem lugar no edifício da adega, adiante, que guarda um inesperado terraço. Dali 
admira-se a extensão das vinhas, espreita-se os trabalhos na adega e prova-se os 
vinhos da casa, acompanhados de pão, queijo, chouriço – e almoços de pratos 
regionais, se marcados com tempo.  

Nestes 25 hectares de vinha cultivam-se 18 castas, com predominância para a 
cabernet sauvignon, que ocupa 3 hectares e origina um dos vinhos-emblema da 
herdade. “Trinta linhas de vinha do talhão amadurecem mais cedo, e originam 
um vinho melhor, mais equilibrado, com melhor acidez”, explica Maria Caeiro, 
enquanto verte nos copos o Serra Brava 2017 Cabernet Sauvignon daí resultan-
te, um tinto copioso, gastronómico, óptimo para início de conversa. 
É normal que abra o apetite, e aí Maria tem sugestão pronta: o restaurante Ca-
nal Caveira para quem vá com sentido no cozido à portuguesa, e o Linha do Sul 
para ânsias de pratos de tacho. Hoje como ontem, só por opção se deixa Canal 
Caveira de estômago vazio.

GRÂNDOLA, UM PONTO DE PARTIDA
Dali até Grândola, a estrada é praticamente uma linha recta, traçada a régua 
no montado alentejano. À chegada, pode aproveitar-se para passear pelas ruas 
largas do centro, dar uso à sombra do jardim municipal ou curar a secura da 
garganta com uma imperial na Villa Mariscos, mas o propósito da paragem na 
“vila morena” é outro. E funciona tanto no sentido de quem chega como no de 
quem está de abalada. Num e noutro caso, vale a pena a passagem pela garra-
feira D. Nuno, onde marcam presença os vinhos que toda a gente conhece, mas 
também, e sobretudo, aqueles que todos deviam conhecer. Nomeadamente, os 
da região, com foco na costa atlântica – e o conhecimento de Luís Miguel Men-
des como valor acrescentado para quem não sabe por onde começar. 

Grândola fica no interior, a 20 quilómetros em linha recta do mar. Porém, é 
outra linha (praticamente) recta que serve de mote ao marketing territorial do 
município: o areal ininterrupto que se estende entre o topo da península de Troia 

A chegada à praia de Melides é 

brindada com uma paisagem 

digna de nota: de um lado o 

Atlântico, do outro a Lagoa 

de Melides, de águas mais 

tranquilas. Entre ambas, no 

areal, o bar Lagoa Ò Mar, um 

convite para chegar, estacionar 

e ir ficando dia fora.

G
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e a praia de Melides, e segue contínuo até Sines. Ao todo, são mais de 60 quiló-
metros de linha de praia, pelo que dificilmente faltará onde estender a toalha. 

Melides é a praia mais próxima da vila, ainda que para lá chegar se percorra 
uma estrada sinuosa pela serra de Grândola, mas os eventuais minutos a mais 
são compensados em paisagem. A chegada à praia, essa é brindada com outra 
paisagem digna de nota, a da Lagoa de Melides, habitat de garças, patos, milha-
fres e um segundo areal para quem preferir águas tranquilas. 

A praia em si revela-se uma miragem. Apesar do dia de calor, ausência de 
vento, mar tranquilo, tem espaço de sobra. E a esplanada do Lagoa Ó Mar, com 
pufes, espreguiçadeiras e mesas no areal, é um convite para estacionar e ir fican-
do dia fora – com pratos ligeiros e outros mais compostos para todas as horas.

A receita de comer, beber e descontrair repete-se na praia do Carvalhal, no 
Sublime Comporta Beach Club. A oferta, essa está alinhada com o perfil mais 
exclusivo da praia. Antes de passar para gestão do resort com que partilha o 
nome, o restaurante chamou-se Pôr do Sol e o nome era tudo menos publicidade 
enganosa: os finais de dia aqui são gloriosos e demorados, podem acompanhar 
todo um jantar, do aperitivo à sobremesa. A identidade Sublime Comporta 
marca presença no serviço atento e descontraído, no bom gosto da decoração 
e no perfil da carta, que parte da cozinha portuguesa e dos produtos da região, 
procurando acomodar os gostos de uma clientela sobretudo internacional. 

“Consistência” é palavra de ordem no discurso do chef Diogo Águas, a par 
da qualidade de produtos locais como a garoupa, que chega diariamente da lota 
de Setúbal e alimenta vários momentos da carta: um caril, um ceviche fresco 
como se espera, tranches para grelhar, o caldo para uma sopa de peixe. Outra 

“Escolhemos fazer vinhos que 

procuram a mesa”, explica Luís 

Simões, enólogo da Quinta 

Brejinho da Costa, à direita na 

imagem acima. À esquerda, o 

director de produção Pedro 

Santos. 

OS FINAIS DE DIA NO SUBLIME COMPORTA 
BEACH CLUB SÃO GLORIOSOS. À MESA, 
REINA O PRODUTO LOCAL - SERVE DE 
EXEMPLO O ARROZ NEGRO DE CHOCO.
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N’A SERENADA, JACINTA SOBRAL E MANUEL SILVA 
PRODUZEM VINHOS SURPREENDENTES.  
E PRESENTEIAM OS HÓSPEDES COM UMA PISCINA 
PANORÂMICA DE VISTAS GIGANTES.

estrela local é o arroz da Herdade da Comporta, que tanto 
brilha em acompanhamento (de tomate, de coentros), 
como em pratos de pleno direito como paellas, arroz de 
lavagante ou um substancial arroz negro de choco, servido 
em dose generosa que sem vergonhas fúteis se divide. 

A carta de vinhos, pensada também para agradar a 
gostos diversos, recorre a várias latitudes, com a gama Su-
blime a representar a região – um espumante, um rosé, um 
branco, um tinto e um moscatel, produzidos pelo Brejinho 
da Costa e “limados” com a equipa do resort.

VINHAS COM O MAR POR PERTO
Nem de propósito, na visita à Quinta Brejinho da Costa, 
um grupo do Sublime ocupa a sala de provas, por esta 
altura a explorar a gama de destilados da casa, surpreen-
dentemente extensa. Do alambique, alimentado por uma 
magnífica máquina de vapor do século XIX, saem aguar-
dente de medronho, várias vínicas e bagaceiras, mas tam-
bém gin, pisco e um vodka de batata-doce. “Não deitamos 
uvas para o chão quando fazemos a monda, não deitamos 
vinho fora, aproveitamos para destilar”, explica o enólogo 
Luís Simões, apresentando a destilaria como solução de 

aproveitamento de recursos. “E é também uma forma de 
criar noção de quinta, de fechar o ciclo.”

Dos 40 hectares de vinha, plantada em solo arenoso, 
a cinco quilómetros do mar, nascem brancos e tintos en-
corpados, com muita estrutura. “Escolhemos fazer vinhos 
que procuram a mesa”, acrescenta Luís Simões, assumindo 
a aposta na restauração, que ditou também a opção por 
castas portuguesas e estrangeiras, “sabendo que há público 
nacional e internacional”. 

As visitas são bem-vindas, na loja há uma esplanada 
com pufes onde se pode abrir uma garrafa e complementar 
com produtos de marca própria, como conservas. Além 
de provas, mediante marcação pode-se também combinar 
jantares vínicos. 

A vinhas d’A Serenada não ficam tão próximo do mar, 
mas não estão longe. A extensão de vinha impressiona, 
não pela dimensão mas pela diversidade que Jacinta Sobral 
consegue retirar delas. Em apenas 7 hectares, a enóloga e 
proprietária tem plantadas 22 castas, de onde resultam cin-
co brancos, cinco tintos e um rosé. O encepamento tam-
bém não é o mais óbvio. Na parcela mais antiga, plantada 
pelo seu pai em 1961, tem mais expressão a baga. Quando 
Jacinta fez d’A Serenada projecto de vida, com o marido, 
Manuel Silva, juntou-lhe, entre outras, verdelho e gouveio 
nas brancas, jaen e touriga nacional nas tintas, todas hoje 

V
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vertidas em monovarietais.
Produzir em larga escala não está 

nos objectivos, até porque o vinho é 
apenas parte da equação, lado-a-lado 
com a vertente de agroturismo, tam-
bém ela de espírito boutique. Quatro 
quartos e quatro suítes panorâmicas 
completam a oferta para quem pro-
cura silêncio, charme campestre e um 
pequeno-almoço com os mimos que se 
espera. Mediante reserva, os hóspedes 
têm ainda jantares harmonizados com 
os vinhos da casa e provas comenta-
das. A somar à tal equação está uma 
piscina de rebordo infinito, modesta 
nas proporções, mas gigante no efeito 
cénico: fica num terraço aberto a 
norte, com vistas que parecem não ter 
fim. Em noites limpas, avista-se o cla-
rão de Setúbal e de Sesimbra, a mais 
de 40 quilómetros medidos em linha 
recta. Impressiona. 

UM DESVIO DA ESTRADA A DIREITO
As linhas tortas, por vezes, conseguem 
ser igualmente impressionantes. A 
linha de chegada fica na Comporta, 
mas quem for à Comporta e não fizer 
este desvio desdenha, ou simplesmen-
te ignora, a beleza que pode haver 
na dissonância: o cais palafítico da 
Carrasqueira é um daqueles sítios que 
facilmente colhem likes em catadupa 
no Instagram. Mesmo que esteja maré 
baixa e o verde do lodo domine o en-
quadramento, o velho porto de pesca 
sobre estacas nunca perde a fotogenia. 
Importa, contudo, dar eco ao aviso 
pintado num dos toscos armazéns de 
alfaias, “Respeito pela imagem dos 
pescadores”. Nunca é demais lembrar 
que a beleza do sítio não justifica a 
intrusão no quotidiano de quem ali 
trabalha. 

Uma ida à Carrasqueira pode dar-se 
por bem aproveitada se o plano incluir 
almoçar comida de tacho e mar – os 
arrozes de lingueirão e de marisco 
são reis – num dos restaurantes da 
rua principal da aldeia. O Retiro do 
Pescador reina nas recomendações – 
e o choco, frito ou em coentrada, é 
também de ter em conta.  

Cumprido o desvio, o caminho até 

à Comporta deve fazer-se trocando a 
linha recta da N253 pela estradinha 
que vai por Possanco, para outra 
agradável surpresa. A esplanada mais 
cool alguma vez posta à beira de uma 
estrada fica ali mesmo e chama-se Gu-
lato. Ali encontra-se gelados artesanais 
ao estilo italiano, de chorar por mais 
antes de dar sequer a segunda colhera-
da. Gonçalo Diniz e Pedro Machado 
trocaram Londres pela Comporta, 
e, após um curso de mestres gela-
deiros tirado em Bolonha, em 2019 
estrearam a Gulato. Um par de verões 
depois, ei-los com esta esplanada feita 
de recantos, sombras convidativas e 
uma lista de gulodices que inclui cre-
pes, batidos, smoothies. Nos gelados, 
têm já 150 receitas na gaveta, que vão 
rodando em função do que é de época. 
“Fazemos sabores ao nosso gosto, 
sempre que possível com produtos lo-
cais”, explica Gonçalo. O de morango 
é de antologia, mas são merecedores 
de nota à parte sabores como maçã 
assada e “amendoim choco melo”.  

LINHA DE CHEGADA: COMPORTA
A Comporta fica para fim de viagem. 
Para espreitar sem pressa as bancas do 
Summer Market da Casa da Cultura, 
para um mergulho de fim de dia na 
praia e o eventual copo com o pôr-do-
-sol no horizonte. Mas nada deixará 
mais vontade de regressar do que a 
experiência à mesa do Cavalariça.

Para ali parece desaguar tudo o que 
há de bom no território – as ostras do 
Sado, o requeijão de Alcácer, o pargo 
capatão trazido por um pescador da 
Carrasqueira, o vinho d’A Serenada 
–, somado à teimosia de fazer na casa 
tudo e mais alguma coisa. Não é só 
o pão de massa-mãe, é também a 
manteiga que o unta, feita a partir da 
nata e inoculada com leveduras para 
fermentar, processo que lhe confere 
um sabor aproximado ao do queijo. 
Também os picles, o óleo de folha de 
figueira que cobre o gelado de nata 
(igualmente caseiro) que acompanha o 
clafoutis de cereja – feito, por sua vez, 
com farinha de semente de girassol, 
cuja proveniência se adivinha pelo 

NO COPO

Provámos, gostámos
e ficou-nos na memória

SUBLIME ROSÉ
QUINTA BREJINHO DA COSTA

A referência própria do 
Sublime Comporta é um 
rosé encorpado, de gosto 
persistente, apto para a 
mesa. Feito de baga e touriga 
nacional e estagiado seis 
meses em barrica.

SERRA BRAVA 
SAUVIGNON BLANC 
RESERVA 2019
HERDADE CANAL CAVEIRA

Um reserva discreto, com 
acidez e leveza, complexo 
sem ser monolítico. E sem 
denúncia de madeira, 
ponto a favor para 
quem dispensa o sabor 
pronunciado de barrica.

AGUARDENTE VÍNICA 
VELHA 
QUINTA BREJINHO DA COSTA

Uma aguardente perfeita 
(mas não em exclusivo) para 
quem ainda não sabe que 
gosta de aguardente. Notas 
de caramelo, álcool discreto, 
sabor intenso. Envelhecida 
em barricas de moscatel.

Y14 GRAUVAQUE  
BRANCO CURTIMENTA
A SERENADA

Vinhos “fora da caixa” é a aposta 
da linha Y14. Este branco de 
viognier e moscatel é um vinho 
de curtimenta (fermentado em 
contacto com as massas, para 
maior extracção), processo que lhe 
confere profundidade de sabor e 
notas aromáticas de poejo, melão, 
especiarias. A antítese de um 
branco de piscina. 

U

L
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andar da conversa. “Cozinheiro não é artista, é artesão”, justifica o chef Bruno 
Caseiro. “Importa manter o conhecimento de como se faz estas coisas, para que 
não se perca.”

O chef que fez carreira em Londres, ao lado de Nuno Mendes e depois Tom 
Sellers, trouxe para o Cavalariça uma cozinha de perfil internacional, liberta de 
receituários estritos, focada no trabalho com base no produto – contudo, “sem 
querer entrar naquele chavão de ‘o produto é que manda’”, sublinha Bruno 
Caseiro. Aliás, aqui nada é chavão. O serviço é informado e amistoso sem ser 
altivo ou inconveniente, o ambiente tem identidade sem recorrer à muleta dos 
conceitos, e a carta, mesmo não assentando na cozinha de conforto, parece 
pensada para não causar desconforto. 

Dito o que não é, importa dizer o que é a comida do Cavalariça. Frescura 
e textura são elementos bem presentes nos pratos, doseados para refeições de 
vários momentos (em escolha livre), onde a dinâmica é a pedra de toque. A um 
rolo de vegetais de época em folha de couve com molho hoisin de amêndoa, 
pode seguir-se um guloso peixe curado com creme de abacate e “leite de tigre”, 
e depois a substancial sanduíche de brioche grelhado e parfait de fígado de 
galinha que já ganhou lugar cativo na carta. A ementa vai-se ajustado a cada 15 
dias, em função da época, pelo que poder-se-á já não apanhar o tomate cora-
ção-de-boi grelhado, manjericão e miso, feito na íntegra com produtos de uma 
produtora local de vegetais. Mas haverá, decerto, substituto à altura, dentro 
de um estilo bem delineado de cozinha, onde convergem linhas rectas e linhas 
tortas sem confundir o paladar. A clareza é uma virtude.

O peixe curado com creme 

de abacate e “leite de tigre”, 

finalizado com um crocante 

de arroz e tinta de choco 

(em cima, esq.) apresenta o 

trabalho de Bruno Caseiro 

(topo, esq.), na Cavalariça: 

comida de autor, produto 

local, texturas e sabores bem 

“arrumados”. 
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Onde ficar, o que comer, o que visitar
este roteiro foi pensado para a duração de um fim-de-semana. o ponto de partida, canal 

caveira, fica a 130 km de lisboa (1h20) e a 400 km do porto (3h30). a lista de locais, limitada por 
disponibilidade de tempo e pela escolha editorial, não pretende ser exaustiva. encorajamos o 

leitor a sair da rota e fazer as suas descobertas - há muito para explorar neste território. 

GUIA DE VIAGEM

Garrafeira D. Nuno
R. Nuno Álvares Pereira, 113A, Grândola

Tel.: 269 441 074
Das 09h às 13h e das 15h às 19h

Encerra sábado à tarde e ao domingo

Lagoa Ò Mar
Praia de Melides (Grândola)

Tel.: 916 709 617
Horário de praia. Não encerra

Preço médio: 20 euros

Quinta Brejinho da Costa
Brejinho d’Água (Grândola)

GPS: 38.2579, -8.7055
Tel.: 269 440 030 Web: brejinhodacosta.pt
Loja das 08h às 18h. Encerra ao domingo
Visitas, provas e refeições, sob marcação

Sublime Comporta Beach Club
Praia do Carvalhal (Grândola)

Tel.: 269 249 540
Web: sublimecomportabeachclub.pt

Das 12h30 às 22h30 (Verão). Não encerra
Preço médio: 50 euros

Herdade Canal Caveira
IC1, Canal Caveira (Grândola)

Tel.: 269 098 030
Web: herdadecanalcaveira.com

Loja das 08h às 12h e das 14h às 18h. 
Encerra domingos e feriados (abre por 

marcação).
Visitas com prova a partir de 10 euros 

(convém marcar).

Linha do Sul
IC1, Canal Caveira (Grândola)

Tel.: 269 478 254
Das 08h30 às 22h30. Encerra à terça. 

Preço médio: 16 euros

Restaurante Canal Caveira
IC1, Canal Caveira (Grândola)

Tel.: 269 478 168
Web: restaurantecanalcaveira.com

Das 08h00 às 23h00. Encerra à quinta. 
Quarta, só almoço (até 16h).

Preço médio: 16 euros

Marisqueira Villa Mariscos
Av. António Inácio da Cruz, 26, Grândola
Tel.: 967 067 698 Web: villamariscos.com

Das 11h às 23h. Encerra à segunda.
Preço médio: 25 euros

A Serenada
Outeiro André, Sobreiras Altas (Grândola)

GPS: 38.198, -8.657
Tel.: 269 498 014 Web: serenada.pt

Quartos duplos desde 90 euros por noite
Visitas, provas e refeições, sob marcação

Gulato
Possanco, Comporta (Alcácer do Sal)

Tel.: 913 998 042 Web: gulato.pt
Das 11h às 20h30 (Verão).  

Encerra à segunda

Cavalariça
R. Secador, 9, Comporta (Alcácer do Sal)

Tel.: 930 451 879 Web: cavalarica.com
Das 13h às 15h e das 19h às 23h.  

Encerra à segunda e à terça
Preço médio: 50 euros

Cais Palafítico da Carrasqueira
Carrasqueira, Comporta (Alcácer do Sal)

GPS: 38.4127, -8.7569

O Retiro do Pescador
Av. dos Pescadores, Carrasqueira, 

Comporta (Alcácer do Sal)
Tel.: 265 497 172

Das 12h às 15h30 e 19h às 22h
 Encerra à quarta. Terça, só almoço

Preço médio: 15 euros
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SETÚBAL É UM 
LABORATÓRIO PARA 
VINHOS BRANCOS

POR EDGARDO PACHECO

A profusão de famílias de moscatéis – com diferentes idades e estilos – e os tintos da casta castelão estão na 
origem do carácter diferenciador da Região da Península de Setúbal. E se é certo que, nas últimas décadas, 
o perfil dos tintos mudou muito com a entrada de outras castas nacionais e internacionais, ainda assim, o 
castelão não só existe em abundância como volta a chamar a atenção dos produtores. Segue-se, então, a 
pergunta: e em matéria de brancos, a região tem uma identidade própria? Uma identidade que nos leve a 
entrar num restaurante e pedir um branco de Setúbal como pedimos um encruzado do Dão, um alvarinho 
de Moção ou Melgaço ou um arinto de Bucelas? Bom, não se dá o caso. Em matéria de brancos – e apesar 
da presença forte da casta fernão pires –, a Península de Setúbal é uma espécie de laboratório de castas 
nacionais e estrangeiras. E daqui resultam vinhos com perfis diferenciados e preços para todos os gostos.  

Contudo, esta diversidade de castas acabou por dar origem a alguns vinhos que, vincando a identidade 
do produtor, acentuam o perfil da região. Um João Pires feito a partir de moscatel de Setúbal, um moscatel 
roxo rosé ou um Catarina são apenas alguns ícones das suas empresas, mas que, com o tempo, acabaram 
por tornar-se “vinhos de conceito”, uma vez que deram origem a vinhos semelhantes noutros produtores. 

Sendo uma região bastante produtiva, com solos diferenciados e um clima ameno, é natural que quem 
seja dono de terra queira plantar as castas da moda. Acontece em todo o lado. E, no caso da Península de 
Setúbal, esta riqueza de castas acaba por transformar-se em ingredientes para a feitura de vinhos com perfis 
muito diferentes por via do trabalho criativo dos enólogos na adega. Há enólogos que gostam de apresen-
tar vinhos com notas mais doces, outros que estão a usar ânforas, outros que entendem que a curtimenta 
faz bem às uvas de fernão pires, outros que estão sempre a inventar a partir das uvas moscatel e outros 
ainda que andam encantados com uma casta que o dono da empresa descobriu numa qualquer viagem e 
resolveu plantá-la nas suas terras.  

De uma forma ou de outra, o tal clima ameno, a abundância de água no solo, a proximidade do mar 
e a colaboração da casta arinto são factores que fornecem frescura natural aos brancos da Península de 
Setúbal. E que, em consequência, garantem-lhes alguma longevidade. De resto, nesta como noutras regiões, 
os vinhos brancos dão-nos muito mais prazer com algum tempo de garrafa – coisa que, apesar de ir à velo-
cidade do caracol, começa a fazer escola. Mas, lá está, a beleza da região da Península de Setúbal é fornecer 
vinhos brancos para todos os gostos. E todas as carteiras. 

Um clima ameno, solos produtivos e muita história com 
algumas castas fazem que os produtores da região tenham 
capacidade de se adaptarem rapidamente às solicitações 

do mercado. Castas regionais, nacionais e internacionais dão 
vinhos com perfis diferenciados e para todas as carteiras.

PROVA



BARROSINHA RESERVA 2020  
HERDADE DA BARROSINHA

Feito de arinto e fernão pires. Um clássico branco 
trabalhado – parte dele – em barricas de 225 litros, 
onde terminou a fermentação e estagiou sobre as 
borras 8 meses. As primeiras notas vêm deste trabalho 
em madeira, seguidas das sensações cítricas do arinto. 
Na boca, temos volume, salinidade, mineralidade e 
frescura que dá prova longa. PVPR: 7 euros 

17 ESCOLHAS

CAMOLAS SELECTION 2019 
ADEGA CAMOLAS

Desta adega podemos provar dois secos da família 
dos moscatéis. O Premium, de moscatel graúdo, e o 
Reserva. Se este é mais complexo e surpreendente, o 
primeiro revela notas de branco de moscatel primário: 
aromas de flores de laranjeira com fruta da laranja 
madura. Na boca, nada enjoativo, talvez pelo estágio 
em carvalho húngaro. PVPR: 5,20 euros (Premium)

SOBREIRO DE PEGÕES PREMIUM  2020 
COOP. AGRÍCOLA DE SANTO ISIDRO DE PEGÕES 

Com verdelho, antão vaz e fernão pires (quase em 
parte iguais), este vinho é um produto de grande 
consumo na moderna distribuição. Atractivo de 
imediato pelos aromas de flores brancas e fruta 

tropical, tem na boca bom equilíbrio entre estrutura 
e frescura. Para beber numa esplanada ou na 

companhia de uma salada. PVPR: 10 euros

PEGOS CLAROS BLANC DE NOIRS 2020 
HERDADE PEGOS CLAROS 

Como as empresas precisam de ter todos os tipos 
de vinhos no portfólio e como em Pegos Claros não 

existe outra coisa que não seja castelão, Bernardo 
Carvalho fez um branco de tintas. A tecnologia usada 

retira parte da componente aromática da casta, 
pelo que este vinho se destaca mais na boca (notas 

herbáceas e minerais) do que no nariz. PVPR: 13 euros   

DSF VERDELHO 2020 
JOSÉ MARIA DA FONSECA

Domingos Soares Franco criou a chancela 
Domingos Soares Franco – Coleção Privada, para 
onde canaliza lotes que o encantam. Este verdelho 
tem um perfil tão floral (com cítricos à mistura) 
que nos leva para um passeio num jardim com 
diferentes plantas. Na boca, notas mais doces, mas 
com boa acidez e final longo. PVPR: 9,90 euros



QUINTA DA INVEJOSA 2019 
FILIPE PALHOÇA VINHOS

Um produtor com história não dispensa o fernão 
pires, mas como é preciso acompanhar o ar dos 
tempos, o verdelho está neste lote (cada casta com 
50%) para dar alguma complexidade. Assim, às 
notas florais da primeira casta juntam-se os aromas 
alimonados da segunda. Quando levamos o vinho à 
boca sentimos frescura e mineralidade. PVPR: 5 euros   

QUINTA DA BACALHOA 2019 
BACALHÔA

Neste vinho entram as castas sémillon (50%), alvarinho 
(25%) e sauvignon blanc (25%), mas os aromas e 
sabores dominantes parecem vir da última casta 
francesa. Há uma panóplia de frutos tropicais que 
saem do copo, à mistura com algumas especiarias 
e flores. Na boca, um vinho sério, que nos desafia 
permanentemente na prova. PVPR: 16,99 euros

Q. M. ALEGRE COLHEITA SELECCIONADA 2019 
QUINTA DO MONTE ALEGRE

Eis o potencial da região para receber castas de 
outros territórios, como o viosinho, do Douro (60%, 
com 40% de arinto). É um vinho cativante no nariz 

por via das notas frutadas com trabalho bem afinado 
com a barrica. Essas notas de madeira, vamos senti-
-las na boca, também, com sabores tropicais e bom 

volume. Tudo bem equilibrado. PVPR: 5 euros

AD. PALMELA RESERVA PREMIUM M.ROXO 2019 
ADEGA DE PALMELA

Há cerca de 20 anos a moscatel roxo estava em risco 
de desaparecer da região. Hoje não há produtor que 
não tenha o seu vinho de moscatel roxo. No caso da 

Adega de Palmela, temos um vinho com as típicas 
notas de rosas com certas frutas tropicais. A acidez 

que revela retira a carga por vezes enjoativa de 
alguns moscatéis elementares. PVPR: 8,79 euros

COMPORTA PRIMEIROS BAGOS 2019 
HERDADE DA COMPORTA 

Assenta-lhe bem a expressão “primeiro estranha- 
-se, depois entranha-se”. De início parece atirar-nos 
para o universo dos vinhos naturais, em parte pelas 

notas acéticas. Com o arejamento no copo, torna-se 
interessante pela fruta tropical madura e as notas 

minerais. Feito com antão vaz, com a fermentação a 
decorrer sem adição de leveduras. PVPR: 20,45 euros

CARÁCTER PREMIUM 2019  
VENÂNCIO DA COSTA LIMA 

De uma casa clássica, uma solução que mistura a 
tradicional fernão pires com uma casta mais recente 
na região – o verdelho. Os mostos fermentaram em 
inox, com o vinho a estagiar três meses em barricas 
novas de carvalho francês. De início, parece fechado, 
mas com alguma oxigenação sentimos aromas e 
sabores cítricos, minerais e vegetais. PVPR: 9,99 euros



SERRA MÃE RESERVA 2019 
SIVIPA

A partir de uma fermentação clássica (início em inox 
e finalização em barricas de carvalho francês), temos 
um vinho de arinto que leva ao máximo as notas de 
fruta verde (neste caso, maçãs que nos fazem lembrar 
cidra). Na boca sentimos sabores cítricos e frutos 
secos, envolvidos com uma acidez viva. É um vinho 
que pede um peixe gordo assado. PVPR: 6,99 euros

DONA ERMELINDA S. BLANC E VERDELHO 2019 
CASA ERMELINDA FREITAS

Embora cada casta tenha a mesma percentagem, 
é impressionante como a sauvignon blanc marca 

o lote, no nariz e na boca. Sentimos notas tropicais, 
logo seguidas de sensações minerais, conjunto que 

dá vida e diferenciação. Na boca, o açúcar e os 13,5% 
de álcool não deixam de realçar doçura. Vinho de 

perfil internacional bem acentuado. PVPR: 9,99 euros

QUINTA DO PILOTO RESERVA 2016 
QUINTA DO PILOTO

De uma vinha na região arenosa do Lau, este branco 
com uma bonita idade resulta das castas antão vaz, 

arinto e roupeiro. Com a passagem do tempo, as 
notas cítricas do arinto passaram para os aromas e 
sabores mais amanteigados, e para algum vegetal 

seco. Boca muito segura, estamos perante um 
branco que é um desafio à mesa.  PVPR: 15,99 euros

BREJINHO ORGÂNICO 2018 
QUINTA BREJINHO DA COSTA

A marca Orgânico explora castas nacionais em 
modo de agricultura biológica. Os mostos são 

trabalhados em ânforas e em barricas de carvalho 
nacional. Um branco com notas de evolução 
desafiantes, do funcho ao chá, passando por 

aromas mais apetrolados. Grande volume de boca e 
boa acidez. PVPR: 45 euros  

CHARDONNAY RESERVA 2017 
HERDADE CANAL CAVEIRA

Um caso que prova a importância de deixarmos 
alguns vinhos esquecidos na garrafeira. Em novo, 
teríamos apenas notas de manteiga, fruta de polpa 
branca e borras da bâtonnage. Agora temos estes 
aromas e sabores, conjugados com aromas de ervas 
secas, que dão muita graça. Na boca, bom volume, 
cremosidade e acidez no ponto. PVPR: 22,60 euros

CEPAS CINQUENTENÁRIAS 2018 
A SERENADA

Um curioso vinho feito com um blend de fernão pires, 
arinto, trincadeira das pratas, bical, rabo de ovelha e 
malvasia fina, pelo que, como se imagina, só pode 
apresentar-se rico e complexo. Ainda por cima, o 
facto de estarmos perante um vinho de 2018 dá-nos 
uma mistura entre notas alimonadas com frutos e 
ervas secas. Na boca, rico e longo. PVPR: 12,50 euros
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OLHOS E BARRIGA

Elencar todos os motivos que fazem merecer uma visita a Sesimbra é falar obrigatoriamente do 
mar, do cheiro da grelha que começa a aquecer às primeiras horas da manhã para receber o 
peixe que chega da lota, da azáfama das peixeiras no mercado municipal. É também falar da 
paisagem única, entre a serra e o mar, da praia paradisíaca, com areia branca e água translú-
cida, e da avenida marginal, arejada como poucas e com vista privilegiada para o castelo. Mas 
é, sobretudo, falar do muito bem que se come e bebe por cá. 

A oferta gastronómica sempre foi honesta e, por isso, profundamente ligada ao produto do mar 
e à tradição piscatória, com um rigor muito particular: peixe é peixe e marisco é outra coisa. Isto 
é, apesar de ambos se cruzarem à mesa em diversos restaurantes da vila, quando é para levar o 
assunto a sério, é importante saber que há sítios específicos para comer bom peixe, grelhado ou 
em caldeirada, um dos pratos incontornáveis de Sesimbra, e outros mais dedicados ao marisco.

Ficam, em sugestão, quatro restaurantes para gostos distintos, com ementas que variam des-
de a cozinha tradicional até criações mais aventureiras, sempre com o foco no peixe e marisco 
locais. Para dar ao roteiro a ambição de satisfazer apetites para todas as horas, acrescentamos 
algumas paragens estratégicas para repor os níveis de açúcar, para o bem-vindo copo de final 
de dia e para quem quer alimentar o gosto pelos vinhos da Península de Setúbal.

E

TEXTO NELMA VIANA | FOTOGRAFIA GONÇALO VILLAVERDE

O MAR SERVIDO À MESA
Sesimbra

Da Praia da Califórnia até ao Farol do Molhe, há quatro quilómetros de passeio à beira-
mar onde a boa comida se junta aos vinhos da região, em casas que já somam várias 

décadas ao serviço da cozinha local e outras que se têm vindo a reinventar.  
A completar o roteiro, algumas moradas para alimentar as outras horas do dia.
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Um brunch vegetariano
No Aloha Café, a proposta é equilibrar os excessos 
alimentares com um brunch (14 euros) vegetariano, 
do qual fazem parte a torrada de abacate, as 
panquecas de alfarroba, o iogurte com granola e 
fruta, o carpaccio de tofu e o chili de feijão vermelho, 
acompanhados do sumo do dia, meia de leite ou chá 
biológico. Para as outras horas do dia, há wraps, 
saladas, bowls e tábuas com húmus, guacamole, patês 
vegetais, fruta fresca e frutos secos, para partilhar.

 

Comida de tacho e almoços de família
A Casa Mateus reabriu há oito anos pelas mãos do filho 
e do neto do fundador, que já tinha o restaurante desde 
1927, e é, sem grande espanto, onde se come uma das 
melhores e mais genuínas caldeiradas da vila, que prima 
não só pela confecção exímia, bem apurada, mas também 
pela variedade de peixes, com presença da raia, safio, 
tamboril, caneja, pata-roxa e espadarte, aconchegados 
numa cama de batata, tomate e pimentos. Tudo no ponto 
e com óptimas sugestões de harmonização com vinhos da 
Península de Setúbal, destacando-se o branco de arinto 
e viognier da Herdade da Comporta. O espadarte-rosa 
com tomate, cebola e salsa é igualmente imperdível, tal 
como a massada de peixe que, em dias de muito calor, sai 
em catadupa e chega à mesa ainda a fumegar, na panela 
onde foi preparada.

2 CASA MATEUS

1

2



    SOLO    29

Mariscar com os pés (quase) na areia
Na restauração, há dois tipos de negócio de família que 
muda de geração: os que fracassam, por descuido ou 
desinteresse dos mais novos, e os que não só prosperam 
como honram o legado. É este o caso de Rita Chagas, 
que há três décadas tomou a liderança do Ribamar, casa 
que este ano celebra 71 anos de vida.
A vista para o mar – está mesmo em frente à praia – 
serve de aviso para o que aí vem: marisco fresquíssimo, 
tratado com o rigor de quem conhece o produto de olhos 
fechados. Quem chega vem à procura do prato real de 
marisco (49,95 euros), que reúne uma selecção variável 
do que o mar entregou no dia, e da não menos famosa 
sopa rica de peixes e mariscos. As ovas de choco podem 
servir de amouse-bouche para uma refeição mais ligeira, 
com passagem pelas ostras do Sado e o inimitável bife 
de espadarte à Ribamar. Seja qual for a opção, recomen-
da-se a harmonização com um branco da Península. A 
carta tem oito títulos de referência, desde um monocasta 
Terras do Pó, da Casa Ermelinda Freitas, até sugestões 
mais incomuns que, confie-se, equilibram bem com o 
marisco. É o caso do Quinta de Camarate branco doce 
que, embora mais direccionado para sobremesas, é óp-
tima companhia para o que vem do mar, pelo aroma 
delicado, complexo e com notas de tília.

3 RIBAMAR

4 FINI

3 4
Vai um docinho?
A Gelataria Fini, em plena marginal, tem ao dispôr 16 
sabores artesanais, sem corantes ou conservantes, que 
variam consoante a época e aos quais se pode acrescentar 
uma ou várias das 20 coberturas sugeridas. Na dúvida, é 
deixar a gerente escolher e aceitar a explosão de cor e sa-
bor que há-de chegar à mesa. Se é para ser, que seja numa 
taça e com tudo a que se tem direito (desde 2 euros).
N’O Melhor Croissant da Minha Rua, no coração do 
centro histórico, encontra-se uma boa desculpa para 
transformar um simples lanche numa refeição memo-
rável. A casa nascida em Sesimbra, que entretanto já 
se estendeu a outros pontos do país, aventurou-se nos 
recheios doces e salgados, do frango ao Kinder Bueno, 
passando pelo salmão e pelo requeijão com doce abóbora 
e nozes, para acrescentar à massa fofa e doce de que são 
feitos os croissants.
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Vinho para levar
“As bebidas, a determinado ponto, deixam de ter preço.” 
Este é o ensinamento mais valioso que se traz de uma 
visita à Garrafeira de Sesimbra, a mais antiga da vila, 
com 37 anos, e onde, entre mais de três mil referências 
de vinhos e espirituosas, com grande destaque para os 
produtores da Península, há um raro exemplar de mos-
catel da José Maria da Fonseca, de 1922, à espera de 
alguém que ofereça um valor justo por ele. “Quanto?” 
Não se sabe. Será aquilo que Vasco Alves, dono da casa, 
considerar adequado a um vinho desta categoria.
Mas também há muitos e bons moscatéis mais jovens a 
partir de 4,95 euros. O Moscatel Roxo Superior, de Do-
mingos Soares Franco, é o que sai mais, por ser “objecti-
vamente um dos melhores na relação qualidade-preço e 
aquele que se pode beber ao jeito de cada um sem perder 
características”: à temperatura ambiente, refrescado no 
frigorífico ou com uma pedra de gelo, “idealmente com 
casca de limão, para equilibrar o doce”.

Cozinha viajada inspirada na tradição
Quando há três anos Pedro Mateus e Paulo Carvalho de-
cidiram abrir um negócio a dois, apareceu-lhes o espaço 
da antiga marisqueira O Zagaia à espera de vida nova. 
Mantiveram o nome – em equipa que ganha, já se sabe… 
– e comprometeram-se a manter o legado gastronómico 
da casa, ligado sobretudo ao marisco, com um espaço 
que “encaixaria em qualquer capital europeia”.
Jovem, arejado e descomplicado, O Zagaia “trouxe 

novidade com um pezinho na tradição” e foi isso que 
Paulo, chef sesimbrense que já passou pelas cozinhas do 
Tavares e de Kiko Martins, aplicou na ementa. “Quise-
mos dar um twist à mariscada tradicional, com pratos 
criativos que mantenham o respeito pelo produto”, con-
ta. À lula com manteiga de carabineiro, mexilhões com 
leite de côco e lima, e ao lingueirão com molho holandês, 
juntam-se o arroz de carabineiro e o prego do lombo, 
“sobremesa” obrigatória depois do marisco. Tudo rega-
do a Brejinho da Costa Colheita branco.
Nas sobremesas, o moscatel roxo Horácio Simões acom-
panha o granizado de manjericão com farófia, espuma 
de goiaba, morango laminado e petazetas. Para algo fora 
da caixa, há uma selecção competente de runs. 
Descendo até à marginal, encontra-se o novíssimo O 
Batel (Av. Náufragos, 3), “segundo filho” da dupla Pe-
dro e Paulo, onde o receituário local é apimentado com 
uma aposta ambiciosa na carne. Às ostras, às amêijoas e 
ao ceviche com peixe do dia juntam-se a carne maturada 
e o bife tártaro, propostas raras por estas bandas e que 
combinam com um jantar na esplanada à beira-mar.

Jantares criativos sem pressas     
A fórmula perfeita para conhecer o Padaria é chegar ao 
almoço e não fugir das sugestões do peixe do dia e ficar 
até ao jantar, para o menu de degustação (70 euros), 
desenhado a régua e esquadro pelo chef Pedro Gomes e o 
anfitrião, José Manuel Rasteiro. É o próprio que diz, “Só 
trabalhar com peixe local é condição sine qua non para 
a criação de uma cozinha sem artifícios”.
Reinventar o “melhor peixe do mundo” é um dos desa-
fios a que se propõe esta casa, que desde logo apresenta 

5
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6 O ZAGAIA
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GARRAFEIRA DE 
SESIMBRA

R. República, 46, loja 12 
Tel.: 965 121 080

ALOHA CAFÉ

Avenida 25 de Abril, 
Edifício Âncora, Loja 9P 
Tel.: 964 479 474

GLIESE

Pç. Califórnia, lojas 2i-2j
Tel.: 212 235 019

criações como as ostras com maçã fermentada, tapioca 
e óleo de café ou um ceviche cujo leche de tigre chega 
em forma de granizado. Ambos fazem parte do menu de 
degustação, cuja estrela é o “rissol” do chef, uma espécie 
de rissol invertido com uma capa fina e gelatinosa do que 
seria o recheio, e por dentro, um aveludado de peixe que 
derrete na boca e que deve ser harmonizado com um 
branco fresco e frutado como o Grande Reserva Boal 
2017, da Casa Horácio Simões.
A carta de vinhos é, porventura, a mais completa da vila, 
com mais de 300 referências da Península de Setúbal, 
muitas a copo. O ambiente é requintado sem cair em 
pretensões e na esplanada com vista para o mar a banda 
sonora vai variando entre fado, ópera e música clássica.

Para acabar o dia ou começar a noite
Entrar no Gliese é entrar noutro planeta. Os tectos em 
arco, a mobília de design futurista e as ilustrações provo-
cadoras na paredes já seriam motivos suficientes para nos 
sentirmos noutra dimensão, mas mais adiante, a grande 
surpresa: uma sala ampla com pista de dança e duas pis-
tas de bowling. As especialidades são os mojitos de fruta, 
as sangrias e os cocktails de autor, que Jorge Patinhas 
compõe com o rigor de quem conduz uma orquestra. 
Para dar novo impulso, Fernanda Anacleto e os dois 
irmãos com quem partilha o negócio decidiram refazer 
a carta de snacks, agora mais virada para os petiscos de 
peixe. Tudo para picar sem cerimónias e acompanhar 
com um copo de vinho regional. No final, não há como 
não alinhar num dos cafés de assinatura ou num cocktail. 
Está aberto todos os dias, das 10h às 2h e oferece o final 
de dia perfeito para ver o sol a desaparecer no mar.

No Copo
Provámos, gostámos e ficou-nos na memória

COMENDADOR COSTA RESERVA 
ENCRUZADO

QUINTA BREJINHO DA COSTA

Chega à boca com uma salinidade 
surpreendente e vai-se revelando frutado 
e floral ao longo da prova, sendo um vinho 
que não se mostra logo e se vai dando a 
conhecer com calma. E, por isso, sempre 
muito provocador. Passou por um estágio 
de seis meses em talhas de barro e quatro 
em barricas de carvalho.

Pedro Penim

A subida ao Castelo é um dos pas-
seios obrigatórios quando vem “a 
casa”, porque é de lá que se con-
segue a melhor vista da vila, com o 
mar azul-esmeralda em pano de 
fundo. A subida, diz, não é propria-
mente fácil mas vale o esforço.

Ao nível do mar, é no restaurante 
Portofino, em cima do areal, que 
gosta de se deixar ficar a ver a vista, 
mas quando o assunto mete mesa 
e boa comida, vai direito à Casa 
Mateus, “sítio de absoluta confi-
ança, onde a comida é mais do que 
extraordinária, não só pela escolha 
dos ingredientes mas também por 
ser fiel ao receituário sesimbrense”. 
As amêijoas são obrigatórias e 
servem para abrir o apetite à cal-
deirada ou ao peixe grelhado. 

Para petiscar a qualquer hora, 
o Restaurante Filipe “é um sítio 
incrível” por ter aquilo de que mais 
gosta: caracóis, cerveja gelada 
e uma esplanada para estar à 
vontade.

O actor e encenador, nascido e 
criado em Sesimbra, é membro 
fundador do Teatro Praga e 
conhecido do grande público 
pela participação em filmes 
e novelas nacionais e pela 
apresentação do programa 
juvenil Art Attack. Vive em Roma, 
mas passa na vila “sempre que 
pode”, para rever a família e 
matar saudades dos sabores de 
infância e dos ares da serra e do 
mar. Este é o seu roteiro da praxe.

CICERONE

8

7 PADARIA

O ZAGAIA

R. Dr. Peixoto Correia, 33
Tel.: 212 233 117
Preço médio: 30 euros

PADARIA

R. da Paz, 5-13
Tel.: 212 280 381
Preço médio: 40 euros

CASA MATEUS

Largo Anselmo 
Braamcamp, 4 
Tel.: 963 650 939  
Preço médio: 25 euros

RIBAMAR

Av. dos Náufragos, 29. 
Tel.: 212 234 853 
Preço médio: 30 euros

FINI

Av. dos Náufragos, 15A 
Tel.: 211 931 795

O MELHOR 
CROISSANT  
DA MINHA RUA 

Rua Serpa Pinto, 30 
Tel.: 210 941 501
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ENOTURISMO

Mais do que os prémios, são os afectos 
e as memórias que falam mais alto 
nesta casa matriarcal centenária de 
onde saem alguns dos vinhos mais 

prestigiados da Península de Setúbal. 
Para descobrir, após uma caminhada 

num “jardim de vinhas”. 

UMA CASA DE TODOS
Casa Ermelinda Freitas
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Contar a história dos vinhos Ermelinda Freitas é contar 
a história de uma família que honra a humildade e faz 
por preservar a arte de receber. Leonor Freitas, filha da 
mulher que dá nome à casa, comanda o negócio com 
base nestes valores e é neles que alicerça o prestígio da 
marca, fundada em 1920 pela sua bisavó, e que se dedi-
cava inicialmente à produção a granel. 

Com os olhos postos no futuro, mas mantendo bem 
vivas as tradições agrícolas de outros tempos, a casa é 
o reflexo de uma vida dedicada à terra, “profundamen-
te ligada ao meio rural” e onde os afectos e memórias 
são preservados na antiga adega, convertida em espaço 
museológico aberto ao público e que dá a conhecer o 
percurso das quatro gerações que ali fizeram nascer 
vinhos extraordinários.

Ao longo do passadiço que percorre a adega, Leonor 
Freitas começa por apontar para as alfaias usadas nou-
tros tempos, quando começou, ela própria, a fazer vinho. 
Fala pouco dos prémios dispostos pela sala porque não 
gosta de se gabar e, por isso, demora-se mais na expli-
cação do processo de produção, desde a plantação da 
vinha ao engarrafamento, e sorri quando refere que os 
550 hectares de vinha onde hoje se produzem mais de 30 
castas foram crescendo a partir de uma “pequena” par-
cela de 60 hectares com apenas duas castas, fernão pires 
e castelão, sendo esta última a protagonista do vinho Leo 
d’Honor, uma homenagem à própria e que “só se faz em 
anos bons, por a produção da vinha ser muito pouca”. 
Daí resulta um tinto complexo, estruturado “e de muita 
qualidade, perfeito para celebrar ocasiões especiais”. 

A produção de Moscatel Superior, diz, só começou 
em 2000, dez anos depois da sua plantação, que foi o 
tempo necessário para que estagiasse calmamente em 
barricas de carvalho até estar pronto para consumo. “É 
um trabalho de paciência”, diz. 

A aposta na vertente enoturística [ver caixa] tem 
servido de complemento ao negócio, mais pelo pra-
zer de abrir as portas de casa e partilhar a história da 
família Freitas do que propriamente pela necessidade 
de exposição. Por isso mesmo, as visitas à adega, à cave 
e à sala de prémios são o remate, após um passeio pela 
vinha pedagógica – que Leonor apelida carinhosamente 
de Jardim de Vinhas –, que é, de facto, “o coração da 
casa” e para onde estão pensadas novas actividades, 
como piqueniques e eventos gastronómicos à volta dos 
produtos da região. Enquanto esse momento não chega, 
brinde-se à vida e à família Freitas – e seja-se bem-vin-
do, que esta é uma casa de todos.  

VISITAS, PROVAS E SOPA CARAMELA

A visita à Casa Ermelinda Freitas inclui uma prova de três ou 
cinco vinhos, que pode ser personalizada a gosto e acompanha 
com uma selecção de queijos de Azeitão, enchidos e pão locais, 
e bolo de laranja caseiro. Para grupos, as propostas são variáveis 
e Leonor Freitas anda a pensar num plano para acrescentr à 
oferta uma das tradições da casa: um almoço na varanda 
debruçada sobre a vinha dedicado à sopa caramela, uma 
espécie de sopa da pedra com hortaliça, feijão, carne e enchidos, 
que “era o jantar da família todos os dias”. As visitas exigem 
marcação e os preços são ajustados ao programa pretendido.

CASA ERMELINDA FREITAS
Rua Manuel João de Freitas, Fernão Pó (Palmela). 
Tel.: 265 988 000
Web: ermelindafreitas.pt

A TEXTO NELMA VIANA 
FOTOGRAFIA GONÇALO VILLAVERDE
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Final de Boca

Que vinhos pede?

Manda a tradição que esta torta seja apreciada com moscatel. 
A ligação pode ser excessiva, pelo que o ideal é procurar 
um moscatel com mais tempo de vida, seja ele datado ou 
resultante de lote. Além de a base ser de qualidade superior, 
o tempo introduz aromas e sabores terciários, da família das 
especiarias, das madeiras exóticas e até dos vinagrinhos 
elegantes. Outra possibilidade são os moscatéis da casta 
moscatel roxo. Como fogem às notas de laranja ou flor de 
laranjeira, têm notas mais especiadas, de frutos vermelhos ou 
de pétalas de rosa. Os espumantes também dão jeito nestas 
matérias. As bolhas conjugadas com a acidez fazem um 
pingue-pongue interessante com a doçura. EP Moscatel Alambre  

20 anos (JMF)
Bacalhoa Moscatel 

Roxo Superior 
20 anos

Espumante Casa 
Ermelinda de Freitas 

Reserva 2012
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Localizada no coração da vila de Palmela, a Casa Mãe da Rota de Vinhos é uma antiga 

adega reconvertida em ponto de informação enoturística, sendo também loja de vinhos 

dos produtores aderentes à Rota de Vinhos da Península de Setúbal. Para além de 

vender vinho a preço de adega, aqui é também possível  realizar provas de vinho na 

agradável esplanada com vista para a Serra da Arrábida e encontrar vários menus 

de degustação e produtos regionais locais.

Vinhos da Península de Setúbal e Moscatéis de Setúbal a preço de adega também 

disponíveis na loja on-line em www.rotavinhospsetubal.com

INFORMAÇÕES E RESERVAS

Rota de Vinhos da Península de Setúbal
Largo de S. João Batista · Palmela
Tel:  212 334 398 
Email:  info@rotavinhospsetubal.com

LOJA ONLINE

www.rotavinhospsetubal.com

CASA MÃE DA ROTA
DE VINHOS

CRUZEIROS ENOTURÍSTICOS
Exclusivos passeios de barco com presença do enólogo 
em provas de vinhos comentadas a bordo.

PERCURSO PEDESTRE JARDINS DE VINHAS
Circuito totalmente sinalizado, pedestre ou ciclável, 
realizado em modo auto-guiado, que permite 
incluir uma visita às adegas com prova de vinhos.

CIRCUITOS ENOTURÍSTICOS
Sugestões de visita para descobrir a região que incluem 
adegas, património, artesanato e natureza.
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VINDIMAS NA PENÍNSULA DE SETÚBAL
A mágica época do ano para os produtores, com 
experiências únicas de Pisa a Pé na Adega, Apanha
da Uva, Festa de Adiafa ou Adegas de Portas Abertas.

ROTA DAS VINHAS DO PÓ
Uma viagem de comboio a partir de Lisboa até 
à singular aldeia vinhateira de Fernando Pó, num dia 
entre adegas e degustação dos produtos locais.

MÚSICA E DANÇA
Performances em ambiente adega, com espetáculos 
únicos que percorrem o imaginário vitivinícola.

VISITAS ÀS ADEGAS
Conhecer a região através da história dos produtores, 
numa visita guiada que termina com uma prova de 
vinhos ou com um piquenique nas vinhas!

Um mundo para descobrir
A Rota de Vinhos da Península de Setúbal integra os 
produtores de vinho em experiências enoturísticas 
únicas que permitem conhecer esta privilegiada 
região, entre a serra e o mar, a cidade e o campo.

Um convite
aos seus sentidos! 

www.rotavinhospsetubal.com
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