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1. CEGONHAS DE VOLTA  
 
Na costa alentejana já da para vê-las. Podemos 
encontrar os seus ninhos nas chaminés, nas 
torres das igrejas, nos postes telefónicos e nas 

rodas de cegonhas. E muito famosos são os 
ninhos das cegonhas nas falésias do Cabo 
Sardão, onde é possível ver os ninhos de perto e 
as cegonhas não se incomodam. Mas só não 
pode ter acrofobia: se quiser ver os ninhos, tem 
que estar à beira de rochas que vão direito 
dezenas de metros para baixo. Mas pode deitar-
se de barriga, como nós. 
 
2. VILA NOVA DE MILFONTES 
 
Se já estiver no carro, tem graça conduzir até 
Vila Nova de Milfontes. Mil Fontes é a vila das 
três mentiras: já se chamava vila antes de o ser, 
não é nova e, também, não tem mil fontes. Mas 
é a vila balnear mais popular do Litoral 
Alentejano, situada na foz do Mira (esquerda em 
cima). Tem a dupla vantagem de se poder estar 
na praia á beira do oceano Atlântico e à beira do 
rio. A água é mais sossegada e um pouco mais 
quente, mas tem de estar atento ás marés. 
No verão há uma ligação fluvial que liga os dois 
lados do Mira. 
 

 
3. LOUÇA PORTUGUESA  
 
Se também tem tendência para parar em cada 
fábrica de louça que encontra no Alentejo pode 
encontrá-las por todo o lado. Pode encontrar, 
desde logo, uma loja de louça tradicional 
portuguesa no Cercal (ver fotografia). Esta louça 
tem a particularidade de metade dela ser feita à 
mão, seguindo o processo tradicional, e a outra à 

máquina. Mas caso queira ficar a conhecer 
todo o processo de produção da louça: o 
pintar, o esmaltar, o forno, tudo baseado em 
tradições antigas, é obrigatória uma visita ao 
Porches Pottery, em Lagoa. Mas terá de contar 
com uma viagem de, pelo menos, duas horas. 
Mas fique já com uma ideia visite  
www.porchespottery.com  
 
4. POSTO DE PASSAGEM MOURO  
 

Do 7º até o 12º século 
os mouros tinham o 
domínio a sul de 
Portugal e Silves era a 
cidade principal. Era 
um tempo de paz e 
prosperidade. A cultura 
de citrinos e do arroz, 
as palavras que 
começam com ‘al’ e o 
gosto tipicamente 
português de 
sobremesas e doces 
são todas heranças dos 
mouros. Também a 

arquitectura mourisca está visível em todo o 
lado. Até bem perto de nos, a menos de 300 
metros, há vestígios dum verdadeiro edifício 
mouro, com 2 pisos e totalmente em pedra. A 
lenda conta que este edifício servia de posto 
de passagem no caminho para o Silves.  
 
5. UMA PINGA DE MEDRONHO  
 
Chegamos ao tempo do medronho. A fruta do 
medronheiro já foi apanhada, fermentou 
durante meses e agora pode começar o seu 
processo de destilação. O nosso vizinho faz 
este licor na sua própria destilaria. Às cinco da 
tarde acende o fogo e logo começam a cair as 
primeiras gotas do alambique. Este é um 
processo muito moroso e trabalhoso e que 
está sujeito a regras muito apertadas. O 
medronho bom só está à venda no produtor, o 
que faz do medronho 
uma bebida exclusiva. 
Não é barato, mas é 
muito bom! Além disso 
uma ‘pinga’ de medronho 
limpa o esófago! Que não 
é estranho pois o 
medronho tem uma 
percentagem de álcool de 
45-60%!  
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