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Para participar, envie sua dúvida para 

vt.responde@abril.com.br

das ficam à disposição. Outra 
herdade em que vale investir  
é a Torre de Palma (torredepal 
ma.com; diárias desde € 135), 
inaugurada em 2014 dentro  
de uma fortificação de 1338 
próxima da aldeia de Vaia-
monte. A decoração mescla  
a ruralidade alentejana com 
toques de Philippe Starck  
sem causar estranheza. As 19 
unidades são únicas, e todas 
confortabilíssimas, principal-
mente a roupa de cama, 
daquelas que parecem abraçar. 
Duas piscinas (sendo uma 
delas interna e aquecida), 
estábulo, degustação e passeios 
de balão completam o menu. 
O vinho servido ao pôr do sol 
no alto da torre pode desper-
tar a vontade de casar lá 
mesmo – e basta agendar.

rais e sobreiros (árvore da qual 
se extrai a cortiça). Muitos 
dizem que é a nova Toscana. 
No quesito hospedagem, nada 
é mais romântico do que as 
herdades, antigas propriedades 
rurais transformadas em 
hospedagens de luxo e com 
diárias de fazer corar qualquer 
meia-estrela do Rio de Janeiro. 
Em abril deste ano foi inaugu-
rada a herdade São Lourenço 
do Barrocal (barrocal.pt; diárias 
desde € 148), ao sopé da aldeia 
de Monsaraz. A reforma foi 
conduzida pelo arquiteto 
Eduardo Souto Moura, vence-
dor do Pritzker, que coman-
dou um minucioso projeto  
de restauração e criou alguns 
luxos, como o spa, mas fez 
questão de manter certas 
imperfeições causadas pelo 
tempo que dão alma ao lugar. 
Das 39 unidades, algumas têm 
até três quartos. Bicicletas com 
cestas de piquenique acopla-

Sobre cervejarias na Holanda, 
Johnnie Lustoza, do site 
destinocervejeiro.com, sugere: 
“Em Amsterdã, a Brouwerij’t 
IJ (brouwerijhetij.nl) está insta-
lada em um típico moinho,  
e as cervejas orgânicas vão 
bem com a linguiça Landjäger. 
No Red Light District, o In de 
Wildeman (indewildeman.nl) 
tem umas 20 torneiras, outras 
tantas cervas em garrafa; para 
petiscar, vá de smoked beef. 
Um clichê imperdível é a 
Heineken Experience (bit.ly/
ex_h), um museu interativo da 
marca que exibe sua história, 
a produção e curiosidades.  
A rede Café Gollem (cafegollem.
nl) é especializada nas artesa-
nais. Em Roterdã, a Kaapse 
Brouwers (kaapsebrouwers.nl) 
lançou em junho os rótulos 
Joelma e Chimbinha em 
parceria com empresas brasi-
leiras”. As visitas às cerveja-
rias custam por volta de  
10 euros (com exceção da 
Heineken Experience, que 
custa 16 euros) e costumam 
incluir degustação.

Eu gostaria de um lugar tranqui-

lo e retirado no interior de 

Portugal para uma viagem a dois. 

Leonardo Fiorin, Aracaju, SE

O Alentejo é o lugar, Leonar-
do. Ao sul de Lisboa e do Rio 
Tejo, uma região do tamanho 
de Alagoas guarda vilarejos, 
cenários pastoris e uma 
infinidade de oliveiras, parrei- FO
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A Torre de Palma 
é o Alentejo em 
versão boutique


