
G L A M P I N G 
&  N Ã O  S Ó

A ideia de campismo selvagem de tenda às costas, 
banhos de água fria e chão duro a fazer de cama já é só 
para quem assim o prefere. Afinal, não é suposto férias 

serem sinónimo de desconforto, pois não? 

Acampar com esti lo

TEXTOS DE PATRÍCIA CABRAL

ALENTEJO
M A R

PORTUGAL NATURE LODGE ZMAR A TERRA THE WALNUT TREE FARM

C
A

S
S

A
R

 P
H

O
TO

G
R

A
P

H
Y

66-72_Camping Mar ER.indd   66 26-03-2013   15:40:10



67evasões abril

D
R

A TERRA

66-72_Camping Mar ER.indd   67 26-03-2013   15:40:14



68

Portugal  
Nature Lodge
O D E M I R A

Já lá vão cinco anos desde que o casal Pedro e Joke decidiu trocar 
a Holanda pela tranquilidade do Sudoeste Alentejano. Compraram 
um terreno onde ergueram vários tipos de tendas e fizeram nascer 
o Portugal Nature Lodge – um acampamento onde se pode tirar o 
máximo partido da vida ao ar livre e, ao mesmo tempo, usufruir das 
comodidades de um quarto de hotel. O «campista» pode escolher 
entre dormir num yurt da Mongólia (com janela no topo para ob-
servação de estrelas), numa tenda safari (a fazer lembrar os lodges 
africanos mas com a planície alentejana como pano de fundo) ou 
num tipi (a estereotípica tenda usada pelos índios norte-americanos). 
Em qualquer das opções há que estar preparado para acordar com 
o chilrear da passarada e outros sons da natureza. Mas assim que 
se põe a cabeça fora e se contempla as amplas vistas depressa se 
esquece a alvorada. De manhã à noite não falta o que fazer: cami-
nhadas junto ao rio Mira, passeios de bicicleta pela serra do Cercal, 
surf nas praias de Odeceixe. 

Troviscais
Tel.: 914199671
Tenda safari a partir de 65 euros por noite (2 ocupantes)
portugalnaturelodge.com
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Portugal  
Nature Lodge
O D E M I R A

A Terra
O D E M I R A

Tirar proveito daquilo que a terra fornece e gerir os recursos de 
forma equilibrada tem sido a filosofia deste ecocamping desde a 
sua fundação, em 2011. Foi a necessidade de regressar a um am-
biente tranquilo – onde, no verão, se pode tomar duche à luz das 
estrelas, dar mergulhos no lago, apanhar legumes da horta e fazer 
churrascos ao fim de semana, por exemplo – que levou Francisco 
e Cláudia Talone de Brion a quererem partilhar este pedaço de 
terra com amigos e hóspedes. As influências de várias culturas, 
nomeadamente a indiana, estão presentes no interior das tendas 
e em vários objetos disponíveis para venda numa lojinha. 
Aqui pode ficar-se numa tenda Rajasthani (com lugar para duas 
ou três pessoas e terraço privativo) ou num tipi (até quatro ocu-
pantes). O mobiliário e a decoração têm o dedo hábil de Francisco, 
que os construiu usando apenas materiais naturais e reciclados. 
Na tenda de receção há cozinha comunitária (que tanto serve para 
tomar o pequeno-almoço como para os hóspedes prepararem as 
suas refeições), sala de jantar e uma zona de estar onde somos 
recebidos como se em casa de amigos estivéssemos.

Carvalhal das Figueiras, Corgo da Casca
São Teotónio
Tel.: 936914279
Tenda tipi a partir de 100 euros por noite (2 ocupantes; 
mínimo 2 noites; pequeno-almoço incluído)
aterra.com.pt
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Zmar
O D E M I R A

Em 2009, quando ainda não havia nada do género em Portugal, o Zmar 
veio marcar a diferença ao apostar num conceito de campismo tão 
confortável quanto sustentável. Projetadas com o respeito pelo am-
biente em mente, todas as infraestruturas foram construídas em 
madeira proveniente de florestas certificadas, cada alojamento tem o 
seu painel solar térmico e toda a sinalética e mobiliário exterior são 
feitos de plástico reciclado. Integrado numa propriedade de oitenta 
hectares, o Zmar oferece inúmeros serviços e atividades para miúdos 
e graúdos. Os aventureiros podem pôr a sua coragem à prova no 
circuito de arvorismo (com 12 pontes suspensas). As crianças têm à 
disposição parque de diversões, parque aquático e uma quinta peda-
gógica onde podem alimentar os animais – enquanto os pais aprovei-
tam para recarregar baterias no Zpa. Em termos de alojamento as 
modalidades são variadas: há tendas para alugar a partir de 6 euros 
por noite, pode trazer-se autocaravana própria ou ficar numa mobile 
home Zmóvel (capacidade para 2 adultos), num dos bungalows Zchalet 
ou numa das casas Zvilla (ambos para 6 ocupantes). Conforto em 
sintonia com a natureza é o lema.

Herdade A-de-Mateus, EN 393/1, São Salvador

Tel.: 283690010

Zmóvel a partir de 83 euros por noite 

(2 ocupantes; pequeno-almoço incluído)

zmar.eu
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The Walnut 
Tree Farm 
A L J E Z U R

Para onde quer que se olhe, surgem várias tonalidades de verde a 
cobrir a paisagem. Anichada num vale isolado a cinco quilómetros 
de Aljezur, a The Walnut Tree Farm reúne o melhor de dois mundos, 
com as praias de Arrifana, Clérigos e Amoreira a 15 minutos de 
distância. A escolha do alojamento depende do estado de espírito. 
A unidade mais curiosa é, sem dúvida, a Tree House, empoleirada 
numa nogueira centenária, com vista para um riacho. Mas não se 
pense que é uma qualquer cabana de brincar: cozinha equipada e 
chuveiro de água quente são comodidades garantidas. Para quem 
não abdica do «conforto» de ter os pés bem assentes na terra, a 
melhor solução será pernoitar na Fazenda, com acesso a todas as 
mordomias: quartos espaçosos, alpendre com mesa de refeições 
e uma sala onde não falta a lareira para noites mais frias (também 
as há, por aqui). Para os românticos, a yurt (na imagem) é a melhor 
escolha. Além de estar suficientemente isolada, tem um deck para 
observar as estrelas. «E o Alentejo?», pergunta o leitor. Fica logo 
ali ao lado, nem a vinte minutos. 

Aljezur
Tel.: 282991904
Tenda yurt a partir de 85 euros por noite 
(2 ocupantes; mínimo 2 noites)
walnut-tree-farm.com
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