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Aconselhamo-lo sem hesitar! 
  
Esta 2.ª viagem, efectuada de 6 de Setembro de 2007 a 1 Outubro de 2007, permite-nos confirmar em 

todos os pontos a excelente impressão que nos tinha deixado a de 2006, que foi objecto de um relato de 

viagem, o qual os convidamos a ler, como introdução para este. 
Há certamente ligações específicas que aproximam Portugal e França. Como explicar de outro modo esta 

visão sempre positiva dos Franceses que visitam Portugal e a dos Portugueses que trabalharam em França 

e que frequentemente voltam com muito prazer. O acaso fez-nos descobrir uma destas ligações 

emocionantes: o monumento ao soldado desconhecido, oferecido pela França em 1958 como lembrança 

da sua participação na primeira guerra mundial. 
Desta vez, visitámos vários monumentos que verdadeiramente nos impressionaram pela sua beleza, pelas 

suas dimensões, e pelo seu estado de conservação. 
A maior parte do tempo, longe das grandes cidades, apreciámos a qualidade do ambiente pelo qual se 

fazem grandes esforços. A tranquilidade, a calma, a gentileza das pessoas bem como a honestidade dos 

comerciantes. Em resumo, tínhamos a impressão de “estarmos em casa”. 
  

 
  

  
DIA 1 - 8 de Setembro 
Entrámos em Portugal por Miranda do Douro, contornando a margem espanhola do Rio Douro, por 

estradas penosas. Como são 20 horas, pernoitámos no parque de estacionamento de um anexo da 

universidade, na companhia de um autocaravanista português, muito simpático.  

 

  
DIA 2 - 9 de Setembro (128 km) 

 

Miranda do Douro é visivelmente um lugar onde os Espanhóis vêm fazer as suas compras. Nós também 

fizemos as nossas e no momento de pagar, o comerciante ao descobrir que somos franceses desaconselha-

nos o bidão de azeite e substitui-o por outro bem melhor. Visita da catedral. Mogadouro,Torre de 

Moncorvo. Pernoita na área de serviço deFreixo de Numão, sempre acolhedora. 
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Ruínas do castelo de Marialva  

  

  

  
DIA 3 - 10 de Setembro 
  
Marialva, bonita aldeia. Compra, junto dos habitantes, da provisão de amêndoas para o 

ano. Trancoso,Penedono, tomar a EN 229, Pinhão ver absolutamente a estação e os seus azulejos. 

Direcção Mateus pela EN 323 e 322, Solar a visitar, seguidamente tomar a EN 313 "pequena" estrada 

magnífica. Pernoita no parque de estacionamento à entrada da aldeia de Lamas de Olo, muito calmo, e a 

não esquecer pelos que gostam da natureza. Sereis acordados pelos sinos das vacas e pela buzina do 

padeiro que traz o pão.   
[ GPS: Long.: -7.80125° - Lat.: 41.3712° ] 
  

  
DIA 4 - 11 de Setembro (80 km) 
  
Mondim de Basto, Gandarela, Cabeceiras de Basto, Vieira do Minho, parque natural do Gerês, 

travessia paga; 1,5 euros. No fim do percurso, possibilidade de banho em torrente com piscina natural, 

sob uma queda de água cristalina, mas estacionamento obrigatório a 600 metros do local. Passagem por 

Espanha, depois regresso a Portugal, a Lindoso. Noite muito calma junto do castelo.   
  

  
DIA 5 - 12 de Setembro (200 km) 

 

Visita aprofundada de Lindoso. Não devemos hesitar em perdermo-nos nas ruelas, ver a fonte e o seu 

lavadouro e sobretudo as latadas de uvas que perfumam a aldeia. Que perfume! 
Se vos propuserem uma garrafa de vinho natural, que muitos aldeões fazem, sobretudo não recusem. É 

divino. Um vinho sublime, mas efémero, que não vos provocará dores de cabeça. Bebendo-o reencontra-

se o perfume da aldeia. Para nós, está excluído voltar a Portugal sem revisitar Lindoso. Foi um rei 

Português que ao mandar construir o castelo baptizou o lugar de Lindoso, que quer dizer gracioso. 
Ponte da Barca, Ponte de Lima, Barcelos onde vereis além do castelo, galos pintados por toda a parte 

como recordação de um milagre que salvou um peregrino de Compostela. Este animal tornou-se no 

emblema de Portugal (também um laço que aproxima os nossos dois países). Aguçadoura, Póvoa de 

Varzim onde pernoitámos no parque de estacionamento de um imóvel.  
 

 

DIA 6 - 13 de Setembro (213 km) 

 

Porto, Espinho, Arada, Stª Maria da Feira, Arouca onde visitámos a magnífica igreja do mosteiro. 

Refeição na "Casa Testinha" um pequeno restaurante familiar e agradável, bom e não caro; O Portugal 
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profundo. Esta cidade faz muito para agradar aos visitantes. Aveiro, seguidamente pernoita na Lagoa da 

Vela, na margem do lago, com a companhia de garças, galinhas de água e outros pássaros.   
[ GPS: Long.: –8.79120° - Lat.: 40.27487° ]   
 

 

DIA 7 - 14 de Setembro (177 km) 

 

Figueira da Foz, grande estacionamento gratuito perto do porto, visita ao mercado municipal. Pedrogão, 

grandes pinhais, muito bom estacionamento, bela praia, São Pedro de Moel, bonita praia, Leiria (não 

entrar dentro da cidade para ir ao castelo) Batalha e o seu mosteiro a visitar absolutamente, uma das 

maravilhas de Portugal, e onde vereis também o monumento ao soldado desconhecido, oferecido pela 

França, e permanentemente guardado por militares. A chama é alimentada pelo óleo que provem da 

árvore da paz, uma oliveira que está no exterior, área de serviço, estacionamento gratuito. 
Coz, pequena aldeia com um mosteiro, insignificante do exterior, e do qual nenhum guia fala e que é, 

realmente, um tesouro que comove. Este monumento está sempre fechado, mas a aldeia mobilizar-se-á 

para trazer a chave e abri-lo. Alcobaça mosteiro grandioso, mas chegámos atrasados (encerramento às 17 

horas). Nazaré, tentámos dormir no Sítio sobre o penhasco, num estacionamento dedicado, mas uma festa 

de feirantes fez-nos fugir para a próxima aldeia, para perto do seu cemitério. 
  

 
O oceano suspira 

  
DIA 8 - 15 de Setembro (80 km) 
 

Regresso à Nazaré, fotografias do penhasco, dos peixes que são secos na praia, bonita estação balnear 

com possibilidade de estacionamento à saída da cidade. Famalicão, São Martinho do Porto, Foz do 

Arelho na embocadura de uma larga lagoa, é gracioso, com numerosos estacionamentos. Óbidos, 

demasiado turístico, com bonitas muralhas para serem vistas de longe. Regresso à Foz do Arelho para 

passar a noite perto da praia (pernoita de AC’s portugueses).    
 

 

DIA 9 - 16 de Setembro (70 km) 
 

Tentámos ir para o lado oposto da Foz do Arelho (difícil), Óbidos, Vau, Aldeia dos Pescadores, Praia 

do Rei, Cortiço, estrada de terra que nos levou a um “beco sem saída” com uma só casa: O restaurante 

"Rio Cortiço" excelentes peixes. [ GPS: Long.: -9.24578° - Lat. 39.42044° ] Praia do Rei indo pela estrada que vai 

para Peniche bons estacionamentos possíveis. 
[ GPS: Long.: –9.17658° - Lat.: 39.41351° ] 
Se quiserem ver o santa bárbara (série TV americana que é exibida em França) português, golfes, 

piscinas, casas de campo luxuosas etc...... vão à Serra del Rei junto a Ferrel Baleal paraíso do surf. 

Pernoita emPeniche perto do cais. Teríamos feito melhor se tivéssemos ido para o estacionamento, perto 

dos bombeiros.    
DIA 10 - 17 de Setembro (126 km) 
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Contornámos a costa até Ericeira (nem foi terrível). Mafra, visita ao palácio faustoso mosteiro do rei 

João V, a visitar absolutamente. Estacionamento gratuito em frente do monumento. 50000 obreiros 

trabalharam durante 5 anos para a realização desta construção; 880 peças, 4500 portas e janelas com uma 

biblioteca bonita, protegida por morcegos anões que eliminam os parasitas....... Que bela ideia!. 
Sintra, para visitar a basílica, aconselho: estacionem na parte baixa da vila e tomem o autocarro 

(estacionamento impossível na parte alta). 
Pernoita na Praia das Maçãs junto à praia, muito calmo.     
 

  
DIA 11 - 18 de Setembro (234 km) 
 

Lisboa, Palmela, Montemor-o-Novo, Évora, visita da catedral (17 horas, demasiado tarde para o museu 

e o claustro) ruínas romanas, importante aeródromo onde se pratica o voo à vela. Viana do 

Alentejointeressante parque de estacionamento perto da igreja para pernoitar mas a presença de ciganos 

fez-nos viajar para Alvito, noite muito calma.  
   

 

DIA 12 - 19 de Setembro (110 km) 
 

Portel, Amieira, não hesitem entrar nesta aldeia para comer no restaurante "O Aficcionado" super bife de 

vitela grelhado na brasa. O melhor que alguma vez comemos, charcutaria caseira. Reguengos de 

Monsaraz, Monsaraz pequena aldeia muito graciosa com um parque de estacionamento muito calmo e 

dedicado às AC’s. Visita da aldeia a pé. Poderíamos também ter dormido perto do lago. 

  

DIA 13 - 20 de Setembro (155 km) 
 

Mourão pequeno mercado a céu aberto, Moura igreja a ver. Campos de oliveiras a perder de vista, 

compra de azeite na cooperativa agrícola, equipada com um moinho gigantesco e ultra 

moderno. Serpa, Beja com uma torre impressionante, seguidamente direcção Mértola à procura de uma 

queda de água que não encontrámos. Chegámos a Mosteiro que se pensa ter sido um mosteiro e que é 

uma aldeia no “fim do mundo”, em pleno parque natural, no meio de centenas de perdizes, coelhos, 

lebres, corsas, o paraíso... [ GPS: Long.: -7.72706° Lat.: 37.78669° ] 
A estrada nos dois últimos quilómetros é em sentido proibido durante um quarto de hora de manhã e à 

noite para a passagem do autocarro. Noite super.     

  

 
Oliveiras gigantescas 

DIA 14 - 21 de Setembro (181 km) 
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Mértola bonita aldeia, toda branca, com a única mesquita transformada em igreja de Portugal, último 

porto fluvial do Rio Guadiana. Santana de Cambas,Pomarão com as suas paisagens de planaltos 

calcários. Alcoutim, contornamos a fronteira até Foz de Odeleite, Almada do Ouro, Castro 

Marim onde dormiremos no estacionamento dedicado às AC’s num ambiente ruidoso. A evitar. 
 

 

DIA 15 - 22 de Setembro (221 km) 
 

Vila Real de Santo António, ferro velho numa cornija onde um polícia nos autorizou o estacionamento, 

bonita estação balnear. Tavira, Faro, onde em nenhum momento podemos aceder ao mar, decepcionante. 

Faz calor, há muita gente. Não é o Portugal de que gostamos. 
Direcção ao interior Loulé, Benefim, Alte, estamos a 23 Km do mar (costa do Algarve) e já encontramos 

a gentileza, uma fonte, parques para estacionar-mos, instalações sanitárias, bem como Portugueses a 

quem a nossa passagem dá prazer. Campos de limoeiros, eucaliptos, pouca gente. São Marcos da 

Serra subimos o maciço de Monchique, bonita estrada e ambiente agradável. Fóia, 902 metros, bonita 

vista a 360° de onde fugimos por causa dos emissores e radares. É pena. Seguindo os conselhos de 

Alberto Brochado, promotor do turismo em AC’s, dormimos como os arganaz em Marmelete. 
[ GPS: Long.: –8.66670° - Lat.: 37.39928° ] 
  

  
DIA 16 - 23 de Setembro (63 km) 
 

Como muitas vezes, luz excepcional de pureza, medronhos maduros. Aljezur e as suas noras. Maria 

Vinagre, Zambujeira do Mar estacionamento possível sobre o penhasco, aldeia e praia muito 

bonita. Porto de Barcas, porto de pesca, refeição no restaurante "O Sacas" muito 

bom. Touril, Cavaleiro sesta e pernoita no farol do Cabo Sardão, noite muito boa. 
[ GPS: Long.: -8.81635° - Lat.: 37.59811 ] 
  

  
DIA 17 - 24 de Setembro (120 km) 
 

Almograve, estacionamento interessante em frente ao oceano [ GPS: Long.: –8.80144° - Lat.: 37.65335°] estrada 

através do campo e seguidamente Vila Nova de Milfontes bonita estação balnear, numerosos 

estacionamentos, possibilidade de banho. Perdemo-nos numa estrada de terra numa procura vã do 

oceano. Porto Covo numerosos estacionamentos perto do mar Santiago do Cacém, labirinto de ruas 

demasiado estreitas, onde nada veremos, seguidamente Vila Nova de Santo André, estrada até ao oceano 

e estacionamento num local “sem saída”, noite muito boa.  
  

  
DIA 18 - 25 de Setembro (89 km)   
  
Casa Branca, Comporta com cegonhas por toda a parte, Tróia, o grande estaleiro de Portugal. 

Regressámos pelo mesmo caminho para passar a noite na Praia da Comporta, para nós uma das mais 

belas praias, a evitar certamente em época alta. Noite muito boa. 
[ GPS: Long.: -8.80191° - Lat.: 38.38271° ] 
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O mar perto de Porto das Barcas 

DIA 19 - 26 de Setembro (141 km) 
  
Comporta, Alcácer do Sal onde cultivam o arroz e onde descobrimos milhares de lagostins. Eles andam 

mesmo na estrada. Visivelmente os Portugueses não os comem. Santiago do Escoural direcção Évora 

seguidamente à direita para Cromeleque dos Almendros alinhamento de 93 menires. Interessante. Noite 

na barragem do Divor, muito bem. 
[ GPS: Long.: –7.92064° - Lat.: 38.69969° ] 
  

  
DIA 20 - 27 de Setembro (228 km) 
  
Arraiolos, carvalhos, sobreiros, Montemor-o-Novo,Cabrela, Moinhola, criação de avestruzes. Setúbal, 

controlo de polícia mas onde não nos foram solicitados nem documentos de identidade nem teste de 

álcool. Não, o guardião da paz simplesmente nos perguntou num Francês impecável se a nossa viagem 

estava a decorrer bem. Admirou (a nossa mascote em liberdade), um pastor alemão, que nos valeu uma 

multa em Espanha. Cabo Espichel, Sesimbra, bonita cidade, estacionamento difícil e ruidoso. 

Decidimos tomar o barco para voltar a dormir na praia da Comporta.  

  

 
Anoitecer na barragem do Divor 

DIA 21 - 28 de Setembro 
  



                 Publicado no Portal CampingCar Portugal - www.campingcarportugal.com 

 

7 

 

Grande maré, fomos apanhar amêijoas normais assim como amêijoas grandes. Enchemos dois baldes, 

com os quais alimentámos os nossos vizinhos e fizemos uma excelente refeição. 
Regresso a Setúbal onde fomos acolhidos, como em família, por um casal de autocaravanistas 

portugueses, com os quais travámos conhecimento pela Internet, no 

portal www.campingcarportugal.com. 

  

  
DIA 22 - 29 de Setembro (159 km) 
  
Visita guiada à capela e Castelo de S. Filipe, azulejos muito bonitos. Os nossos amigos levaram-nos 

também a descobrir a bonita costa que vai até Sesimbra. À passagem encontrámos uma raposa 

“domesticada” que aparentava estar à nossa espera e que os aldeões alimentam regularmente. O céu está 

triste por nos ver partir. É a primeira e única chuva durante toda a nossa viagem. Nesta fase tive de 

decidir mudar os dois pneus da frente, para ter mais segurança. Tinha, e é verdade, subestimado a taxa de 

uso. Tive por conseguinte de os encomendar na véspera, à empresa Auto da Guerra em Setúbal. Constato 

que na mudança dos pneus, eles verificaram no banco de alinhamento, a geometria do rodado da frente e 

traseiro com correcção da roda dianteira direita. Defeito que eu pressentia. No momento de pagar, o 

proprietário disse-me: "Tenho uma boa notícia para si, negociei os vossos pneus menos caros que o 

previsto." Assim custar-vos -à 150 euros por pneu em vez dos 175 como lhe tinha dito, e com a correcção 

da geometria incluída. Este exemplo notável, é para nós significativo da qualidade das relações que 

tivemos com os comerciantes. Pernoita na Terrugem perto da fronteira espanhola, área de serviço e 

estacionamento para AC’s, muito calmo. 
[ GPS: Long.: -7.34855° - Lat.: 38.84592° ]  
  

  
DIA 23 - 30 de Setembro 
  
Partida para França. O nosso itinerário em Espanha foi o seguinte: Badajoz, Caceres, Ávila, Segóvia, 

Sória, Tudela, Ayerbe, garganta do Somport percurso muito bonito e sem portagens. No total: 5609 Km 

dos quais 3459 km em Portugal. 
SIM, confirmamo-lo. Após esta segunda viagem, Portugal é um destino ideal, sobretudo para os que 

nunca sairam do hexágono, ou que não fazem o fora de estrada. O nosso telefone portátil passou 

absolutamente por toda a parte. Se tiverem um problema, haverá sempre alguém para vos responder em 

Francês e ajudar. Lá, fareis uma cura de ar puro. Por curiosidade, comprovem a composição das águas 

minerais, a sua pureza é impressionante, e se gostam, de bom mel como nós, prevejam um lugar para ele 

no porão. 
Em conclusão, formulamos votos para que todos os que utilizarem as nossas informações, respeitem a 

natureza, observando as regras da “carta” do Autocaravanista e contribuam para manter estas cordiais 

relações entre Portugal e França e de certeza que vos desejamos uma viagem tão maravilhosa como as 

nossas. 
  
 

http://www.campingcarportugal.com/

