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O bom é que o verão europeu tem de tudo: tem 
Mykonos, tem Positano e Capri, tem Sardenha, 
tem Saint-Tropez, Formentera. No momento, eu 
fico mesmo é com a Comporta, que tem um ar 
bohemian, frequentadores descolados, 
gente relax e um astral anos 1960 único
t ext o  e fotos  joyce pascowitch
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Uma vilinha onde as cegonhas e seus ninhos sobre 
chaminés são as estrelas, onde os campos de arroz 
são parte do cenário, onde ninguém usa salto nem 
joias, onde os frequentadores são megacharmosos, 

onde todo mundo fica bonito: essa é a Comporta, pertinho de 
Carvalhal, de Carrasqueira, de Melides e de tantos outros lugarzinhos 
cheios de astral. Praias com um marzão, um sol que brilha com força 
e se põe dentro da água tipo oito da noite, pequenos restaurantes sem 
frescura e uma vidinha cheia de graça: como não amar tudo isso?

VIDA  
HIPPIE



Na pág. ao lado, Com-
porta e suas delícias: 

visual, comida  e lojinhas. 
Aqui, detalhes do hotel 

Quinta da Comporta, na 
praia do Carvalhal

RESTAURANTES

Para almoçar
Sal - na praia do 
Pego
O Dinis - na praia 
do Carvalhal

Para jantar 
São João
Restaurante da 
Comporta - do bra-
sileiro Fernando 
Droghetti, o Jaca-
ré, superconheci-
do em Trancoso
Gomes
Museu do Arroz - 
cuja dona, Isabe-
lina, é um tipo de 
rainha do pedaço
Dona Bia

 LOJAS

Rice
Lavanda
Museu do Arroz
Pau-Brasil - em 
Carvalhal 
Gomes - para comi-
dinhas, sacolas de 
palha, sabonetes e 
louças incríveis 
 
PASSEIOS
Pôr do sol no cais 
de palafitas em 
Carrasqueiro
Andar a cavalo pela 
praia - procurar 
José Ribeiro, o 
preferido de Ma-
donna

Aqui, um pequeno guia do que há de 
melhor por lá

AGOSTO 2019  J.P   39

ONDE FICAR
A boa surpresa neste verão foi a estreia 

do hotel Quinta da Comporta, na praia do 
Carvalhal. Concebido e criado pelo arqui-
teto Miguel Câncio Martins, conhecedor 
da região desde sempre, é totalmente in-
serido no espírito local. É um projeto sus-
tentável, que integra a arquitetura tradi-
cional de lá, mas faz conexão com o meio 
ambiente, com direito a um jardim maravi-
lhoso – batizado de biojardim – criado por 
Louis Albert de Broglie. Os quartos? Ah, 
são confortáveis, bem decorados, com ba-
nheiros espaçosos e luz natural. Além de 
suítes, tem as vilas com piscina particular. 
O que mais faz a diferença? O maravilho-
so campo de arroz, a paisagem a perder de 
vista, o pôr do sol, o café da manhã exce-
lente. A sofisticação despretensiosa. O ser-
viço. A proximidade da melhor praia do pe-
daço, a praia do Pego. E o spa, Oryza.


