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ESCAPADA / sete

mais...

Paredes  
com história(s)
Exatamente à mesma distância de Lisboa e do Porto, há um convento  
do século XVII onde já não dormem frades. É um hotel  SÓNIA SAPAGE

CONVENTO 
DA SERTÃ 
HOTEL
Al. da Carvalha, 
6100-730 Sertã  
T. 274 608 493  
www.convento 
dasertahotel.pt
A partir de €80 
(quarto duplo)
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Hotel Ô Golf Mar
Situado no topo da falésia 
frente à praia de Porto Novo, o 
Ô Golf Mar propõe uma estada 
dedicada ao surf. Em parceria 
com a Good Surf Good Love 
Surf Academy, o programa 
inclui 5 aulas de surf, 6 noites de 
alojamento em regime de meia 
pensão com pequeno-almoço 
buffet e jantar (a partir de 
€462,50 por pessoa em quarto 
duplo). O hotel de três estrelas 
assegura o equipamento para as 
aulas, assim como o transporte 
para a praia. Os alunos serão 
acompanhados individualmente 
por um instrutor. Os únicos 
requisitos para aderir ao 
programa são a idade – mais de 
16 anos – e o espírito de aventura. 
Praia do Porto Novo, Maceira, 
Torres Vedras T. 261 980 800
www.ohotelsandresorts.com

Ride351 – Surf Trips
Aliar o surf à descoberta dos 
melhores locais para a prática, 
cultura e gastronomia é a 
proposta da Ride351. A empresa 
dispõe de programas de um 
dia (€50, Peniche) ou de fim de 
semana (€135 avançados, €205 
principiantes, Peniche 
ou V. N. Milfontes), 
e ainda Surf 
Trips  (duração 
mínima 
de 4 dias/3 
noites, desde 
€465), em que 
os principiantes 
podem ter aulas com instrutor 
e equipamento incluído, e 
os mais experientes podem 
desfrutar dos melhores swells a 
norte (Peniche, Figueira da Foz 
e Porto), no centro (Cascais, 
Ericeira e Peniche) e a sul (Sines, 
Vila Nova de Milfontes, Aljezur 
e Sagres). Todos os programas 
incluem transporte, seguros de 
viagem e acidentes pessoais, 
acompanhamento, refeições e 
alojamento. T. 96 677 7634 / 21 961 
5752. www.ride351.com

Em 380 anos de vida, 
esta casa já foi convento 
franciscano, escola de 
«ler, escrever e contar», 

residência particular, sede dos 
escuteiros e quartel da GNR, com 
as respetivas cadeias civis. Ainda 
tem confessionários, campanário, 
claustros, poço, capela e grades 
nas janelas mais baixas. Mas agora 
tem também 25 quartos, casas de 
banho modernas, piscina, salas de 
reuniões e espaço para massagens. 
O hotel fica no cimo de uma 
pequena ladeira e quase se fecha 
sobre si próprio, permitindo como 
única paisagem a ponte filipina da 
Sertã e seus arredores. As obras 
de recuperação do espaço foram 
acompanhadas por Elsa Marçal, 
diretora da unidade hoteleira, 
duraram mais de um ano. Com este 
convento transformado em hotel, 
a família Marçal, que explora o 
espaço, continua a investir na sua 

terra, levando para o interior do 
País as melhores práticas. Exemplo: 
Os quartos têm todos saídas 
de HDMI e USB junto às fichas 
de eletricidade, possibilitando 
uma ligação informática direta à 
televisão. O modelo foi trazido de 
um hotel no estrangeiro e permite 
o visionamento de filmes a partir 
de uma pen drive ou a utilização do 
LCD do quarto como monitor do 
computador. Assim, até parece fácil 
juntar tradição e modernidade._
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