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Aqui, são os sonhos que andam à roda

Por Carla B. Ribeiro ,

28.12.2013

É como estar no centro da acção... sem vontade de mexer um dedo. No

cimo de um monte, isolado e com uma vista a 360 graus, dormir neste

moinho, em Rio Maior, põe-nos em comunhão como os elementos. Com

todo o conforto e um toque de romantismo.

Os vários elementos parecem ser nossos aliados nesta experiência de dormir

num moinho. O vento não dá tréguas e marca a banda sonora ao longo de toda

a noite, varrendo a mata à volta. A chuva recolhe-se e opta por uma timidez que

não lhe permite sequer uns borrifos. Já o sol, logo às primeiras horas da

manhã, sorri em todo o esplendor, iluminando uma vista que parece estender-

se até ao infinito da nossa preguiça matinal. É isto que por aqui passamos em

dias de prenúncios deste Inverno.

 

E é assim que cumprimentamos o novo dia, ainda enrolados no aconchego de

mantas que explodem em cores. Os primeiros passos têm destino certo: rumo

ao último piso dos nossos aposentos — acolhedores sem mácula, como já

tivemos oportunidade para comprovar — para admirarmos a paisagem que,

neste Moinho.com, em Rio Maior, se desenha a toda a volta, tirando proveito

das janelas que se exibem qual ecrãs panorâmicos e que roubam todo o

protagonismo ao pequeno televisor que, perante a vista em torno, se torna,

felizmente, um mero objecto decorativo. Sentados num dos confortáveis sofás,

é impossível não sentir que se é o centro da acção e que tudo gira à nossa
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volta.

 

A sensação é também de contrastes, entre o milenar peso da história e

imagética que todos nós ligaremos aos moinhos e a modernidade que nos

rodeia. Para mais, além do óbvio e imediato apelo à contemporaneidade

patente no nome (aquele “.com” não engana), saliente-se que por aqui tudo

cheira a novo, até porque este alojamento abriu no início de 2013, juntando-se

a uma oferta que inclui um outro moinho — mas mais tradicional, o Moinho da

Senta —, a geminada Casa do Moleiro, a familiar Casa d’Al.deia e a rural Casa

do Foral.

 

Apesar das inovações, é de ressalvar que neste Moinho.com manteve-se tudo

“o que foi possível” da velha estrutura em ruínas. Só que agora as grossas

paredes em pedra da edificação original funcionam quase como elementos

decorativos num espaço que prima por técnicas de construção e por uma

disposição dos nossos dias, tirando até proveito acrescido de um verdadeiro (e

criativo) jogo de luzes.

 

Assim que se entra, numa cozinha “de bonecas”, traçada a luminosos branco e

alumínio, somos capazes de quase tudo. Desde preparar um pequeno-almoço

a preceito até um jantar mais requintado. No interior, uma mesa para servir as

refeições. Mas, em dias mais acalorados, uma mó do moinho colocada no

exterior pode transformar-se numa mesa de luxo e numa opção mais

prazenteira para uma refeição ao ar livre (especialmente a dois, isso é

garantido).

 

Uma curiosidade: no Moinho da Senta, no cume do monte ao lado, o facto de o

diminuto espaço não permitir incluir uma cozinha determinou a criação de um

espaço distinto para refeições no exterior. Incrustada na rocha, e aproveitando

esta para criar parte da sua estrutura, há uma sala onde se pode cozinhar

refeições, além de que, sendo toda envidraçada, funciona como miradouro

sobre a aldeia no vale.
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