
  

Holiday houses in the Alentejo 

nova pátria, em que todos os habitantes do con-
celho foram convidados a participar.  
A abordagem de Odemira tem toda a possi-
bilidade de ter sucesso, porque mergulha as suas 
raízes na prática. Os portugueses sabem como 
ninguém o que é estar num país estrangeiro.  
 
 
CAFÉ 
 
Portugal tem um café delicioso. Toda a gente que 
já passou por cá sabe disto. Por vezes, é difícil 
saber se tem de pedir uma bica, um expresso 
duplo ou um café abatanado, mas isto apreende-
se. A tradição do café data do fim do século 17, 
quando os primeiros torradores de café aparecem 
em Lisboa. Isso foi possível dada a abundância do 
café. Café de alta qualidade vinha das colónias, 
do Brasil, Angola e Timor. 
Em regra, o café é consumido fora da casa, num 
cafezinho ou pastelaria. Todos servem uma das 
conhecidas marcas portuguesas de café: o Delta, o 
Sical, o Buondi, a Chave d´Óuro, para referir só 
algumas. 

Li mesmo agora um livro fascinante sobre o café, 
sobre um natural de Alkmaar (Holanda), Alfred Peet, 
que tinha mesmo só uma paixão: o café. Em 1955, 
parte para a América, e desencadeia lá uma 
revolução de café. Sabia tudo sobre o café e estava 
disposto a partilhar o seu conhecimento com todos. 
O Starbucks tornou-se grande pelos conselhos dele.  
“O homem que ensinou o mundo a beber café”, por 
Jasper Houtman, livro que está em vias de ser 
traduzido para inglês. Quando estiver traduzido e se 
gosta de café, este livro merece inteiramente figuar 
na sua lista de livros a ler.   
 
 
CHRISTMAS 
 
O Pai Natal está cá, 
mais uma vez. 
(Ainda) não tem um 
programa tão ocu-
pado como o São 
Nicolau na Holanda, 
que em todas as 
aldeias e cidades 
obrigatoriamente 
tem de fazer uma 
visita, mas é bem-vindo com a mesma afeição.  
Cá celebra-se o natal com toda a família. Na noite 
de natal, o prato principal é bacalhau. Também o 
bolo-rei não pode faltar. Uma árvore de natal não 
é habitual, um presépio é. As crianças dirigem as 
suas listas de desejos ao Pai Natal ou ao Menino 
Jesus. Enternecedor. 
 
Estas são as últimas notícias de 2016. A única 
coisa que falta é desejar-lhe dias de natal felizes e 
um próspero 2017.  
  

CHOVE 
 
Chove, e não tão pouco quanto isso. Felizmente, 
não temos hóspedes. Não seria apreciado por 
eles, mas nós achamo-lo maravilhoso. Quando a 
chuva para um pouco, vamos logo ver a barra-
gem, quanto encheu de água. O ribeiro está a 
correr – portanto agora enche depressa. Caiu um 
pouco de chuva no mês passado, mas não teve 
grande efeito. Embora tenhamos visto que a água 
ficava guardada, o que já foi uma constatação 
positiva. Obviamente podia acontecer que algures 
houvesse uma fuga.  

Quando a barragem estiver cheia – esperamos 
que isto suceda até a primavera – fazemos uma 
sardinhada, segundo uma velha tradição de cá. 
Convidamos vizinhos e amigos e o empreiteiro 
vem com o pessoal. Levamos o churrasco para 
a barragem, grelhamos sardinhas, um copinho 
de vinho e pão fresco alentejano. Simples, mas 
delicioso. O empreiteiro já anunciou que vai 
trazer um presente. Peixe. Achigãs. Vivas 
evidentemente. Que colocaremos na barragem.  
 
 
MULTICULTURALISMO 
 
Nepaleses, búlgaros, ucranianos, chineses, indi-
anos: desde alguns anos fazem parte integral 
da vida quotidiana em São Teotónio. Há lojas 
chinesas, um merceeiro nepalês, uma agência 
de viagens búlgara. Também há uma agência 
de trabalho temporário especificamente para 
estrangeiros, dos quais a maior parte está em-
pregada na fruticultura intensiva, que cresce a 
olhos vistos.  
São Teotónio não é a única freguesia com mi-
grantes no concelho de Odemira, mas pode rece-
ber legitimamente o predicado de cosmopolita: 
São Teotónio, entretanto tem sensivelmente 20 
nacionalidades. 25% das crianças nas escolas são 
de origem estrangeira.  
Para promover a integração, o concelho de 
Odemira fundou o CLAIM, o Centro Local de Apoio 

à Integração de Imigrantes, financiado pelo con-
celho e os grandes fruticultores (50/50). Além de 
todo tipo de programas educativos para todas as 
idades (entre os quais aprender português, que 
está em primeiro lugar) há uma atenção especial 
à cultura e ao desporto: o primeiro campeonato 
de futebol já foi (tendo tido como vencedor Los 
Brutos) e em meados de novembro houve um 
espetáculo de teatro, com uma duração de 5 
horas, sobre o povo Bu e a sua busca duma 
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4 de dezembro 2016,   
chove, 17˚ 

Estrangeiros no Concelho de 
Odemira 

 
Holandeses 115 
Ingleses 70 
Alemães  364 
Tailandeses 812 
Chineses 44 
Suíços   27 
Indianos 88 
Ucranianos 205 
Nepaleses 229 
Bissau-Guineenses 29 
Búlgaros 1071 
Moldavos 91 
Cubanos 21 
Romanos 275 
Brasileiros 210 
Outros 225 
 
 
O concelho de Odemira 
(1720km2) é o maior concelho do 
distrito Beja, o qual que faz parte 
da província o Alentejo. Odemira 
tem 13 freguesias, entre as quais 
o São Teotónio. A capital do 
concelho Odemira também se 
chama Odemira. 

Semanas de pintura 2017 
 

Já só é possível inscrever-se na 
semana de pintura de abril 

(13 – 20 de abril) 
A semana de pintura de outubro 

já está completa 


