
  

Casas de Férias no Alentejo, Portugal 

pratos para 15 pessoas. Sabe fazê-lo, o meu 
homem. Tenho orgulho nele.  
 
 
NEBULOSA CABEÇA DE CAVALO 
 
O fotógrafo astronómico Carsten Jacobs, 
normalmente fotografa o céu estrelado na 
Namíbia, no Observatório Internacional Astronó-
mico Amador que lá há. Há umas semanas veio 
até nós, com malas atulhadas de aparelhos 
profissionais, esperando encontrar um lugar na 
Europa em que a noite tivesse a mesma escuridão.  
E foi exatamente o que encontrou. Estava muito 

contente com a escuridão. Fez fotografias 
esplêndidas. Da nebulosa Roseta e do aglomerado 
estelar da Árvore de Natal, a uns 2500 ano-luz 
daqui. Do Oríon, com a nebulosa Cabeça de 
Cavalo, a aproximadamente 1500 ano-luz. Na 
nossa página Web, se tiver interesse (na rubrica o 
que fazer/céu estrelado), encontra mais 
fotografias do Carsten e especificações do 
equipamento que utilizou. 
Brevemente poderá ver com os próprios olhos a 
nebulosa Cabeça do Cavalo no Monte do Casarão. 
Com o nosso próprio telescópio. No decorrer dos 
anos, foi sendo objeto de poupança pelos nossos 
hóspedes, em conjunto, e está quase 
encomendado!    
 

 
NOVO MERCADO MUNICIPAL 
 
Todas as aldeias e 
cidades em Portugal 
têm o seu mercado 
municipal de 
produtos frescos, 
provenientes dos 
arredores ou 
colhidos da terra no 
próprio dia. Tem 
sempre um talho, 
vende-se peixe, pão, 
frutos e legumes. 
Recentemente, foi 
aberto o novo 
mercado municipal 
em São Teotónio. 
Pertinho do antigo. 
O talho, a padeira, a 
senhora dos legumes 
e a peixeira vieram das antigas instalações, mas 
também há umas caras novas. Acrescentou-se 
uma peixaria e uma lojinha chamada Da Terra, 
com flores e produtos regionais. E há uma 
pastelaria. Depois de fazer compras poderá gozar 
um merecido descanso, tomar um café e comer 
um bolinho. Bem vistas as coisas, aqui no 
Alentejo tem todo o tempo do mundo…   
 
 

OCEANO DE FLORES 
 
Finalmente, temos um tempo normal. Solinho 
brilhante, 24°. Este abril foi mais frio e molhado 
do que nos outros anos. Até em abril ainda 
nevou na Serra da Estrela. Também março 
esteve mais frio: segundo as medições, o março 
mais frio em 32 anos! 
Mas o que é que é frio? Afinal de contas, vesti 
um casaco duas vezes neste inverno. Em 

novembro, a temperatura máxima de dia foi, 
em média,19,6°; em dezembro, 18,4°; em 
janeiro, 16,5°; em fevereiro, 16,4°; em março, 
17,9° e, em abril, 20,8°. 
Portanto, agora é aproveitar o tempo de verão 
e a natureza, que está no seu período mais 
colorido do ano. Em todo o lado há flores: 
amarelas, brancas, roxas, azuis, cor-de-rosa, 
lilás. Lavanda, estevas, centáurea, papaver, 
gladíolos, orquídeas e dezenas de outras. É 
preciso abrir um caminho no oceano de flores 
para chegar à piscina, às oliveiras, aos painéis 
solares. O rei hipopótamo desapareceu. 
Não permito ao nosso jardineiro que corte as 
flores. Só o poderá fazer mais tarde, quando 
deixarem de florir. Agora tudo está demasiado 
bonito.    
  
 
SEMANA DE PINTURA ESPECIAL 
 
O imponente oceano de flores sempre faz da 
semana de pintura na primavera algo muito 
especial: uma fonte de inspiração. Esta 
primavera não tivemos uma, mas duas 
semanas de pintura. Primeiro, a semana regular 
em que todas as pessoas podem inscrever-se; 
depois uma semana especial para membros do 
meu velho clube holandês de pintura, o Vrije 
Kunstgroep Almere (Grupo Livre de Artes 
Plásticas de Almere). Com 11 pessoas, 8 
pintores e 3 maridos que se tinham de entreter 

a si próprios. Evidentemente com a Jenny 
Helder como professora. Muito familiar, como 
antigamente. 
O Wynand, mais uma vez, deu formidavelmente 
o seu melhor: todas as noites um jantar de 3 
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30 de abril de 2016, 26°, sol 

Sempre me causa um pouco de 
dor quando se parte alguma coisa 
com que tinha uma ligação. A 
estatueta, o bule, o prato, 
qualquer coisa – tento colar as 
partes, tão bem quanto possível. E 
estou bastante contente com o 
meu esforço, mas a Marja não. É 
restauradora e trabalhou anos a fio 
no norte da Grécia e no 
Peloponeso, em diversas 
escavações. Por isso, levou todo a 
caixa de ferramentas do 
restaurador dela: bisturis, 
faquinhas, bloquinhos lixadores, 
verniz brilhante, verniz fosco. 
Arranjou tudo. Mesmo a nossa 
faiança de Gouda está outra vez 
como nova. 
Desde há algum tempo oferece os 
seus serviços ao público geral. 
Portanto, se ainda tiver qualquer 
coisa partida, escondida no 
armário e que tem significado para 
si (ou que vale muito dinheiro), 
pode dirigir-se a ela. Retoques, 
colar, completar, limpar, pegar: 
tudo está incluído no serviço. 
Arranja o estrago, 
independentemente de ser grande 
ou pequeno. Para os contactos 
dela pode dirigir-se a mim.      


