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logo perceberá por que motivo a arrábida foi 
construída justamente ali, sobre as falésias junto 
ao mar. Um sítio melhor para e solidão poder 
rezar e meditar com todo o silêncio é quase 
inimaginável.  
 
3.   FIM-DE-SEMANA DO COGUMELO 
  
Os portugueses adoram comer. E levam todo o 
tempo necessário para o efeito. Alem disso, é 
uma ocupação social importante. Tão importante 
que fins-de-semanas inteiros e até festivais são 
organizados com o objectivo de chamar atenção 
para um determinado acepipe local. Em Aljezur há 
o festival da batata-doce, em São Teotónio o 
festival do milho e do feijão, em Olhão o festival 
do marisco. Assim também há o dia do mexilhão, 
o dia do bacalhau, da abóbora e da cabra – em 
que os chefes cozinheiros demonstram as suas 
habilidades culinárias. Em dezembro havia o fim-
de-semana do cogumelo: púcara, tortulho, 
cantarela, amanita. Também se organiza um 
workshop sobre cogumelos. Infelizmente não 
pude participar. Gostava muito de ter ido, porque 
no Monte do Casarão os cogumelos abundam 

durante o inverno. É frustrante vê-los e não saber 
quais se podem apanhar. Primeiro, é 
indispensável conhecê-los. Comê-los só em 
segundo lugar. Apenas o fazemos quando 
estamos totalmente certos do nosso cogumelo.   
 
4.  2013 
 
Já estamos em Janeiro. São 
Nicolau, o Natal e o Ano 
Novo e 2012 tornou-se em 
uma memória. Para nós foi 
um ano bastante ocupado e 
emocional. Casaram dois 
filhos – duas novas noras. 
E o Teun, que já desde 20 
de setembro aí está, alegre 
e saudável, neste mundo. 
Tivemos muitos hóspedes, as semanas de pintura 
foram formidáveis, a semana de festa do Bob e 
Digna merece continuação. O negócio está a 
correr bem, apesar dos tempos económicos 
difíceis. Tivemos o melhor ano desde sempre. As 
previsões para o próximo ano também são 
favoráveis. O que é giro é que várias pessoas – 
com os seus mais próximos, claro - vêm celebrar 
uma ocasião especial: 40 anos de casamento, 
fazer 60 anos... 
 
Resta-me de desejar-lhes um 2013 muito próspero. 
 
Até às próximas notícias ou outra uma ocasião! 
 
 

1. CHAMINÉS   
 
Provavelmente já tinha reparado: em cima das 
casas Alentejanas e Algarvias há uma chaminé, 
e muitas vezes mais do que uma. Todas são 
diferente: de forma simples, austera, ou com 
muitos ornamentos; 
brancas ou com uma 
corzinha; redondas, 
quadradas ou cónicas; 
com uma galo, uma 
bruxa ou um cão; por 
vezes com um pouco 
de rede para os 
pombos. O passado 
mouro do sul de 
Portugal é claramente 
visível em muitos dos 
desenhos.  
Conta-se a historia de 
que os mouros, quando 
os cristãos os obrigaram a converter, 
construíram nos telhados pequenos minaretes 
na direção de Meca, para poderem practicar a 
sua fé na mesma. E, com efeito, muitas 
chaminés fazem pensar em minaretes.  
Muitas das chaminés que agora se vêem datam 
do século XVIII. A forma e a quantidade 
indicavam a riqueza e o status social do 
proprietário. A aparência da chaminé dependia 
da resposta que o pedreiro ouvia à sua 
pergunta: 'Quer uma chaminé de quantos dias?' 
Quanto mais tempo se ocupava com a chaminé, 
mais adornos tinha e, portanto, mais caro 
ficava. 
Hoje em dia também as novas casas e prédios 
têm chaminés. Sobre os status social do 
proprietário já não dizem nada. Talvez as 
antenas, discos e aquecedores de água solares 
tenham herdado esta função.  
 
2.     AS MESQUITAS DE ALJEZUR  
 
A arquitectura, os doces, a vegetação, a 
gastronomia: quinhentos anos de civilização 
moura ainda se fazem sentir em todo o sul de 
Portugal. E até tocar. 
Perto de Aljezur escavações puseram a 
descoberto os restos de ribat al-Rihana 
(Arrifana), o complexo militar-religioso que foi 

construído aproximadamente em 1145 pelo 
monge guerreiro sufi Ibn Qasî. Desde 2002 
foram encontrados nada menos do que oito 
mesquitas, bem como um minarete, uma 
parede de oração, cerâmica e armas metálicas.  
A descoberta mais recente, que data de 2011 
foram um banho publico, túmulos e uma pedra 
sepulcral com inscrição. A decifração desta 
última permitirá compreender melhor a 
comunidade conventual do Ibn Qasî.  
Quando visitar pessoalmente as escavações, 
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Pintar no monte 2013 
  

De 18 - 25 abril e de 3 - 10 
outubro decorrerão as novas 
semanas de pintura no Monte do 

Casarão.  

 
 info:  

http://www. montedocasarao. 
com/En/e_painting.html 

 

Desconto para quem 

reservar cedo 
  
Também este ano poderá 
aproveitar do nosso 
desconto, se reservar cedo. 
Reserve em Janeiro e terá o 
preço de 2012. 
 
O desconto também é válido 
para as semanas de pintura. 


