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1.  PERSEIDAS  
 
O céu estrelado aqui é inimaginavelmente 
bonito. Quando a lua não brilha, pode ver-se a 
olho nu infinitas estrelas em todo seu 
esplendor. Também se consegue seguir 

interminavelmente a via galáctica. Estamos 
deitados bastantes noites a olhar para cima. 
Na semana passada pudemos ver uma coisa 
especial: as Perseidas. A Terra cruza-se todos 
os anos em Agosto com o rasto de pó do 
cometa Swift–Tuttle. Pequenas partículas de 
pó, a maior parte não muito maior do que um 
grão de areia, entram com alta velocidade na 
atmosfera, e deixam um rasto de luz. Parece 
que todos os meteoros / partículas de pó vêm 
da constelação de Perseus, e por isso são 
chamadas as Perseidas. Também os nossos 
hós-pedes aproveitaram o espectáculo. Podia-
se ouvir os oh’s e ah’s em todos os proprios 
montes.   
 
 
 
2. ÉPOCA DE CAÇA ABRIU 
 
Apesar da caça em Portugal estar sujeita a 
regras rigorosas em relação a espécies, 
quantidades, épocas e dias, todas os pessoas 
com uma licença podem caçar em todo o lado. 
Para evitar que todas as quintas-feiras e 

domingos homens desconhecidos com 
espingardas e cães passem pela nossa 
propriedade e atirem em animais, integramo-
la na reserva de caça da associação de caça 
local. Agora só os membros 
(aproximadamente quarenta) da associação 
podem caçar connosco. Toda a reserva de 
caça arrendada aproxima os 4000 hectares. 
Na prática isso significa que, em boa 
colaboração, combinamos se e quando haverá 
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As férias acabaram 

 

As férias do verão já acabaram. 
Ainda estamos cheios esta semana 
e depois ficará mais calmo. Tivemos 

muitos hóspedes amáveis e 
fantásticos (acarinhamos as 
fotografias, cartas, desenhos, 
presentes e E-mails) e já 

recebemos as primeiras reservas 
para o próximo ano. Quer ler as 
experiências dos hóspedes? Vê 
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caça. Conhecemos todos os caçadores, e isso 
é óptimo em contactos sóciais. O momento 
alto do ano é a festa anual, para a qual os 
proprietários também são convidados. Desde 
as 13.00 horas até às horinhas cedas 
(portanto, até muito tarde) come-se e bebe-
se, e há canções e cantos, em que os javalis, 
às vezes, crescem um pouco em tamanho.  
 
 
3. IDADE MÉDIA EM SILVES  
 
Silves, uma cidade não muito longe daqui, 
tem uma história rica. No 11° século, era 
dominada pelos mouros e tinha o nome Xelb. 
Florescia e era o capital do Al Garb (Algarve), 
o centro de arte e cultura, onde muçulmanos, 

cristãos e judeus viviam fraternalmente em 
vizinhança. Pode experimentar a Feira 
Medieval como era na idade média, que era 
tudo menos escura. Nas ruazinhas estreitas 
em volta do castelo encontra centenas de 
barracas com bugigangas, arte, guloseimas, 
perfumes e especiarias, em que a influencia 
moura é inegável. Há tanta coisa para ver, 
ouvir e experimentar. É muito engraçado 
passar pela cidade como habitante da idade 
média. Pode escolher um fato apropriado: 
padre, trovador, cavaleiro, senhora de harém 
ou qualquer outra pessoa que deseje ser, e 
participar na festa.  
 
 
4. ‘BIRD WATCHING’  
  
As andorinhas foram-se embora. É difícil 
imaginar que já partiram para África, mas não 
sei onde estão. Foi um prazer tê-las de volta, 
perto de nós. Passei bastante 
tempo – em disfarce 
adequado – a observa-las. Pai 
e mãe chocaram nove jovens. 
Cinco na primeira vez, que se 
tornaram ‘adultos’, e quatro 
na segunda vez. A última vez 
não correu tão bem. Quando 
os jovens tinham nascido, o 
ninho caiu no chão. Um dos 
pintos não sobreviveu à 
queda. Um outro pinto não 
voltou para o ninho umas 
semanas depois. Boa viagem, 
andorinhas, e até ao próximo ano.  
 


