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entregue a chave da casa e que, depois, cada 
um tenha de tomar conta de si próprio é coisa 
que não dá propriamente uma boa sensação de 
férias. Mas tem de ser dito: os portugueses que 
estiveram cá não acharam assim tão mal o que 
nós temos para oferecer. Até dá para voltar. 
 
 
3. VINHO DOC ALENTEJANO  
 
Raras vezes se encontra-se um vinho português 
numa carta de vinhos num restaurante 
holandês, e ainda menos vezes um vinho 
alentejano. Às vezes ainda se conhece o Borba 
pelo nome, mas os outros vinhos alentejanos 
são completamente desconhecidos – também 
porque são principalmente destinados ao 
mercado nacional português. Os vinhos 
alentejanos são feitos de uma vasta variedade 
de castas de uvas antigas indígenas. Isso, 
combinado 
com a 
técnica 
moderna, 
resulta em 
vinhos de 
primeira 
qualidade 
que são 
altamente 
apreciados 
pelos 
conhecedores. Na internet encontra-se muita 
informação sobre os vinhos alentejanos. Mais 
divertido é de deixar que nos esclareçam tudo 
nas herdades e andar lá e provar o vinho. 
Durante as próximas semanas os vinicultores 
apresentam os seus novos vinhos e em todo 
lado há provas. A rota dos vinhos do Alentejo 
indica-lhe o caminho. 
  
 
4. WILLEM 
 
Falta-me ainda contar que o Willem já não está 
entre nós. Bom, corajoso Willem. Ultimamente 
só conseguia dar uns passos e caía pelas patas 
abaixo. Não conseguia levantar-se sozinho. Sem 
reclamar, deixava-nos ajudá-lo a pôr-se de pé, 
com um olhar de: não tenho culpa. Os seus 
músculos, principalmente da parte atrás, já não 
funcionavam e ele estava tão cansado, tão 
cansado. Teve uma vida fantástica aqui, com 
uma liberdade 
com que 
qualquer cão 
ficaria feliz. E 
era o chefe do 
seu próprio 
bando. Seus 
grandes 
amigos: Sproet, 
Stoffel e os 
pequeninos; era 
o grande exemplo deles e, de preferência, 
ficavam todo o dia ao seu lado. Agimos de 
consciência, Willem, mas luto com a memória de 
que, no último momento, ainda reclamaste um 
pouco, como quem queria dizer: “estou bem, 
para mim ainda não é preciso.”  
Não é para todos fazer de Deus. 

1. O VERÃO DOS CÃEZINHOS  
 
Desde o começo de Julho temos quatro novos 
jovens cães. Coincidência? Destino? Piedade 
imprópria? Wammes, Joris e Lotte, cães de caça 
de tamanho médio, têm agora 4 meses. Sofie, 
um rafeiro 
alentejano, 
tem 5 
meses. Pelos 
pequenos 
(irmãos e 
irmã) 
tentamos 
encontrar 
uma casa 
boa, mas 
não é fácil: 
há abundância de cães jovens. Portanto, por 
enquanto, cabe-nos o encargo de dar alguma 
direcção a estes projécteis não guiados. 
Destroem tudo. Almofadas, cadeiras, sapatos, 
caixas, escovas de sanita, revistas, vassouras: 
tudo que conseguem agarrar. Do jardim em que 
tinha tanto orgulho, também pouco resta. Pelos 
vistos, rosmaninho, agave e flor-da-paixão são 
muito apetitosos. De qualquer maneira, não são 
maus comedores: cortiça é muito bom, e 
bolotas, gafanhotos, formigas, sabonetes, 
pedras, esferovite, terra, e acendalhas e corda 
também não são de desdenhar. As fezes 
correspondem: ou bóiam, ou são rolinhos, ou 
parecem salsichas com um pouco de corda no 
meio. Necessitam de um aninho, esperamos, e 
serão cães bem-educados e obedientes, que já 
não fogem e não andam em cima da mesa de 
vidro da sala. Alguma ajuda não faz mal 
nenhum: sábado de manhã às 9.00 horas é a 
hora do treino dos cachorros. 
 
 
2.  AMPARO VERSUS PRIVACIDADE 
  
Até agora tivemos muito mais hóspedes 
holandeses de que portugueses. Isso faz 
sentido, porque estamos dirigidos 
principalmente ao mercado holandês. Contudo, 
não é a única explicação. O nosso conceito não 
atrai os portugueses. Privacidade? Um monte 
próprio? Passeios a pé? Estrangeiros malucos!
Isto não é bem uma 
surpresa total. 
Quando começámos 
com o projecto, o 
arquitecto da Câmara 
Municipal logo propôs 
que construíssemos 
todas as casas cá em 
baixo no vale, com a 
piscina no meio. Ele 
não percebia que a 
maior parte dos 
holandeses já vivem 
muito juntos e que, 
durante as suas 
férias, prefiram não 
ver ninguém. E os 
portugueses gostam de ser um pouco mimados. 
Apreciam que todos os dias apareça alguém que 
socialize com eles, que vaze o caixote do lixo 
por eles e que faça as camas. Que lhes seja  


