
 
Nascido em 28 de março de 2014:  

Cody Dylan Riemslag, filho  
do Bob e da Digna.  

Fantástico, mais um homenzinho a 
integrar a família. 

E vamos ter mais um ainda! 
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cottages in Portugal 

3. MAIS CORTIÇA AINDA  
 
Vou deter-me um pouco na cortiça. Podia escre-
ver mais nas próximas notícias, mas agora é o 
tempo da cortiça. Agora é quando se tira. 
A cortiça provém do sobreiro. O sobreiro é a única 
árvore da qual se pode tirar inteiramente a casca. 
Todas as outras arvores morrem, contudo o 
sobreiro cresce uma nova casca. Demora 
aproximadamente 10 anos até a casca/cortiça 
crescer suficientemente para a próxima extração. 
O número pintado 
nas arvores 
regista o ano em 
que a última 
cortiça foi tirada. 
Um sobreiro vive 
mais ou menos 
200 anos. A 
cortiça só pode 
ser tirada, pela 
primeira vez, 
quando a árvore 
faz 25 anos. Esta 
cortiça – a cortiça 
virgem – vale pouco. É demasiado rugosa e 
desigual. Só depois de ainda mais 10 anos a 
cortiça começa a dar rendimento. 
Tirar a cortiça ainda é feito tradicionalmente, sem 
capacete, luvas ou segurança. Isso só atrapalha. 
E por que é que a casca tem uma cor vermelha 
clara quando a cortiça foi tirada recentemente? 
Dizem aqui que é porque o sobreiro sente 
vergonha de estar nuzinho.  
 
4. INICIATIVA DE CICLISMO  
 
A Rota Vicentina, o novo itinerário para caminhantes 
que andem do Santiago do Cacém para o Cabo de 
São Vicente, é também descoberta pelos ciclistas. 
Embora nem toda a gente tenha uma bicicleta, o 
desporto de ciclismo efetivamente existe e vai sendo 
possível alugar uma bicicleta em cada vez mais sítios. 
O concelho de Odemira conhece três clubes de 
ciclismo a florescer, cada um dos quais, porém, 

opera individualmente e tem, por isso, as suas 
próprias rotas. Neste ano foi tomada a iniciativa de 
cartografar todos os caminhos de ciclismo do 
concelho, com uma descrição detalhada (também 
em inglês!) e indicações claras do caminho. Ainda 
não está concluído. Mas, independentemente disso, 
já pode explorar os nossos arredores de bicicleta. Se 
quer andar de bicicleta, podemos tratar disso. As 
bicicletas são-lhe entregues (e depois recolhidas) à 
porta do monte. O material inclui um capacete e cola 
para furos. Mas se as subidas das colinas o causarão 
problemas, recomendo que aluge um e-bike.  
Sem dificuldade sobe cada colina. Simples.  

1. UM POUCO DE HOLANDA 
 
Há momentos em que não podemos renegar as 
nossas raízes. Por exemplo, quando o NCA (o 
Clube Holandês do Algarve) organiza a sua 
festa anual do arenque. Foi assim o ultimo 
domingo no junho. Uma tarde para uma pessoa 

se empanturrar e patuscar com a Nova 
Holandesa (o primeiro arenque do ano), com a 
enguia fumada do IJsselmeer (a maior lagoa 
Holandesa) e com camarão holandês, tudo 
transportado por avião pela empresa de 
comércio de peixe do mar `Schmidt´. A festa 
do arenque não é a única atividade do NCA. 
Fundado em 2002, o clube pretende ser uma 
plataforma, ao nível social e de negócios, para 
Holandeses e Belgas que vivem em Portugal. 
Edita a revista Blik op Portugal (Olhar sobre 
Portugal) com histórias informativas e artigos 
sobre a legislação e regulação. Dão 
conferências e organizam reuniões e atividades, 
entre as quais a festa do arenque.  
Uma boa surpresa foi, desta vez, o jogo de 
futebol Holanda – México. Quem assim quis, 
pôde assistir num ecrã grande ao espetáculo. 
Mesmo que o arenque já tivesse acabado, as 
camisolas cor de laranja ainda não tinham de 
ser arrumadas. E só as arrumámos bastante 
mais tarde, com orgulho, porque conseguimos 
um excelente terceiro lugar. Afinal sempre 
continuamos a ser Holandeses.  
 
 2. CORTIÇA 
 
A cortiça tem uma história longa e rica. Já 3000 
anos antes do Cristo a cortiça era utilizada para a 
pesca na China, na Pérsia e no Egipto. A primeira 
ânfora fechada com cortiça teve a sua origem em 
Éfeso, no primeiro século depois do Cristo.  
A relação cortiça/vinho já é bastante antiga. 
Durante séculos, a cortiça foi utilizada para tudo e 
mais alguma coisa: não só na vinicultura, mas 
também na navegação marítima, na construção, 
na produção de móveis e na indústria militar. E 
continuam a chamar a atenção novas aplicações, 
principalmente no design ecológico e na moda. A 
mais recente inovação: uma cadeira de automóvel 
feita de cortiça. Pesa menos, portanto resulta em 
menos gasto de combustível. 
Portugal já é desde sempre o país da cortiça por 
excelência. Já em 1209 foi promulgada uma lei 
para a proteção do 
sobreiro. Agora Portugal 
produz aproximadamente 
50% do total mundial, de 
que 85% é proveniente do 
Alentejo. E desta percen-
tagem uma pequeníssima 
parte vem de nós.  
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11 de agosto de 2014, sol 28˚ 

O nosso código postal mudou. 
Recentemente foi atribuído um 
código postal próprio à Pomba. 

Estamos confiantes de que agora 
todos os pacotes chegarão na nossa 

caixa. Por favor apontem.  
 

Monte do Casarão 
Pomba, Caixa Postal 5578 

7630-593 São Teotónio 
Portugal 
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