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1. AINDA A DESFRUTAR  
Pode imaginar? É, desde há um ano, a vista a 
partir da nossa casa. Os montes têm uma 
vista semelhante. Estão num lugar mais alto e 
portanto têm uma perspectiva diferente. 
Todas as manhas bebo um café no terraço e 
desfruto. Dos 
sons da 
natureza, dos 
cores e do 
cheiro do 
eucalipto e do 
xisto, da 
alfazema e da 
salva. Os 
hóspedes 
sentem o 
mesmo: muitos 
hóspedes do 
ano passado já 
fizeram a sua 
reserva para 
este ano! 
 
 
 
2. REVOLUCẦO DOS CRAVOS 
 
25 de Abril, o dia da Revolução, é um feriado 
nacional em Portugal. Em todas aldeias, vilas 
e cidades este fim-de-semana é celebrado 
com festividades e fogo de artifício porque em 
1974 a ditadura com 48 anos encontrou, sem 
violência, o seu fim. A revolução começou com 
os capitães do exército que estavam fartos da 
cara e desumana guerra colonial. O General 
António de Spínola introduziu a Democracia e 

no 25 de Abril de 1975 houve as primeiros 
eleições. 92% do povo português votou e 
Mário Soares, que esteve muito tempo em 
exílio, ganhou com grande vantagem.  
 
 
3. ÚLTIMAS LARANJAS  
 
Ovos verdadeiros e porcos ecológicos, pão 
fresco, laranjas tiradas frescas das laranjeiras, 
mel e marmelada caseira, vinho alentejano: é 
um verdadeiro paraíso para quem gosta da 
comida pura e honesta. É verdade que o 
tempo das laranjas praticamente acabou, mas 
agora já podemos recolher espargos. E nós 
também semeamos e cultivamos várias coisas. 

O nosso vizinho lavrou uma pequena parte do 
nosso terreno e se tudo correr bem teremos 
tomates e batatas “Monte do Casarão.” 
 
 
4. SANTA CLARA 
 
O que há de melhor num dia quente do que 
arrefecer na água? Pode dar um mergulho na 
piscina ou no oceano, mas perto também há 
umas lagoas bonitas. Uma delas é a barragem 
de Santa Clara. Com seu volume de 

485.000.000 m3, é a maior lagoa de 
barragem em Portugal. A água está quente e 
limpa e há poucos visitantes. Quando quiser 
ver a lagoa de cima e comer qualquer coisa, 
pode conduzir até à pousada. A vista do 
terraço vale muito a pena. 
 
 
5. ARRASADOR DE MEIAS  
 
Temos dois cães: Sproet (Sarda em 
português), 1 ano e portuguesa, e Willem, 12 
anos e holandês. Estão (depois de um curto 
período de familiarizar-se) inseparáveis. Cedo 
de manhã Sproet tira Willem às orelhas da sua 
cama: vem Willem, temos que procurar gatos! 
E depois fazem muitos vezes juntos, horas de 
caminhagem. Os conhecedores acharam o 
Sproet um óptimo cão de caça, mas nós não o 
treinámos. É óbvio que 
ainda tem o instinto de 
caça: todas as meias 
estão interpretadas como 
presa e são destruídas 
em poucos segundos. Por 
agora temos muitos 
panos de limpeza (meias 
com buracos). E poucas 
meias. 
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