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1. ÁGUA 
  
Um dos meus maiores problemas que 
enfrentaremos é o problema da falta de água 
e o Alentejo está em situação crítica. 
O furo do Monte do Casarão não tem água 
suficiente para todo o Verão e porque ligar 
para os bombeiros para encher o reservatório 
de água não era uma opção, decidimos fazer 
um novo furo na esperança de termos água 
que garantisse o abastecimento durante todo 
o verão. Foi uma operação gigantesca e 
emocional, até ao fim (fotografia a esquerda). 
Mas acabamos por encontrar água: à 180 
metros de 
profundidade e 
com capacidade 
para 700 litros 
por hora. 
Apesar de 
termos tido 
algumas 
dificuldades a 
utilizar o novo 
furo agora tudo 
corre pelo na 
perfeição, mas 
no nosso website 
poderá ler mais 
novidades sobre 
o que aconteceu. 
 
 

2. PEGO DAS PIAS 
 
Mesmo havendo falta de água no Alentejo, 
ainda há alguns sítios onde ela abunda. Um 
deles é o rio Mira com os seus afluentes e 
lagoas das barragens. Entre São Luís e 
Odemira há um sítio muito especial: o Pego 
das Pias. Formado por várias bacias 
interligadas é possível desfrutar de uma 

experiência magnífica: nadar de bacia para 
bacia, numa água muito clara entre as rochas 
altas e que têm pequenas passagens. 
 

3. FESTIVAL SUDOESTE 
 
Björk, The Chemical Brothers, Franz 
Ferdinand, Gold Frapp, uma terra pequena 
com grandes nomes da música pop, num 
festival de musica grandioso. A Zambujeira do 
Mar recebeu o Festival Sudoeste pela décima 
vez, tendo contado com mais de 40.000 
apreciadores de música.  Até havia filas de 

trânsito (fenómeno inexistente por aqui) e na 
proximidade não havia nem pão nem cerveja.  
A GNR até tinha de gerir o trânsito no parque 
de estacionamento do supermercado e para 
abastecer o carro tinha de se esperar horas.  

Mas o festival foi fantástico. O ambiente era 
bom, o tempo estava fantástico e as exibições 
foram grandiosas.  No próximo ano há mais.  
 

4. TIRADA DA CORTICA  
 
Aconteceu a nossa primeira tirada de cortiça e 
ainda foi utilizado a técnica tradicional, não se 
utilizou nenhuma máquina e os trabalhadores 
fizeram uma acrobacia perigosa.  
A cortiça depois de retirada é junta num lugar 
(no nosso caso no parque de estacionamento), 
onde irá secar cerca de um mês antes de ser 
pesada. No processo 
de pesagem é 
utilizado uma 
balança que ficava 
bastante bem no 
mercado de queijo 
de ‘Edam’ (na 
Holanda).   
O peso da tirada 
não foi grande, mas 
ainda assim 
conseguimos 124 
arrobas. E para 
quem não sabe uma 
arroba pesa um 
pouco menos de 15 
quilos. 

 
5. NASCIMENTO FELIZ  
 
No último ‘Notícias do Monte do Casarão’ contei 
sobre o casal de andorinhas que fizeram o seu 
ninho num fio de electricidade na nossa 
garagem. Não tínhamos muito esperança que 
tivessem sucesso, porque todas as vezes que 
entravamos na garagem, pai ou mãe andorinha 
voava para fora do ninho. Por isso foi com 
grande surpresa quando de repente assistimos 
que três pequenas cabeças emergiam em cima 
do ninho.  
Agora já voam e 
todas as noites 
voltam ao ninho, 
dormindo lado ao 
lado com o fio 
eléctrico. 
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Na semana passada em Almere, 
Holanda foi cremado um bom 
colega e um grande amigo. Morreu 
demasiado jovem e demasiado 
rápido. Para que ficasse sempre 
connosco demos seu nome a uma 
oliveira. Nenhuma ‘oliveira nodosa, 
mas uma flexível de óleo’ (porque 
ainda não temos), mas jovem e 
cheia de azeitonas.  
Símbolo para todos as pessoas que 
perdemos. 


