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1. PRONTO PARA O INVERNO  
 
É claro que antes de começar a construir o 
nosso projecto, pensámos no aquecimento dos 
montes. Tínhamos a ideia que uma lareira 
aberta na sala era suficiente assim como uns 
cobertores extra para as camas. Até que 
estivemos cá em Janeiro uns anos atrás. Pode 
fazer frio aqui no inverno e para os nossos 
hóspedes estarem mais confortáveis 
escolhemos de instalar um sistema lareira / 
aquecimento central em que uma lareira 
fechada aquece a 
água dos radiadores 
que estão espalhados 
pela casa toda. Em 
pouco tempo todo o 
monte está aquecido. 
Lenha temos 
suficiente. No nosso 
terreno há bastantes 
sobreiros e azinheiros 
mortos. É preciso 
autorização, porque é 
proibido cortá-los 
mesmo quando já 
estão mortos. Para 
este inverno já temos 
suficiente: rachada e tudo.  
 
 
2. GRUPOS CORAIS 
 
Em todos os festival regionais e mercados 
agrícolas estão presentes os grupos corais. 
São corais masculinos com uma maneira de 
cantar típica do Alentejo. A origem da música 
não está clara: tem elementos gregorianos 
mas também muçulmanos. Num jogo de 
perguntas e respostas dois cantores cantam 
sobre o trabalho, os problemas do dia a dia e 
o amor para o Alentejo em que depois o coral 
interfira. Instrumentos musicais não fazem 

parte. Braços dados o grupo, bem vestido e 
ordenado com forais e medalhas, faz uns 
passos e parra. As medalhas foram ganhas em 
diversos concursos. Tem muita graça assistir à 
competição de uns contra os outros – como 
aqui em Odemira – pela honra de se chamar 
“o melhor”! 
 
 
3. FADO 
 
Há pouco tempo houve mais um concurso em 
Odemira, um concurso de fado. Os concursos 
preliminares organizados nas aldeias no 

concelho de Odemira decidiram quem entrava 
no final. O júri consiste de duas fadistas: 
Raquel Peters, que depois de cada preliminar 
cantava ela própria 
(foto) e Maria 
Armanda. A 
qualidade dos 
candidatos foi 
surpreendente boa. 
Só uns indivíduos 
perderam-se no 
texto e melodia, mas 
os infelizes recebem 
todo o apoio do 
público, conhecedor 
de todas as canções 
e, pelo esforço, 
foram premiados com uma grande salva de 
palmas.  
 
 
4. PELO CAMINHANTE  
 
Agora que está a ficar menos calor é óptimo 
caminhar. Do seu próprio monte pode 
caminhar em todas as direcções, no tempo e 
na distância que quiser. Bons sapatos, mochila 
com água, uma camisola quente, um chapéu, 
telemóvel (não terá rede sempre), uma 

máquina fotográfica e qualquer coisa para 
comer. Desfrutar puro! Já marcámos seis 
caminhos: três que têm o começo no Monte 
do Casarão (em cima) e três para quem no 
começo quer utilizar o seu carro (em cima 
esquerda). 
 
5. PORCO PRETO 
 
Depois das ovelhas e das vacas agora temos 
porcos a visitar. As bolotas caem aos montes 
e os animais acham-nas uma festa. Mais tarde 
acabam a ser abatidos, mas agora têm uma 
vida perfeita. É considerado uma especialidade 
pelos não-vegetarianos: o porco preto 
alentejano. Quem está a fazer uma visita tem 
que experimentar. Com um copo de vinho 
alentejano: fantástico.  
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Reservar cedo para 2009 
 
Também em Portugal as coisas 
ficaram mais caras. Por isso 
decidimos subir os nossos preços 
em 8%, corrigindo assim a 
inflação de 2007 e 2008. Para 
quem faça uma reserva ainda 
antes de 1 de Janeiro de 2009 
mantemos os preços de 2008. 


