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cottages in Portugal 

1. FESTIVAL DE MASTROS  
 
Fazemos as nossas compras da casa em São 
Teotónio. A vila claramente tem uma função 
central na região e tem todo tipo de coisas: 7 
cabeleiras, 3 bancos, infinitos cafézinhos, 4 
pastelarias, um mercado coberto, 2 bombas 
de gasolina, 2 lava carros, 6 merceeiros, 1 
supermercado grande, 2 centros de 
jardinagem, um lar de idosos, um creche, uma 
escola primária e uma escola secundária, uma 
loja biológica, uma casa de chá, e ainda não 
dissemos tudo. São Teotónio também tem o 
Festival de Mastros: uma grande parte do mês 
de Junho (este ano de dia 12 até dia 30) há 
festa. Todas as ruas 
estão decoradas e 
cheias de flores, que 
os próprios moradores 
fabricam e que os 
ocupa por semanas. 
Tudo sob rigorosa 
confidencialidade 
porque as outras ruas 
não podem saber o 
que estão a criar. 
Bailes, música ao vivo, 
demonstrações e 
provas: a festa que 
comece.  
 
2. ARRE CÁ OVELHA 
 
Nesta semana as ovelhas do nosso vizinho 
António foram tosquiadas. São 200 logo é um 
trabalho impressionante. As ovelhas, uma de 
cada vez, são apanhadas pela perna de atrás, 
viradas às costas e a lã é tirada com a 
máquina de tosquiar. A ovelha após ser 
tosquiada volta para o rebanho porque só 
juntas as ovelhas ficam calmas. O António 

gosta das suas 
ovelhas. É 
fascinante vê-lo 
com o seu cão 
(preto com muito 
pêlo) a trabalhar. 
Mas também sem o 
cão o António 
consegue guiar o 
rebanho. Assobia 
ou faz um som com 
a língua e elas 
sabem que não 
podem comer as 
nossas oliveiras.  
 

 
3. QUEIJO DE OVELHA 
 
As ovelhas não só fornecem lã, mas também 
leite. Em Sabóia há uma fábrica de queijo 
onde se produzem queijos de ovelha e de 
cabra. A mãe do proprietário ainda faz os 
próprios queijinhos no monte dela, à maneira 
tradicional para amigos e conhecidos. A 
maneira com que ela amassa a humidade do 
coalho reflecte anos de experiência. A arte de 
fazer queijos é passada de geração em 
geração e cada região tem seus próprios 

queijos. Os nossos 
hóspedes não 
conseguem sair sem 
provar todos os 
queijos. Com um 
pedaço de pão, mel, 
um copo de vinho: 
muito bom! 
 

4. MOLINOLOGIA  
 
Mesmo que possa parecer uma característica 
holandesa, Portugal também tem o seu dia 
dos moinhos. Tem lógica porque aqui há 
inumeráveis moinhos. Só no concelho de 
Odemira há 113 moinhos de vento, 97 
moinhos de água e 9 moinhos de marés. 
Contudo só alguns continuam a ser 
operacionais (veja a fotografia à esquerda) e 
estes estão abertos ao público no Dia Nacional 
dos Moinhos. O moleiro demonstra como tudo 
funciona. Pela melodia dos assobios das velas 

do moinho, o 
moleiro sabe 
exactamente a 
força e a direcção 
do vento. 
Molinologia, o 
estudo dos 
moinhos, é feito à 
escala mundial. 
Organizam-se 

conferências e revistas editadas, há museus e 
associações. Até existe um dicionário de 
moinhos. O termo Molinologia é usado pela 
primeira vez – coincidência? – em 1965 por 
João Miguel dos Santos Simões, um 
historiador industrial. 
 
5. FERNANDO PESSOA 
 
Em Lisboa há o Instituto de Estudos sobre o 
Modernismo que se ocupa com a literatura do 
modernismo português. O Bas foi convidado 
para ser membro do Instituto porque escreveu 
a sua tese de mestrado sobre Fernando 
Pessoa, um dos mais famosos e 
intrigantes poetas de Portugal. 
Fernando Pessoa vive (1888-
1935) uma vida discreta e 
apenas uma antologia aparece 
durante a sua vida. Depois da 
sua morte encontra-se em 
caixas milhares de folhas 
descritas. Só a partir dos anos 
50 os escritos do Pessoa 
começam a ser editados e ele se 
torna famoso mundialmente. Também na 
Holanda Pessoa tem muitos apreciadores, 
entre quais o August Willemsen (2007†), que 
traduziu quase toda a obra para holandês. 
Pessoa tinha tantos pensamentos diferentes 
que precisava dos heterónimos para poder 
organizá-los. Ou como escrevia: “O autor 
destas linhas [...] nunca teve uma só 
personalidade, nem pensou nunca, nem 
sentiu, senão dramaticamente, isto é, numa 
pessoa, a personalidade, suposta, que mais 
propriamente do que ele próprio  
pudesse ter esses sentimentos”.  
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São cinco! 

 

Nas notícias n.º 13 falámos do 
Bufos da Velha. Nossos amigos 
alentejanos explicaram que a 
expressão certa é Bufas da 
Velha, pelo que agradecemos. 


