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1. CURSO DE RÉPTEIS  
 
Porque no Monte do Casarão rastejam/andam 
bastantes bichos de que não sabemos muito, 
Lies (a minha irmã) e eu inscrevemos no curso 
Identificação e Conservação de Répteis. Posso 
dizer que tínhamos subestimado a dificuldade. 
Constou que os nossos colegas de curso não 
eram pessoas mais velhas (o que eu tinha 
esperado), mas estudantes de biologia e 
pessoas que trabalham profissionalmente com 

répteis. De Lisboa, Porto, Évora e ainda mais 
longe. Um razoável pré conhecimento era 
necessário e todo o curso era ensinado em 
português, num fim-de-semana inteiro das 
10H00 da manhã até às 19H00 da tarde. Nos 
dois dias estava muito calor. Aprendemos a 
fazer um laço com fio dental, contámos 
escamazinhas e perninhas, vimos cobras 
conservadas em álcool, fizemos trabalho no 
campo, fizemos um passeio e levantámos 
pedras. Só as vezes percebíamos alguma 
coisa. Mas trouxemos suficiente informação 
para repetir com calma todo o curso em casa. 
E temos mais um certificado!  
 
2. CHOCANTE  
  
Muitos portugueses, principalmente os mais 
novos, não entendem porque alguém do rico e 
próspero noroeste da Europa muda voluntaria-
mente para Portugal. O Sr. Manuel Domingos, 
o nosso enérgico e erudito professor de Portu-
guês para Estrangeiros, também não percebe 

bem. Ele gosta do seu país, mas também 
gostava de viver na Holanda ou Inglaterra. E é 
verdade: nem tudo é bom em Portugal. 
Manuel queria saber o que nós, estrangeiros, 
achavam o mais chocante em Portugal. Isto 
resultou numa lista interessante.  

* Os Portugueses não agem pelos seus direitos 
* A descortesia e o desinteresse dos colaboradores 
* O governo é imprevisível e descuidado 
* A maneira como tratam animais 
* A arbitrariedade das instâncias oficiais 
* A maneira como conduzem 
* A imensidão de formulários que tem de preencher em todo o lado     
 
Obviamente nem tudo é preto e branco e 
lentamente as coisas mudam um pouco, mas 
essencialmente é esta a verdade. Gerrit Komrij 
(um escritor holandês que vive há anos em 
Portugal) descreveu em Een zakenlunch in Sintra 
(Um almoço de negócios em Sintra) as suas 
experiencias. Como ele próprio escreve: “Estou 
apaixonado por este país, mas não cegamente.” 
 
3. PEQUENA JÓIA  
 
De repente encontras uma coisa muita especial 
num lugar inesperado. Assim aconteceu na Aldeia 
das Amoreiras, a amigável, dormente, mas idílica 
aldeia onde foi dado o curso de répteis. Frescos, 
organizados como uma banda desenhada, 
desenhados e pintados por jovens, decoram as 
paredes do lavatório público e contam a história 
da bonita Oliva, que lentamente se transformava 

numa oliveira e ofereceu à aldeia azeite e 
azeitonas em abundância. Muito especial. Portan-
to se estiver perto, tem que fazer uma visita.  
 
4. MIMAR  
 
Com as suas amigas uma semana de férias num 
ambiente fantástico ou com todos os irmãos; dias 
de jogar cartas com o clube de cartas, ou fazer 
passeios com o clube de passeios. Parece muito 
divertido, mas nunca aparece a oportunidade. Dá 
tanto trabalho para orga-nizar. E muita depressa 
passa mais um ano sem fazer 
nenhum evento. É uma pena. 
Por isso nós fazemos uma 
oferta: nós podemos tirar das 
suas mãos a parte 
organizatória. Organizamos 
tudo: a via-gem, a estadia, a 
comida, actividades, 
compras: obviamente guiado 
pelos seus desejos. Só há 
uma restrição: o seu grupo 
não pode ser maior do que 18 
pessoas. Se quiser um 
exemplo duma estadia dum grupo anterior, 
clique em  
http://www.montedocasarao.com/Nl/
n_nieuwsbrief.html  
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Energia solar 

 

 
Muito mais depressa do que 
estávamos à espera o nosso 

sistema de produção de energia 
tornou-se verde, graças a parte de 
um subsídio que tinha sobrado do 
ano passado. Foi bastante trabalho 
para todas as pessoas, mas está 

instalado. E funciona.  


