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3.   GUERRA LUSO-NEERLANDESA 
 
Perto de Setúbal também há salinas, mas já não 
estão em actividade. No entanto até aos finais do 
século XVIII, Setúbal foi o mais importante centro 
para extracção e transporte de sal, que na altura 
era de grande importância como meio de 
conservação de alimentos. Do século XVI até o 
século XVIII havia mesmo uma rota de sal de 
Setúbal para Holanda. Naquela época, a Holanda e 
Portugal estavam 
repetidamente em guerra 
por causa das possessões 
ultramarinas 
portuguesas. Macau, 
Moçambique, Ceilão, 
Angola, São Tomé, as 
Molucas: os holandeses 
andavam de olho nas 
riquezas (por exemplo, 
especiarias, ouro, 
escravos) das colónias 
portuguesas. Também os 
territórios brasileiros 
foram conquistados pelos 
holandeses. Para a devolução, em 1661, os 
portugueses tiveram de pagar um preço alto: um 
décimo da produção de açúcar ficava para 
Holanda, tal como o monopólio da madeira. A 
Holanda mantinha a sua influência no negócio dos 
escravos. E, para fechar o negócio, o reino de 
Portugal foi obrigado a fornecer sal de Setúbal a 
Holanda por um período não inferior a setenta 
anos. Ainda assim, um mega negócio com um 
valor de 4 milhões cruzados ou seja uns 500 
milhões de euros. 
 
 
4. BATATAS QUADRADAS  
 
Podemos qualificar a nossa terceira tentativa de 
criar uma horta como razoavelmente feliz. ‘Nossa’ 
não está totalmente certo: todo o mérito é do 
Wynand. Como um agricultor do terceiro mundo, 
abre a terra, tira as pedras, ervas e silvas que 
estão sempre a invadir e tenta obter qualquer 
coisa semelhante a uma terra boa. Os tomates, 
courgettes, pepinos pequenos e pimentos crescem 
óptimos graças ao seu esforço. Os melões são 
pequenos mas finos. Além disso, a colheita é 
sóbria: temos, bem contado, 1 refeição de feijão, 
4 (pequenas) endívias, e 12 ervilhas. E em relação 
ao que cresce debaixo da terra só 
podemos sentir pena: a colheita 
de batatas, optimisticamente 
prevista para 50 quilos, mal 
chega a um quilo e parecem 
berlindes quadrados e bolas de 
pingue-pongue amolgadas. As 
cebolas, um pouco mais 
numerosas, têm a forma de 
pequenos vasos ´Jugendstill´e os 
rabanetes não são comestíveis. 
Não faz mal: será melhor no 
próximo ano. Com um pouco de boa vontade lá de 
cima, comemos ainda este Inverno couves de 
Bruxelas. E couve frisada, (´boerenkool´ em 
holandês, um legume do Inverno tipicamente 
holandês). Quanto à salsicha fumada já pedimos a 
alguns dos hóspedes para a trazerem. 
 

1. LISBOA IDA E VOLTA  
 
A partir de Abril do próximo ano, a Transavia 
voa para Lisboa. E fazem boas promoções, 
porque é um novo destino. Um bilhete de ida 
e volta para a Holanda pode custar por volta 
de € 125. Portanto, boas notícias! Muitos dos 
nossos hóspedes, antes ou depois da sua 
estada connosco, ficam mais uns dias em 
Lisboa. É uma experiência fantástica a de 

vaguear por 
aquela cidade. 
E resulta 
ainda mais 
surpreendente 
se for feita na 
companhia do 
livro Lisboa, 
um novo guia 
para amigos 
(Lissabon, een 

nieuwe gids voor vrienden) de José Rentes de 
Carvalho, um escritor português que vive há 
muitos anos em Amesterdão. O livro lê-se 
bem e é uma mistura de guia turístico e 
autobiografia, cheio de factos e sabedorias, 
onde também não falta o tom crítico. Só é 
preciso comprá-lo em segunda mão, porque 
infelizmente a edição está esgotada. 
 
 
2.  SAL MARÍTIMO  
 
Antigamente Portugal era um dos maiores 
produtores de sal do mundo, mas agora só 
10% das salinas estão a ser utilizadas 
comercialmente. Algumas delas estão 
localizadas na Reserva Natural Ria Formosa, a 
belíssima reserva que fica entre Faro e a 
fronteira espanhola, uma região cheia de 
cegonhas e flamingos. Também pode 
encontrar lá o produtor de sal Necton. Necton 
é o filho de dois estudantes de biotecnologia, 
que em 1994 receberam uma bolsa para 
investigar como as riquezas naturais de 
Portugal poderiam receber mais atenção na 
Europa. Repararam então nas velhas e 
esquecidas salinas do Algarve. O Algarve 
significa turistas, turistas significa lembranças 
e sal é um produto bonito e simples. 

Presentemente, Necton tem 7 hectares 
operacionais de salina, 1200 m² em prédios 
(com um laboratório e um armazém) e oferece 
uma grande variedade de produtos. O sal é 
obtido de maneira tradicional, que já tem para 
2000 anos de idade, com os ingredientes 
necessários: mar, sol, vento e muito trabalho 
manual. A empresa não tem corrido mesmo 
nada mal. Já ganharam vários prémios, entre 
eles o Slow Food Award. 
 

Pintar no monte 2011 
 

De 21 até 28 de Abril e de 6 até 13 
de Outubro há outra vez semanas 
de pintura no Monte do Casarão. 
Veja mais informação na nossa 

página Web. 

http://www.montedocasarao.com/
En/e_painting.html 

Preços 2011 
 

Os preços de 2011 estão na página 
Web. A partir de 1 de Junho de 2010 
a IVA foi aumentado em 1%. Não 

cobrámos este aumento aos 
hóspedes. A partir de 1 de Janeiro 
de 2011 a IVA será aumentado mais 
uma vez, agora em 2%. O aumento 
total de 3% está incluído nos preços 

de 2011. 
 

Pode ainda aproveitar os preços 
antigos. Até 31 de Dezembro pode 
fazer uma reserva para 2011 pelos 
preços de 2010. Evidentemente 
também poderá fazer isso para as 

semanas de pintura. 

www.oseupropriomonte.com 
 

info@montedocasarao.com 


