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1.  Mais uma vez um ano novo 

2. O nosso John Deere 

3. O cantarelo 

4. Todos os dias uma festa 

para cá foi facílimo. Agora, os nossos homens têm 
de praticar subir colinas e fazer “slalom” e ainda 
precisamos de uma ou duas alfaias, mas, depois, 
o trabalho poderá verdadeiramente começar. 
 

3.   O CANTARELO  
 
O tempo dos cantarelos quase acabou. Já sabía-
mos que no Monte do Casarão crescem cantarelos 
– são fáceis de reconhecer – mas, como pessoas 
de cidade, pensávamos que era melhor ter um 
pouco de cuidado. 
Este ano deixámo-
nos seduzir pelo 
bom aspecto deles. 
E colhemos baldes 
inteiros. Como 
precaução, fomos 
com a primeira 
colheita à vizinha 
Maria. Também 
consultei: O que fazer com intoxicação de fungos. 
Uma receita tipicamente portuguesa é coisa que 
não consegui encontrar. Se alguém sabe de 
alguma, gostava que me dissesse. As pessoas cá 
da zona gostam de cantarelos “puros”. Lavar bem 
os cantarelos debaixo da torneira e depois secá-
los. Uma gota generosa de azeite na frigideira, 
um pouco de alho, sal e pimenta – e juntar os 
cantarelos. Deixar fritar algum tempo, e pronto! 
Bom apetite!  
 

4. TODOS OS DIAS UMA FESTA 
 
Os portugueses adoram festas: en famille, 
localmente, nacionalmente, com ou sem tema, 
com ou sem motivo: para festejar, sempre existe 
qualquer coisa. Uma vez de dois em dois anos, 
São Teotónio também festeja. Em Junho, durante 
três semanas, é este ano já pela décima quinta 

vez. Toda a vila – 
novos e velhos, 
portugueses e 
estrangeiros – está 
envolvida. Todas as 
ruas são decoradas 
com grinaldas, 
rosáceas e flores, 
feitas em segredo e 
totalmente à mão. Os 
moradores das ruas 

competem para ter a rua mais bonita da 
festividade. Durante o dia, há peças de teatro, 
cortejos, workshops, concertos e provas de 
comida e vinhos. À noite há baile por baixo dum 
mastro, com música ao vivo. O mês de Junho é 
escolhido por boas razões: os dias são compridos, 
o tempo é óptimo, as férias escolares ainda não 
começaram. E os visitantes que se encontram 
presentes simplesmente participam.  
  
Para apontar na agenda: 
 
25 de Abril Festa da Revolução dos Cravos 
10 até 30 de Junho Festival de Mastros São Teotónio 
22 até 30 de Julho Festival Músicas do Mundo Sines 
4 até 8 de Agosto Festival Sudoeste Zambujeira do Mar 
7 até 15 de Agosto Feira Medieval Silves 
 

  
 
 

1.    MAIS UMA VEZ UM ANO NOVO  
 
O tempo voa. Também aqui no Alentejo. Na 
minha ideia, o ano de 2011 começou há pouco 
tempo. Mas, pensando bem, já não posso 
desejar-lhe um bom ano. E porque não? Ainda 
restam quase dez meses! A felicidade está em 
coisas pequenas. O nosso casal de andorinhas 
dos anos passados voltou para Monte do 
Casarão. No final de Janeiro, de repente vimos 
o macho e, uns dias depois, a fêmea. Faz-me 
bem saber que ambos sobreviveram novamente 
à travessia. A subespécie que vive na Europa 
(ainda existem cinco outras) inverna na África 
subsariana, na Arábia e no subcontinente 
indiano. Portanto, o nosso casal possivelmente 
passou o inverno na África do sul e deve ter 
voado aproximadamente 10.000 quilómetros 
para lá e, depois, de volta. Impressionante! 

Agora voam piando e chilreando em alta voz à 
volta da garagem. Percebe-se que estão 
contentes com o facto de o velho ninho ainda 
estar lá. Dormem juntos lá dentro, bem 
encostados, porque à noite ainda faz bastante 
frio. Fizeram a manutenção do ninho nos 
últimos dias e, logo depois, puseram os 
primeiros ovos deste ano. A andorinha-das-
chaminés ou hirundo rustica (de que estou a 
falar) não se encontra ameaçada em Portugal. 
Para apreender mais sobre aves e os seus 
habitats, veja a página Web da SPEA 
(Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves) 
e as actividades que organizam. 
 

2. O NOSSO JOHN DEERE 
 
Depois de procurar imenso tempo, finalmente 
conseguimos: obtivemos um tractor. Um John 
Deere do ano de 1987, com 4x4 e 62 cavalos. 
Um tractor estava bem no alto da nossa lista de 
prioridades. E temos suficiente uso para ele. 
Encontrar algo bom, em segunda-mão não foi 
fácil: Portugal quase não conhece um mercado 
de tractores usados. Toda a gente compra estas 

máquinas 
para a vida 
e trabalha 
4 com eles 
até já não 
andarem 
mais. 
Pelos 
leilões de 
Internet 
acabámos 
por 
encontrar 

um tractor em Z.O. Beemster (uma cidade um 
pouco em cima de Amesterdão). O transporte 

Pintar no monte 2011 
 

De 21 até 28 de Abril e de 6 até 13 de 
Outubro há mais uma vez semanas de 
pintura no Monte do Casarão. Há 

também alguns lugares disponíveis 
para cursistas que só querem 
participar no programa de dia. 

 
info@montedocasarao.com ou 

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

 Lotaria do Ano Novo 
 

A família Zuidland de Rosmalen 
(uma cidade no sul da Holanda) 

“saiu da cartola” como ganhadora do 
sorteio de 1 de Janeiro passado. 

Parabéns Annette, Garry, Sam, Job e 
Rosa! Vemo-nos em Maio 

www.montedocasarao.com/Nl/
n_winners_2010.html 

 
 

www.oseupropriomonte.com 
 

info@montedocasarao.com 


