
 

Desconto por reservar cedo 
 
Os preços para o próximo ano já 
estão fixados. Para quem fizer a sua 
reserva antes de 1 de Janeiro de 
2012, valem os preços de 2011. 
Porque os preços da época baixa e 
média se mantêm iguais, até 31 de 
Dezembro é dado um desconto de 
5% para reservas nesses períodos. 
O desconto para reservar cedo 
também se aplica às semanas de 
pintura. 
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se levar para cima  pelas correntes ascendentes. 
Espectacular. Não lhe posso mostrar, porque 
estava a ver tão intensamente que me esqueci de 
tirar uma fotografia. 
 
 
3. BATATA DOCE DE ALJEZUR 
 
Mais uma vez houve quatro dias de festa em 
Aljezur. O Festival da Batata Doce. Lá têm 
orgulho na batata deles, e com todo o direito. Não 
só sabe optimamente – um pouco doce, como o 
nome faz supor – mas  também pode ser usada 
de muito diferentes maneiras: cozida normalmen-
te ou como ingrediente principal para bolos e 
bolachas. Há dois anos atrás o bastante feio e 
corcovado tubérculo roxo encarniçado obteve o 
estatuto de 
produto 
regional 
protegido, 
um registo 
europeu de 
produtos 
regionais 
autênticos. 
Agora é o 
único que 
pode trazer 
o nome de  
Batata Doce de Aljezur.  
Sabia que há 1003 produtos regionais de fabrico 
europeu registados? Portugal está com os seus 
114 (de que a maior parte vem do Alentejo) no 
quarto lugar, depois de Itália, França e Espanha. 
Assim, há Mel da Serra de Monchique, Azeite de 
Moura, Carne de Porco Alentejano, Paio de Beja, 
Presunto do Alentejo. A Holanda figura lá para o 
fim da lista, só com 8 produtos registados. Noord-
Hollandse Edammer (queijo) é registado assim 
como a uva de Westland. O registo de 
basterdsuiker (açúcar) foi recentemente pedido. 
Pergunta-se: porque é que são tão poucos. Será 
que não têm orgulho nos Goudse stroopwafels e 
nas Arnhemse meisjes  (ambas bolachas)?  
 
 
4. OLHAR PARA AS ESTRELAS  
 
Toda a gente concorda: as noites no Monte do 
Casarão estão mesmo escuras. Não se vê um 
palmo adiante do nariz (a não ser que haja lua 
cheia, mas agora não falamos disso). O que é 
possível de ver são enumeráveis estrelas. Um dos 
nossos hóspedes, um 
entusiamado astrónomo 
amador, trouxe o seu 
telescópio e deixou-nos gozar 
de Saturno, com os seus 
anéis, de aglomerados 
estelares, da Nebulosa Trífida 
(foto) e da via Láctea. Até fez 
uma página para o nosso sítio 
electrónico. Um telescópio já 
estava na nossa lista de 
prioridades mas agora subiu 
nela múltiplos lugares. 
 
http://www.montedocasarao.com/Nl/
n_universe.html 

1. O JORIS MORREU  
 
O Joris morreu. Envenenado. Ele morreu no 
carro, ao caminho do veterinário. Graças a 
Deus, o Wammes sobreviveu. Uma larga hora 
com terapia intravenosa e várias injeções 
ajudaram-no a pôr-se novamente de pé. 
Provavelmente ingeriu muito menos daquela 
porcaria. Ou não gostou, ou o Joris já tinha 
comido tudo. Já passaram quatro semanas, 
mas às vezes ainda nos sentimos bastante 
tristes. E não só nós, mas também os nossos 
outros cãezinhos. Particularmente a Lotte sente 
saudades do bem-disposto irmão, sempre tão 

cheio de energia. Disse o veterinário que isso 
acontece muitas vezes aqui nos arredores. Os 
agricultores culpam os caçadores. Os caçadores 
culpam os agricultores. No entender de um, os 
raposas são o alvo. As aves de rapina, segundo 
o outro. Os ratos, segundo o terceiro. Esse 
enojante e desprezível acto é penalizado – e 
com toda a razão – com longas penas de 
prisão. Infelizmente os produtores de veneno 
(ainda) ficam fora de alcance. Eles ganham bem 
com os seus produtos mortíferos. 
 
 
2. PREPARADOS PARA O INVERNO  
 
Assim, todos nós temos a nossa tristeza e as 
nossas problemas. Conforme o tamanho e a 
intensidade deles, a maior parte consegue, num 
certo momento, voltar ao dia a dia. A vida 
continua. Estamos a 
preparar-nos para o 
Inverno. As azeitonas 
foram apanhados, 
cortámos suficiente 
lenha, as lareiras e 
radiadores funcionam 
(e às vezes precisam 
de um empurrãozinho, 
depois de quase um 
ano sem uso), as 
valetas estão limpas e 
as espreguiçadeiras 
arrumadas. O Inverno 
pode vir, se aqui se pode falar de Inverno. 
Propriamente só à noite faz Inverno. Pode gelar 
à noite, mas durante o dia a temperatura sobe 
rapidamente para valores entre os 15 e os 23 
graus, dependendo da cobertura de nuvens. 
Novembro é o mês de chuva por excelência, e 
há (às vezes fortes) aguaceiros em Dezembro e 
Janeiro. Também as cegonhas se aprontam 
para o Inverno, para a travessia até África. Na 
semana passada, dezenas delas estavam a 
juntar-se, por cima da Casa Basta, e deixavam-

 

www.oseupropriomonte.com 
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Pintar no monte 2012 
 

De 19 a 26 de Abril e de 
4 a 11 de Outubro há, mais 
uma vez, semanas de pintura 

no Monte do Casarão.  
 

Para mais informação: 
http://www.montedocasarao.com/

En/e_painting.html 


