
 

E o vencedor(es) é / são... 
 

Peter, Inge, Joost, Frank, Sharina e 
Pim van Gelder de Almere, Holanda. 
Muitos parabéns por terem vencido 
no sorteio de Ano Novo. É bom ver-
vos novamente em breve aqui. 

 
http://www.montedocasarao.com/

Nl/n_winners_2011.html 
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3. AMARELO, COR-DE-ROSA E -DE-LARANJA 
 
De qualquer maneira, nesta época do ano um 
passeio de carro do Monte do Casarão para Loulé 
é uma boa recomendação. Mesmo que não fique 
encantado com o Carnaval, esta época está 
indissociavelmente ligada às amendoeiras em flor. 
Passando por Monchique, vá para sul, em 
direcção ao Algarve. Primeiro, será surpreendido 
pelo amarelo intenso das mimosas; mas, logo que 
entra na N125, a cor da paisagem muda para um 
suave cor-de-rosa. Adicione a isso as laranjeiras 
cor-de-laranja – e a imagem está completa. 
Porque tem mesmo de fazer isto: comprar 
laranjas nas bermas da N125. Não custam quase 
nada e são verdadeiramente as mais saborosas 
que se pode 
imaginar. Melhor 
do que as da 
Espanha, da África 
do Sul ou de 
Israel. Neste 
particular, não 
percebo os 
portugueses. 
Parece-me a mim 
um fantástico 
produto de 
exportação. Mas por vezes penso que os 
portugueses não acham que ganhar dinheiro seja 
muito importante. E, bem vistas as coisas, nem 
sempre faz uma pessoa feliz. 
 
4. GUIMARÃES 
 
Enquanto Loulé está no sudeste de Portugal, no 
extremo oposto, no noroeste, fica Guimarães, a 
cidade onde 'nasceu Portugal', como está escrito 
numa das muralhas, no centro histórico. 
Guimarães teve um papel importante na origem 
de Portugal. Tornou-se capital do condado 
Portucalense, fundado em 1095 – e, a partir de 
1139, do Reino Portugal. D. 
Afonso Henriques, que 
nasceu em Guimarães, atribui
-se naquele mesmo ano o 
título de Rei de Portugal. A 
partir de Guimarães começou 
a reconquista, aos mouros, 
da área muçulmana, que veio 
a resultar na reconquista do 
Algarve, concluída em 1249. 
Desde então, as fronteiras do 
país não sofreram mais 
nenhuma mudança 
significativa. Desde 2001 Guimarães está na lista 
do património mundial da Unesco. Este ano tem o 
título de ‘Capital Europeia da Cultura’. O Lonely 
Planet põe Guimarães no seu top-10 de cidades 
para visitar. Portugal continua a ser um  
país maravilhoso para férias. 
 

1. O MAIS BONITO INVERNO DE SEMPRE  
 
Nunca tivemos um inverno tão bonito. Desde o 
fim de Novembro, quase todos os dias está um 
céu azul claro, sol forte e nenhum vento. Verão 
durante o dia! Muito bom! Isto para nós e para 
os nossos hóspedes. Pois já para a natureza é 
mais difícil. Durante todo este tempo, quase 
não choveu. Até à semana passada, houve 

temperaturas abaixo de zero durante a noite. A 
bouganvília, as palmeiras, as agaves, os 
oleandros, os cactos e os eucaliptos: tudo está 
danificado pela geada. E então a nossa 
jardineira anda sombria sobre as possibilidades 
de sobrevivência da nova plantação feita em 
volta da piscina.  
A erva dos prados já foi comida. Nós ainda 
temos alguma pouca coisa – portanto, o 
António visita-nos às vezes com as suas vacas. 
Os frangos do Fernando e da Maria não põem 
ovos. Com as andorinhas também se passa algo 
estranho. Bem contado, há só uma. Já há mais 
dum mês, de repente, chegou. Cantou um dia 
inteiro mas não teve resposta. Todas as noites 
volta para o seu ninho na garagem. Onde anda 
durante o dia não sabemos. Provavelmente está 
algures de atalaia e a perguntar-se onde páram 
as outras. É preciso ter um pouco de paciência 
ainda! O Verão está para vir. 'Alles sal reg 
kom' (tudo se há-de compor).  
 
2. POBRE PORTUGAL 
 
Se 'alles sal reg kom' também para Portugal, 
com o seu recente estado de junk, eis a grande 
pergunta dos próximos tempos. Está a sofrer 
todo tipo de medidas que se detinam a aliviar a 
dívida soberana. O IVA no gás e electricidade 
subiu de 6 para 23%; os subsídios de natal e de 
férias foram reduzidos a metade ou até elimi-
nados; as taxas dos cuidados de saúde subiram 
bastante; subsídios de desemprego foram 
cortados; subsídios em geral foram eliminados; 
coimas são aplicadas com 
mão pródiga etc. Familiar 
também para os outros 
países da Europa, mas 
Portugal já não tinha 
muita coisa. Naturalmente 
o Carnaval é uma 
deliciosa maneira de 
desligar, por um 
momento, destas 
preocupações diárias, 
para poder libertar as 
frustrações e gozar com 
os políticos. O cortejo de Carnaval foi, pois, 
quase totalmente dedicado aos líderes mundiais 
e à Troika e, de resto, a umas quantas 
senhoras, muito bem despidas, com plumas. 

 

www.oseupropriomonte.com 
info@montedocasarao.com 

A semana da pintura em Abril está cheia. 
Para pessoas que só queiram pintar e não 
pernoitar aqui, ainda há lugares disponíveis. 
Naturalmente que ainda se pode inscrever no 

curso de 4-11 de Outubro de 2012 
Info: http://www.montedocasarao.com/Nl/

n_painting.html 

Queremos agradecer imensamente 
a toda a gente por todos os postais 
(e também pelo correio 
electrónico) de Natal e de Ano 
Novo que recebemos este ano. O 
agradecimento é extensivo aos 
carteiros, que fizeram maravilhas 
na interpretação dos endereços. 


