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pouco percebe que é demasiado grande'. E foi 
assim mesmo: pouco depois, o sapo estava livre. 
Danificado, sim, com parte dos intestinos a sair 
para fora. O homem das cobras procura uma 
palha forte, agarra no sapo e põe com mão 
experiente os intestinos no seu devido lugar. 
'Bem. Este sobrevive sem problema.' 
 
 
3. UMA CAIXA CHEIA DE CORUJA  
 
Infelizmente quem não teve um bom fim foi a 
nossa coruja. O nosso 
Bufo-real, bubo bubo. A 
maior coruja de Europa, 
distingue-se pelos dois 
tufos de penas no alto da 
cabeça e pelos seus olhos 
de cor de laranja. Altura: 
70 cm; envergadura: 1.70 
m. Encontrámo-la perto, 
gravemente ferida, depois 
de uma luta desigual com 
arame farpado. Através 
da policia dos animais e 
da organização nacional 
do ambiente Quercus foi 
transportada para o 
Centro de Recuperação de 
Animais Selvagens em 
Lisboa, onde foi operada. 
Todos nós já estávamos 
preparados para o pior. 
Mas, mesmo assim, 
causou uma triste 
sensação. O Bufo-real não 
sobreviveu, apesar das nossas boas intenções. 
Dois dias depois da operação, morreu. 
 
 
4.     FESTAS DE PINTURA E DE PISCINA 
 
A semana de pintura de Outubro já se realizou. 
Foi novamente um grande sucesso. Alegram-me 
sempre imenso as semanas de pintura porque os 
meus sócios-diretores sempre aprovam que eu 
participe. Cada semana de pintura é diferente. A 
estrutura é a mesma, mas preenchemos o 
programa em função do tempo que faz e dos 
desejos dos participantes. Pouco a pouco, foi-se 
formando um núcleo fixo de participantes – e o 
que é engraçado é que uma parte deles se reúne 
na Holanda para pintar ao ar livre, com a 
professora Jenny Helder. Nas dunas de Castricum, 
no Parque de 
Kromsloot em 
Almere, na 
charneca de 
Hilversum: de 
cada vez num 
novo lugar, 
perto da casa 
de um dos 
participantes. 
Antes tivemos 
uma outra 
festa. Bob e Digna vieram “realizar” uma prenda 
de casamento. Com os seus amigos, ocuparam 
durante uma semana todas as casas.  
Foi uma grande festa!  
 
 

1. O TEMPO É TUDO  
 
O tempo é tudo. Assim reza o slogan do 
Instituto do Turismo do Alentejo. E também 
podia ser, sem tirar nem pôr, o slogan do Monte 
do Casarão. Junte-se a isto o (quase sempre) 
presente sol, o silêncio, o cheiro (uma 
combinação de cisto ou esteva, eucalipto e 
menta), não haver por perto senão os 
companheiros de viagem, a fantástica sensação 
de nada ser obrigatório – e parece que se 
chegou a uma outra dimensão. A época alta 
quase acabou. Gostámos imenso dos nossos 
hóspedes e eles gostaram imenso de estar cá. 

Deveria ler os seus comentários no nosso livro 
de hóspedes na página web. O que quase todos 
dizem é: 'É muito mais bonito do que na página 
web'; 'Aqui é verdadeiramente silencioso' e 
'Depois de um dia, o monte já parece ser a 
nossa própria casa'. O tempo poderá ser tudo, 
mas a maior parte dos hóspedes acha que o 
tempo que passam aqui é demasiado pouco. 
Assim também o Thijs, de três anos, que no dia 
da partida disse aos pais: 'Vocês podem ir para 
casa. Eu fico cá.' 
 
 
2. O HOMEM DAS COBRAS   
 
Temos bastantes hóspedes da área de 
medicina: enfermeiros, médicos, terapeutas... 
Contudo, até agora ainda não tínhamos 
recebido ninguém que trabalhasse com répteis. 
O homem das cobras, como lhe chamamos a 
brincar, passou toda a vida a apanhar répteis 
no interior da África e da América Central. Ele 
desenha casas para répteis e terrários, faz 
conferências e é chamado pela polícia, quando 
mais uma cobra se escapou. Se se juntar a isto 
o facto de ele ser uma enciclopédia viva e um 
narrador talentosíssimo, 
perceberá como ficámos 
suspensos das suas 
palavras. A Lagartixa-de-
dedos-dentados, o Lagarto-
de-àgua, a Osga-turca, a 
Lagartixa-do-mato, o Sapo-
parteiro – agora já 
conhecemos tudo o que 
rasteja aqui à volta. 
Também pudemos ter uma 
prova da sua capacidade 
médica. Uma natrix natrix 
astreptophora (uma 
inocente Cobra-de-água-de-
colar) estava a comer um 
sapo. Mas não estava a conseguir engoli-lo, 
porque o sapo era demasiado grande. 'Daqui a 
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No dia 7 de setembro, o Mark e a 
Anne casarão-se. O que estava 
planeado para o futuro, foi 
antecipado para muito próximo. 
Há pouco descobriu-se que o pai 
da Anne está incuravelmente 
doente e não tem muito mais 
tempo para viver. O Mark e a 
Anne sempre contaram que 
estivesse presente no casamento 
deles. Foi um casamento 
inesquecível, celebrado com a 
família mais íntima.  
 
E no dia 20 de setembro o filho 
deles nasceu: Teun. Tornei-me avo! 
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