
 

 

vakantieaccommodatie in de Alentejo, Portugal 

mercieel interessant zijn. Ze zijn niet alleen lekker, ze 
hebben ook medicinale eigenschappen en zijn super-
gezond. Rainha Santa Isabel is natuurlijk niet voor 
niets de beschermvrouwe van Coimbra.  
 
 
MOESTUIN 
 
De moestuin is een groot succes. Vanaf mei on-
geveer plukken we er letterlijk de vruchten van. 
Meloenen, paprika´s, snijbonen, tomaten (van 
soms wel een kilo per stuk), aubergines, 
komkommers, kousenband, bietjes, rode kool, 
sla: de opbrengst is enorm. Alles puur natuur en 
door de zon gegroeid en gerijpt. Geen gif of 
bestrijdingsmiddel is gebruikt.  

Ook onze gasten profiteren volop van de 
moestuin. Nog steeds, want alles groeit gewoon 
door. Alles begint weer aan een tweede leg, 
zoals Wynand zegt.  
Uiteraad gaat ook er wel eens iets mis. We 
zouden gisteren andijvie eten - echt Hollands 
met een bal gehakt - maar alle andijvie was 
verdwenen. Opgegeten. We wonen hier niet 
alleen. En de andijvie was ook wel erg lekker. 
 
 
AFONSE DE ALBUQUERQUE 
 
Ik zing tegenwoordig. In een internationaal koor 
in Aljezur. Ik ben met mijn neus in de boter ge-
vallen. Er waren optredens in Arrifana en Mon-
chique met de Franse acrobatengroep Cie XY; 
we hebben gezongen in Barcelona, in de Sagra-
da Familia en in het Palau de la Música; we heb-
ben gezongen in Aljezur en onlangs nog in Vila 
de Bispo, in de Ermida de Nossa Senhora de 
Guadelupe, een kapelletje uit de 13e eeuw. 

Dit concert was een afspiegeling van de reizen 
en veroveringen van Afonse de Albuquerque, 
een 16e-eeuwse Portugese ontdekkingsreiziger. 
Middeleeuwse liederen uit alle culturen en lan-
den - Egypte, Ethiopië, Perzië, India - waar 
Afonse mee in aanraking kwam, heeft dirigente 
Carme Juncadella verzameld en bewerkt, met 
als hoogtepunt een islamitische klaagzang. 
Afonse had net 6000 muzelmannen in Goa om 
het leven gebracht, wat hij trots aan zijn koning 
meldde: “Um feito muito bom.” 
Er is sinds die tijd nog weinig veranderd. 
 
Zingen is leuk en geeft energie. Dus iedereen 
hier in de buurt nodig ik uit: Kun je nog zingen, 
zing dan mee!  
 

PORTUGAL OP DE FIETS 
 
Veel meer gasten dan anders hebben dit jaar 
een fiets gehuurd. Een mountainbike wel te 
verstaan. Het is ook heel makkelijk. We bellen 
de verhuurder, geven de lengtemaat van de 
fietsers op en de mountainbikes worden de 
volgende dag bij je huis op je eigen berg be-
zorgd, inclusief helm en reparatieset. 
Je kunt natuurlijk vanaf Monte do Casarão ge-
weldige tochten maken. Maar nu liggen we ook 
aan een officiële fietsroute. De gemeente 
Odemira heeft zo´n goede 1000 km fietstocht 

in kaart gebracht. Deels worden de wandelpa-
den van de Rota Vicentina benut, maar het 
overgrote deel is nieuw. Er zijn vier categorie-
ën, oplopend in moeilijkheidsgraad: groen, 
blauw, rood en zwart, waarbij groen de makke-
lijkste is. Dan is er nog de GT-route, waarbij je 
naar een station fietst. Fiets op de trein en bij een 
volgend station stap je uit met je fiets en ga je 
weer verder.  
De zwarte route en de GT komen bij ons langs. 
We hebben er weer een mooie activiteit bij.  
 
 
DE TRANEN VAN RAINHA SANTA ISABEL 
 
Isabel van Aragon was een nobele, devote, intelli-
gente, bescheiden vrouw en een weldoener voor 
haar onderdanen. Ze bekommerde zich om de zie-
ken en misdeelden in haar koninkrijk. Ze betaalde 
de bruidsschat van arme meisjes, onderwees kin-
deren van arme edelen, gaf schenkingen aan zie-
kenhuizen en religieuze projecten en was vrede-
stichtster in diverse conflicten. Voor velen was ze 
tijdens haar leven (1271 - 1336) al een heilige, 
maar in 1625 werd ze door de Rooms-Katholieke 
Kerk officieel heilig verklaard.   
Ze was ook een trouwe en liefhebbende echtgenote. 
Helaas was haar gemaal Don Dinis uit ander hout 
gesneden. Toen hij weer eens niet thuiskwam, reed 
Rainha Isabel het bos in om hem te zoeken. Ze 
vroeg de bomen om hulp, maar die wisten ook niet 
waar haar man was. Toen schreide ze bittere tranen. 
De tranen werden besjes, witte besjes gelijk parels, 
die als een mantel de grond bedekten.  

De bessen, camarinhas, groeien in de duinen bij 
Aljezur en op meer plekken langs de Atlantische 
kust. Vroeger kon je ze op straat kopen, maar dat is 
verleden tijd. Sinds kort loopt er echter een project 
op de Universiteit van Coimbra om de camarinhas 
uit de vergetelheid te halen en te kijken of ze com-
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SCHILDERWEEK OKTOBER 
2019 

 
De schilderweek is voorbij. Het 
was een zeer druk bezette 
schilderweek, met 15 deel-
nemers. De hele week scheen 
de zon, de sfeer was uitste-
kend, het eten was lekker en de 
schilderijen waren kunststukjes. 
Dat er altijd zoveel moois wordt 
geproduceerd is mede te dan-
ken aan docent Jenny Helder, 
die met haar nuttige tips en 
zinvolle aanwijzingen net iets 
meer uit je schilderij weet te 
halen dan je zelf bedacht had.  
Ze komt niet meer. Na 22 schil-
derweken is het voor haar ge-
noeg geweest. Jammer, maar 
we hebben er alle begrip voor.  
We stoppen niet met de schil-
derweken. Ze gaan gewoon 
door, begin april en begin okto-
ber. Dat zijn we ook wel aan 
onze stand verplicht, want de 
eerste aanmeldingen zijn al-
weer binnen. 
Dank je wel Jenny, voor alles 
wat je voor ons en voor de cur-
sisten gedaan hebt. We zullen 
je missen.  

 


