
 

 

Férias no Alentejo, Portugal 

imobiliário e os próprios habitantes – mas é uma 
melhoria para a cidade. Na Praça do Comércio 
gradualmente todos os ministérios tornam-se em 
destinos de horeca. O famoso café Martinho da 
Arcada, que originou em 1778, que o Fernando 
Pessoa sempre frequentou, já não é o único na 
praça.  
Quando se encontra na Praça do Comércio, vale a 
pena visitar o Story Centre. Em praticamente uma 
hora, toda a história de Lisboa é animada. Quando 
está de costas para o Tejo, ao seu lado direito. 
 
 
CAPITAL VERDE DA EUROPA 
 
Como se fosse assim pretendido: alguns dias depois 
de buscar o galardão Chave Verde, Lisboa é 
proclamado Capital Verde da Europa para o ano 
2020, em Nijmegen, Capital Verde da Europa do ano 
2018. E assim como nós, uma cidade também tem 
de ter um plano verde. Mais espaços verdes (200 
hectares), mais arvores, redução de água e de 
energia, áreas de silêncio, renovação da Praça de 
Espanha, melhorar a qualidade de água do rio Tejo, 
estes são alguns pontos do programa ambicioso.  

Lisboa emprega já atividades bastante verdes. Quer 
que os próprios moradores e os turistas utilizam 
mais a bicicleta. Para isso foi construído 90 
quilómetros de ciclovia (em grande parte ao longo 
do Tejo), que ainda incrementaram com mais 60 
quilómetros. Em muitos sítios é possível de alugar 
por alguns euros uma bicicleta, mediante de um app 
no seu telemóvel. Também são organizados 
passeios de bicicleta sob a direção de um – se for 
desejado – guia holandesa. E muito esperto: o 
passeio vai de cima para baixo. Nada de batalha de 
exaustão, nada de colinas inclinadas para cima. E 
assim terá uma outra vista da cidade do que a partir 
do autocarro urbano. 
 
 
O RELAXEMENTO MAIS PURO 
 
Vinha conhecer-nos, a nossa vizinha nova e 
ofereceu logo os serviços dela. A Margaux é um 
profissional na área de massagens holísticas. 
Terapia de aroma, termo terapia, reflexologia, 
Reiki, tem tudo no seu repertório. E – não sem 
importância – tem excelentes mãos firmes. 

A grande vantagem é que fornece um serviço 
móvel. Massaje-lhe nos seus próprios arredores, 
portanto no seu próprio monte. Pode imaginar? 
Um confortável ventinho sobre as suas costas, o 
zumbido das abelhas no seu ouvido? O cheiro de 
eucalipto no seu nariz? 
Tão benefício! É para fazer já! 

 
MAIS TARDE DO QUE PLANEADO 
 
Este boletim estava quase pronto quando viajei no 
fim de junho para Holanda, ajudar o meu filho 
Mark e a minha nora Anne com a mudança de 
casa. A tarefa mais importante era ocupar 
agradavelmente o Teun e o Gijs (recomendação: o 
Professor Plons no museu marítimo em Roterdão). 
Foi muito encantador de o fazer, mas a planeada 
finalização do boletim teve de esperar. 
Para ser exato, no dia 3 de agosto voltei. O dia em 
que o incêndio de Monchique começou. Ardeu 
uma semana inteira. Os primeiros dois dias eram 
também para nós arrepiantes. As chamas supera-
ram as colinas do Monchique e eram bem visíveis 
a partir do nosso turismo. Na direção de Nave 
Redonda, no sudeste da bomba de gasolina – em 
linha reta aproximadamente uns 10 quilómetros 
de nós – evacuaram 20 casas. E naquele momen-to 
o fogo foi para o outro lado, na direção de Silves. 
O incendio lavrou durante sete dias. Os prejuízos 

são enormes. Felizmente não há vítimas mortais, 
mas há um ferido grave e 30 feridos leves, 
principalmente bombeiros. No auge do incêndio 
estavam envolvidos 1500 bombeiros, 400 veículos 
e 15 aviões de extinção de incêndios. Queimaram 
21.000 hectares.  
Como podia ficar outra vez tão fora do controle, 
enquanto estava conhecido que o Monchique estava 
alto na lista de risco? Os políticos têm que encontrar 
as respostas. E estão altamente debaixo de fogo. 
 
 
DIAZINHO EM LISBOA 
 
Todos os anos vamos alguns dias para Lisboa. Há 
sempre algum motivo: renovar o passaporte, 
assistir a uma opera, ou como agora a entrega 
dos Green Key Awards no hotel Marriot. É 
verdade, os grandes também participam. 
Quando estamos em Lisboa nunca falta um 
almoço na Casa do Alentejo, originalmente (1939) 

uma sociedade para alentejanos que mudaram 
para Lisboa. Do lado exterior não parece muito 
especial, mas do lado interior é majestosa. Tetos 
decorativos, murais, quadros em azulejo, lustres, 
é quase impossível de aperceber-se de todos os 
pormenores numa vez só. E pode-se comer ótimo. 
Obviamente alentejano. E todas as pessoas 
podem entrar.  
Alias Lisboa está cada vez mais bela. Muitos 
prédios antigos estão a ser restauradas. Embora-
que estão a ser comprados por promotores 
imobiliários – que não beneficia o mercado 
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Pintar 2019 
  
As datas das semanas de 
pintura de 2019 são 
conhecidas.  

 
Dia 11 – dia 18 de abril de  

e  
dia 3 – dia 10 de outubro 

  

 
Na semana de outubro de 
2018 (4 até 11 de out.) ainda 
há livre um quarto para duas 
pessoas. 

  
 

Fotografia tirada de Casa Marcanta 


