
 

 

Casas de Férias no Alentejo, Portugal 

simplesmente entra por um bocado. A Helene sabe 
contar cativante.  
 
INÉSTIMAVEL  
 
Quando em junho as cores da natureza estão 
reduzidas em verdes e cores de castanha, ainda 
recebemos um bis. Em todo o lado rebentam da 
terra pequenas florzinhas estreladas, petaladas em 
cinco, de cor de rosa com um coraçãozinho amarelo. 
Em holandês chama-se Erva de Mil Florins.  
Portanto inestimável. É também pois bom para tudo. 
Faz uma infusão da erva, bebe uma chávena por dia 
e ficara mesmo saudável. Trata distúrbios dos 
intestinos e dos rins, afasta febre (era conhecida 
como o quinino dos pobres) e cura feridas. O 
holandês Jacob van Maerlant 
já escreveu aproximadamente 
em 1250 um poema sobre a 
erva e as suas qualidades.  
A florzinha supostamente 
ainda faz mais: afastaria 
bruxas e espíritos e levar a 
erva na bolsa resultaria numa 
bolsa nunca vazia.  
O nome oficial da Erva de Mil 
Florins é Centaurium. A 
origem do nome não é 
unívoca. Alguns dizem que a 
flor tem o nome de acordo 
com o centauro grego Quíron, que era um perito na 
área das ervas. Outros dão a preferência a uma 
conjugação do latim centum (cem) e aurum (ouro). 
Durante muito tempo, pois, chamava-se Erva de 
Cem Florins. Aparentemente o valor da planta cres-
ceu substancialmente durante o correr do tempo e 
agora chama-se Erva de Mil Florins. Enfim, porque não? 
Os nossos construtores informaram-nos de todas as 
boas características da plantinha. Mesmo assim 
chama-se popularmente em português Fel da Terra, 
o que também não deixa nada obscura em relação 
ao sabor da infusão.   
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Recentemente comprei o livro Sapiens de Yuval 
Noah Harari. Um bestseller mundial. Em próxima a 
500 páginas revela porque somos o que é que 
somos. Parecia-me interessante. Consegui ler até a 
página 80. Aqui escreve: “Eucaliptos a saber são 
excecionalmente resistentes a fogo.”  
Que disparate. Logo pus o livro na parte detrás do 
armário. Eucalipto queima como o inferno, ate 
explode por todo o óleo e água que tem dentro. 
Todos os anos há em Portugal incêndios grandes, 
principalmente em áreas desoladas dificilmente 
alcançadas onde há muito eucalipto. Razão pela qual 
no ano passado a lei da manutenção e prevenção 
dos incêndios foi 
significativamente 
realçada, com 
indicações que toda 
a gente - nós 
também - tem de 
seguir. E portanto 
agora foram tirados 
os eucaliptos em 
volta das casas e 
diretamente ao lado dos caminhos de acesso.  
Até duas vezes passou o GNR por cá para inspecio-
nar as coisas. Estava tudo em ordem. O sr. Gomes 
fez um excelente trabalho. Buscaram todos os 
troncos (quatro camionetas cheias), ele arrumou os 
ramos e as folhas. O lado porreiro é que ainda por 
cima pagou. O Wynand, o Bas e o Bob vão disso 
alguns dias para Londres, ver o jogo do Major 
League dos Yankees (beisebol). E eu vou uma 
semaninha para Barcelona. Portanto no próximo ano 
mandamos tirar mais um pouco de eucalipto.  
Temos suficiente.  
 

BARRAGEM DE SANTA CLARA 
 
No mês passado foi comemorado extensamente o 
50º aniversário da barragem de Santa Clara. A 
barragem abastece grandes partes do Alentejo e 
do Algarve de água. Além disso é uma importante 
atração turística. Também merece ser menciona-
do: os túneis e as passagens subterrâneas são um 
refúgio protegido para morcegos.  
Embora que a barragem foi construída numa área 
escassamente povoada, mesmo assim tiveram de 
ser desocupados acerca de 120 montes. O preço 
foi negociado por cada monte à parte. As casas e 
os montes estavam muito isolados, compromissos 
coletivos não havia. Alguns eram tão espertos de 
previamente comprar mais terreno, outros saíram 
prejudicados. Portugal também ainda não era uma 
democracia. Protestar contra a autoridade não se 

fazia. O mais que se podia fazer era de esconder-
se quando o jeep do engenheiro estava a chegar.  
Aproximadamente 1000 pessoas tiverem de sair 
das suas casas. A maior parte mudou-se para 
Lisboa. Era onde havia fábricas, onde havia 
trabalho e onde as casas tinham preços acessí-
veis. Outros mudaram-se para Zambujeira do 
Mar. Poucos ficaram na vizinhança. Todos tinham 
uma coisa em comum: mudaram-se do ambiente 
conhecido, a enfrentar um futuro inseguro.  
 
A TELA DO VELÁZQUEZ 
 
Tecer e pintar. Na primeira vista não é uma 
combinação em que se pensa diretamente. Uma 
visita ao atelier de tecelagem da holandesa Helene 
Loermans em Odemira mostra algo diferente. 
Fizemos-lhe uma visita com os alunos da semana 
de pintura de abril. Faz entre outras coisas exce-
cionalmente bonitos xailes, para que utiliza diver-
sas matérias e cores, verdadeiras obras de arte.  
Desde breve a Helene Loermans está fascinada 
por um outro aspeto da tecelagem. Investiga as 
telas em que os 
velhos mestres 
pintaram as suas 
obras de arte. Qual 
tinta os antigos 
mestres produziam e 
processavam já não 
é nenhum segredo, 
mas as telas e os 
padrões de tecelagem são assuntos 
desconhecidos. 
A Helena Loermans analisou as telas que o Diego 
Velázquez, El Greco e o Caravaggio utilizaram.  
Em seguida consegui com a ajuda de software 
existente produzir a imagem do padrão de 
tecelagem. Van Gogh e o Titian são os próximos a 
serem investigados.  
Entretanto já foi internacionalmente reconhecida. 
Vários museus, entre os quais o Prado e o 
National Gallery de Londres colaboram. Também 
foi reconhecida pelo Getty Foundation. Em breve 
vai para América, onde dará no Yale University um 
workshop e uma conferência. 
Lab O. www.labo.pt Lembra o nome. Ou 
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FESTIVAL DE MASTROS 
 

De 12 até 30 de junho há outra 
fez festa em São Teotónio 
Todas as ruas estão decoradas 
e todas as noites há pois algu-

res na vila uma atuação ou 
música ao vivo. Fado, hiphop, 
cante alentejano, marchas, 
baile, algo para todos os gostos.    

 
GALARDÃO DA CHAVE VERDE 

2019 
 
O Monte do Casarão foi outra 
vez reconhecido como empresa 
turística sustentável. Para o 
quarto ano consecutivo. Este 
galardão temos outra vez in the 
pocket, como a minha nora diz. 
Estamos contentes com isto.   
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