
 
 
 

 

 

Férias no Alentejo, Portugal 

mento e de ver se estão comercialmente interes-
santes. Não só são saborosos, mas também tem 
propriedades medicinais e são supersaudaveis. A 
Rainha Santa Isabel não é por nada a protetora de 
Coimbra.  
 
 
A HORTA 
 
A horta é um grande sucesso. A partir de maio 
apanhamos literalmente os benefícios. Melões, 
pimentos, feijão verde, tomates (as vezes dum kilo 
cada), beringelas, pepino, feijão chicote, beterra-
ba, couve roxa, alface: a colheita é enorme. Tudo 
puramente natural e pelo sol crescido e amadure-
cido. Não foi utilizado nenhum veneno ou pesticida. 
Os nossos hóspedes aproveitam em grande da 
horta. E ainda no presente momento, porque tudo 
continua a crescer. Tudo começa outra vez a sua 
segunda postura, como o Wynand o diz. 

Evidentemente também nem sempre corre bem. 
Ontem íamos comer escarola – mesmo do modo 
holandês com uma almôndega – mas toda a 
escarola tinha desaparecida. Foi comido. Não 
vivemos cá sozinhos. E a escarola também estava 
muita boa!  
 
 
AFONSE DE ALBUQUERQUE 
 
Canto atualmente. Num coro internacional em 
Aljezur. Caí mesmo no meio do acontecimento. 
Havia atuações em Arrifana e Monchique com a 
grupo de acrobacia Cie XY; cantamos em 
Barcelona, na Sagrada Familia e no Palao de la 
Música; cantamos em Aljezur e recentemente 
em Vila de Bispo, na Ermida de Nossa Senhora 
de Guadelupe, uma capelazinha do seculo 13. 

Este concerto foi uma reflexão das viagens e 
conquistas do Afonse de Albuquerque, um 
descobridor português do seculo 16. Cancões 
medievais de todas as culturas e países – 
Egipto, Etiópia, Pérsia, India – com que Afonse 
esteve em contato, que o maestro Carme 
Juncadella juntou e adaptou, e que teve como 
clímax um lamento islâmico. O Afonse tinha 
recentemente mato 6000 muçulmanos em Goa, 
que orgulhosamente anunciou ao rei dele: “Um 
feito muito bom.”  
Desde então mudou muito poucochinho. 
 
Cantar é divertido e dá energia. Portanto 
convido toda a gente nos nossos arredores. 
Ainda sabe cantar, então canta connosco!    
 

PORTUGAL DE BIBICLETA 
 
Muito mais hóspedes do que de costume 
alugaram este ano uma bicicleta. Isto é, uma 
bicicleta de todo o terreno. Também é muito fácil. 
Ligamos a empresa de aluguer, damos-lhe a 
altura das ciclistas e as BTT´s no dia seguinte 
estão entregues no seu próprio monte, inclusive 
um capacete e um conjunto de reparação. 
Naturalmente pode fazer a partir do Monte do 
Casarão fantásticos trilhos. Mas agora também 
fazemos parte dum caminho oficial de BTT. A 
câmara de Odemira cartografou 1000 km de 

caminho de BTT. Em parte aproveitaram os tri-
lhos existentes da Rota Vicentina, mas a vasta 
maioria é nova. Há quatro categorias, aumentan-
do em grão de dificuldade: verde, azul, vermelho 
e preto, onde o verde é o mais fácil. E ainda há o 
percurso GT onde anda para uma estação de 
comboio. Bicicleta no comboio e sai na próxima 
estação onde resuma o percurso. 
O trilho preto e o GT passem pelo Monte do 
Casarão. Adicionamos mais uma boa atividade.    
 
 
AS LAGRIMAS DA RAINHA SANTA ISABEL 
 
Isabel de Aragon era uma mulher nobre, devota, 
inteligente, humilde e uma benfeitora para os 
seus cidadãos. Preocupava-se com os doentes e 
desfavorecidos no seu reino. Pagou o dote de 
raparigas pobres, ensinou crianças de nobres 
pobres, fez doações para hospitais e projetos 
religiosos e era pacificador em vários conflitos. 
Para muitos era já na sua vida (1271 - 1336) 
uma santa, mas em 1625 foi oficialmente 
santificada pela igreja católica. 
Também era uma leal e amável esposa. 
Infelizmente o seu esposo Dom Dinis era dum 
outro molde. Quando outra vez não apareceu em 
casa, a Rainha Isabel andou com o seu cavalo na 
floresta para o procurar. Pediu ajuda às arvores, 
mas elas também não sabiam onde estava o 
marido dela. Lá chorou lagrimas amargas. As 
lagrimas tornaram-se em bagas, baginhas 
brancas iguais a perolas, que cobriam como uma 
manta a terra.  

As bagas, camarinhas, crescem nas dunas de 
Aljezur e em outros lugares ao longo da costa 
Atlântica. Antigamente era possível de comprá-las 
na rua, mas isto foi no passado. Desde 
recentemente há um projeto na Universidade de 
Coimbra para tirar as camarinhas do esqueci-
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PINTURA  OUTOBRO 2019 
 
A semana de pintura já 
decorreu. Foi uma semana de 
pintura muito ocupado, com 15 
participantes. Toda a semana 
brilhou o sol, o ânimo foi 
excelente, a comida era ótima e 
as pinturas eram verdadeiras 
pecinhas de arte. Que se 
sempre produz tantas coisas 
bonitas também é graças à 
professora Jenny Helder, que 
com as suas dicas uteis e 
significativas indicações 
consegue tirar um pouco mais 
de aproveitamento da pintura 
que o próprio aluno tinha em 
mente. Foi a última vez que ela 
vem. Depois de 22 semanas de 
pintura bastava para ela. É uma 
pena, mas de qualquer forma 
estamos compreensivos. Não 
vamos acabar com as semanas 
de pintura. Continuam sem 
parrar, no início de Abril e no 
início de Outubro. E também 
efetivamente temos esta 
obrigação, porque já temos as 
primeiras inscrições. 
Obrigado Jenny, por tudo que 
fez para nós e para os alunos. 
Vamos ter saudades suas. 


