
 

 

Férias no Alentejo, Portugal 

explicar-me muita coisa e me ajudava a apanhar 
cogumelos. Que homem ótimo! Já gosto dele.  
 
 
O AMENDOIM 
 
Amendoins tem para mim qualquer coisa de ser de 
muito longe, mas também simplesmente são 
cultivados no Alentejo. Não pelados, em sacos 
grandes, encontrá-los aqui em cada supermercado 
e também como delícia com uma cervejinha é um 
solicitado petisco. Igualzinho aliás aos tremoços, 
mas isto é uma outra historia.  

Estávamos suficientemente curiosos para ver se 
nós próprios também conseguimos cultivar 
amendoins. E realmente: apanhamos muitos no 
solo. Secamos uma parte dentro da casa e uma 
parte na garagem. O último não correu lá muito 
bem. Os ratos também gostam dos amendoins. 
Até reencontramos casquinhos em baixo do capô 
do carro. O rato responsável para isto, também 
roeu pela cablagem para agradecer. Só reparamos 
nisto quando queríamos voltar para a casa à noite 
do aeroporto de Faro. Enfim, todos os dias tem os 
seus momentos de aprendizagem.  
 
 
SORTEIO DO ANO NOVO 
 
O Monte do Casarão começa sempre bem o Ano 
Novo. Com o sorteio do Ano Novo. Aqueles que 
estiverem connosco no ano passado, participam 
com um bilhete por semana alugado. O prémio 
consiste duma estadia duma semana grátis aqui.  
Já fizemos muita gente feliz. 
O que é curioso é que até agora sempre ganhou 
um casal ou uma família que estava cá pela 
primeira vez. Os nossos hóspedes mais leais 
participam todos os anos com 3, 4 ou até 5 
bilhetes, mas até agora nunca puderem ganhar.  
Este ano a Marianne, o Maurice, o Lieuwe, o 
Moos en a Ymke foram os felizes. A nossa 
vizinha finlandesa, a Päivi Mannerkorpi, teve a 
honra de tirar o bilhete vencedora da cartola. 
Gostamos de dar ao acontecimento um toque 
oficial.  

Mesmo que conforme a etiqueta já não se pode 
fazê-lo, queria desejar-lhe um ótimo 2020. 
Quem sabe veremo-lo durante este ano (mais 
uma vez) no Monte do Casarão.  
 

INVERNO ESTIVAL 
 
É tempo excecionalmente bonito. Já foi assim 
desde há uma semana antes do natal. A tempera-
tura sobe durante o dia até uns 25° e o céu é um 
azul clarinho. A grande diferença com a Holanda é 
que o sol aquece. Os nossos hóspedes do natal e 
do Ano Novo portanto aproveitaram disto em 
grande. Também os hóspedes que temos agora 
podem desfrutar num delicioso solinho. 

Há uma outra diferença grande com os Países 
Baixos: não se ouve nenhuma detonação. Há 
fogo artifício, mas isto é arranjada centralmente. 
Em Novembro e na primeira metade de 
Dezembro choveu bastante. Isto também era 
bem necessário. No norte e centro de Portugal as 
barragens estão uma outra vez finalmente cheias, 
mas no Sul é uma outra questão. Aqui a chuva 
quase não ajudou. As grandes barragens, como a 
Santa Clara e a Alqueva nem sequer conseguem 
chegar aos 40%. A nossa barragem felizmente já 
está cheia. Quando a sertão está satisfeita e o 
corgo começa a correr, enche em dois dias e a 
água supérflua despeja-se pelo descarregador na 
ribeira em baixo. Agora já temos suficiente para 
mais um aninho.  
 
 
A PÚCARA 
 
Temos um novo espécie de cogumelo no menu. A 
púcara, ou em outras palavras o cogumelo 
guarda-sol. O chapéu de 20 cm em diâmetro, 
com uma haste fina também duns 20 cm de 
cumprimento. Já a tínhamos detetado antes, mas 
depois de comentários muito entusiastas de 
alguém na vizinhança e depois de um pouco mais 
de inquérito (para ter a certeza), decidimos de 
ser corajosos e preparamo-la da maneira que os 
portugueses o fazem, como um Wiener Schnitzel: 
puxa a púcara por um ovo batido e depois por 
pão ralado e frita-la durante pouco tempo. 

Deliciosa! Um prato que ficará no nosso menu. 
Na minha procura para cogumelos comestíveis 
encontrei o livro de Edwin Florès, Het Padden-
stoelenboek (O livro dos cogumelos). Infelizmente 
já não há para vende, portanto enviei ao sr. Florés 
um correiozinho eletrónico com a pergunta se 
talvez ainda tinha um exemplar que podia 
comprar. Ele reagiu imediatamente e disse que 
enviava o livro de bom grado. Também propus 
que fazia nós uma visita no próximo inverno, e de 
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SEMANAS DE PINTURA 2020  

 
 

Como a maior parte de si já 
sabe, não voltara para o Monte 
do Casarão a Jenny Helder, a 
nossa professora de todas as 
semanas de pintura que se 
realizaram até agora.  
Fomos tão afortunados de 
encontrar muito rápido uma 
nova professora: a Margot 
Verhoeven de Amesterdão. Ela 
vai acompanhar as semanas de 
pintura de Abril e de Outubro. 
Estamos contentes com a 
Margot e não duvidamos que 
ela sabe estimular os alunos até 
desempenhos artísticos 
inéditos. 

 
As semanas de pintura têm 

lugar de 
  

8 até 15 de abril  
e de  

30 setembro até 7 de 
outubro. 

Mergulho do Ano Novo 


