
 

 

Casas para férias no Alentejo, Portugal 

O MESTRE DANIEL DA LUZ  
 
O antigo mercado municipal obteve um novo 
destino, uma homenagem a um muito 
respeitado habitante de São Teotónio. Tornou-se 
na oficina do Mestre Daniel da Luz, guardador e 
construtor da viola campaniça, ou seja, a 
guitarra tradicional alentejana, instrumento de 
acompanhamento do Cante Alentejano.  

O Mestre Daniel da Luz já esteve toda a vida 
dele ocupado a fazer todo o tipo de 
instrumentos de cordas. Até que ele descobriu a 
viola campaniça.  
Desde os seus 57 anos fez enumerais. Tudo 
artesanal. Trabalha uns 70 horas em cada 
instrumento. 
Pode experimentar tudo ao vivo. Nos sábados de 
manhã a sua oficina está aberto ao publico e 
toda a gente pode entrar. Daqui em algum 
tempo naturalmente. Quando tudo voltou outra 
vez ao normal.  
 
 
O SEU PRIMEIRO DUCATI 
 
O que é que recebe quando se torna 70 anos? 
Naturalmente um Ducati. Para a vinha e a sua 
horta. Cavar a mão e lavrar é cá irrealizável, um 
trator de mão com motor satisfaz melhor. 
O trabalho grosseiro faz o vizinho Fernando 
primeiro com a charrua, mas depois vem o 
trabalho meticuloso. Entre as linhas de uvas é 
preciso tirar todas as ervinhas daninhas. Tem 
naturalmente de ter um aspeto um pouco 
cuidado. O olho também quer ter alguma coisa. 

As vinhas crescem bem. A Alicante-Bouschet, o 
Tourigo Nacional, a Syrah, a Chardonnay, o 
Sauvignon Blanc: os botões estão quase a 
rebentar. Também temos algumas uvas de 
mesa, mas estes ficam um pouco para trás.  
O Wynand apanhou no ano passado todas as 
uvas para dar a oportunidade às videiras de 
tornar-se bastante volumosas. E conseguiu. A 
esperança é que este ano o primeiro vinha pode 
ser engarrafado, o Vinho do Casarão.  
Mas é uma experiência emocionante. Como 
dizem aqui: fazer vinho todas as pessoas 
conseguem. Fazer bom vinho isto não é  
para qualquer um. 

COVID-19 
 
Connosco está tudo a correr bem. Propriamen-
te não há tanto diferente à situação de costume. 
Estamos habituados a uma existência isolada, 
com as vezes períodos em que vemos poucas 
pessoas, temos todo o espaço, não temos que 
estar dentro da casa, e sempre há bastante para 
fazer. Financeiramente vai ser um pouco de 
problemática, mas felizmente temos ainda a 
nossa reforma como segurança. Ignorante do 
que era para vir, ainda realizamos umas 
despesas grandes, como uma trampolina gigante 
para os nossos hóspedes mais jovens.  

Em Portugal está em vigor o mesmo regime duro 
como na Holanda. Talvez até mais duro. Já muito 
rápido depois do primeiro caso confirmado no 2 
de março, entraram em vigor todo tipo de 
medidas. Escolas fecharam, eventos foram 
cancelados, cabeleireiros e outras profissões 
físicas não podem exercer a sua atividade, 
acesso pontual aos supermercados e lojas de 
construção (é obrigatório de esperar fora até é 
cedido acesso), tráfego de aviões parrado, visitas 
à praia proibidos, entre outros exemplos. Até 
para a Páscoa estiverem extra medidas em vigor. 
Viajar é absolutamente proibido. Só é permitido 
deslocar-se no concelho em que vive. 
Até hoje há em Portugal 11.730 casos 
confirmados contagiados. Morreram 311 pessoas, 
a maior parte no Norte e dentro e por volta de 
Lisboa. No Alentejo há 84 casos confirmados 
contagiados, dos quais 24 no Alentejo Litoral e 1 
no concelho de Odemira. 
Obviamente não temos hóspedes. Aqueles que 
eram para vir, vemos em setembro. Também a 
semana de pintura foi anulado. Temos de adiar a 
nossa familiarização com a nova professora de 
pintura para o outubro. 

O que compensa tudo é que o Mark, o nosso filho 
do meio, junto com a sua família, conseguiu 
apanhar um dos últimos voos para cá. Organizou 
uma das nossas casas desocupadas como escritó-
rio. O Teun e o Gijs têm todos os dias aulas da sua 
mãe, a Anne e nos intervalos e no fim-de-semana 
todos passam na casa dos avós e há saltos, 
ciclagem, caminhada e o jogo de rummikub.  
Espero de coração que todas as pessoas que 
leem isto, perseverem. Vamos enfrentar ainda 
um bocado de tempo inseguro. Força a todos.    
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O HENK MACHUCADO 

 
O Henk, o amiguinho da Saar, 
inicialmente o cão do vizinho cá 
em baixo, que compramos 
recentemente por 32 Euro, foi 
atropelado. 
A culpa tem ele próprio. Ele 
adora de correr extremamente 
rápido ao lado e à frente dos 
caros. Alguns carros andam 
muito depressa, e portanto 
alguma vez tinha de correr mal. 
No hospital veterinário 

constataram uma perna detrás 
partida. Mas lá não podiam ajudá
-lo. Assim fomos para Lisboa. A 
operação demorou 4 horas. Dez 
dias depois constatou-se que ele 
também tinha partido o ombro 
da perna da frente. Outra vez 
fomos para Lisboa. Ele agora 
está cheio de ferro.  
Ainda não recuperou inteira-
mente. Depois de 6 semanas vão 
tirar novos raio-x. Talvez depois 
o nosso cão biônico é permitido 
de correr outra vez. Mas por 
favor não em frente dos carros, 
pois não Henk!  


