
 

 

Férias no Alentejo, Portugal 

A HORTA, A PROXIMA TENTATIVA 

As nossas tentativas anteriores de crescer legumes 
nunca deram muito resultado. A causa principal era 
a falta de água. No verão a ribeira estava seca, e 
para andar assim todos os dias umas centenas de 
metros carregado de água, para isto a paixão não 
era suficiente. Com a construção da barragem o 
problema da água está resolvido. Do outro lado da 
barragem, diretamente do lado direito encontramos 
um sitio fantástico. A terra está solta e arenoso e 
não tem pedras.   

O vizinho Fernando lavrou tudo. Agora vamos, da 
maneira portuguesa, semear e plantar em rebordos. 
Pelos regueiros (que estão fechados nos extremos) 
todo o feijão e bagas e batatas e abobrinhas e 
tomates terão água. A intenção é que também os 
nossos hóspedes aproveitam da horta. Agora temos 
todas as condições para conseguir, não acha?  

 
A SOFIE 
 
Acabo estas notícias com uma coisa muito triste. A 
Sofie morreu. A nossa cadela de mimos, a nossa 
cadela de guarda, a nossa campainha. Amiga de 
crianças em particular. Com adultos tinha mais 
dificuldade. Não que era agressiva, ela 
simplesmente preferia de ficar com a sua distância. 
O que era especial é que aceitava os membros da 
família, de qualquer idade e indiferente de qualquer 
distância sanguina. 
No sábado 25 de março começou a vomitar e não 

parava. Quando um pouco depois caiu pelas pernas, 
o Bas e a Lies a levaram para o veterinário (o 
Wynand e eu estávamos naquele fim-de-semana 
uns dias em Holanda). A veterinária fez o que podia 
fazer, mas seguidamente a remeteu para o hospital. 
Todas as pessoas fizeram mesmo o seu melhor. Mas 
tudo foi sem efeito. Na segunda feira morreu sem 
sofrimento, com diagnose um tumor no pâncreas. 
Na terça-feira enterramo-la, ao lado do Willem e 
Joris. Adeus querida Sofie, foste maravilhosa.  

GRANDES VELEIROS EM ZAMBUJEIRA  

Se tiver um pouco de sorte, pode ver no dia 1 de 
maio a partir da praia de Zambujeira uns vinte 
grandes veleiros a passar, no caminho de Sines 
para Bermuda. Nomeadamente no dia 13 de abril 
começa a regata de grandes veleiros, com Sines 
como primeira paragem. A volta de 7000 milhas 
náuticas conduz de Sines para Bermuda, Boston, 
Quebec e Halifax, com Le Havre como ponto final 
em 31 de agosto.  

Se quer ver os veleiros imponentes de muito per-
to, isto é possível. De 28 de abril ate 1 de maio 
estão parrados em Sines, cidade de nascimento 
do navegador e explorador Vasco da Gama. No 
cais estão: o italiano Amerigo Vespucci, o norue-
guês Christian Radich (o Onedin Line, ainda se 
recorde?) e a Santa Maria Manuela e a Vera Cruz 
de Portugal para nomear alguns. Sines celebra 
durante 4 dias em grande, com atuações, concer-
tos, fogo-de-artifício e tudo que faz parte dum 
festival em estilo. Da Holanda há o Wylde Swan, a 
maior escuna de topsail no mundo. O que é 
especial é que pode mesmo fazer parte da 
tripulação, para velar até Québec. Custa uns 
euritos, mas também é uma uma-vez-na-vida-
experiencia. Ainda há lugares.  

 
INJECCÃO DE CULTURA EM BELÉM  

Em Holanda fomos regularmente para o opera, 
mas aqui em Portugal ainda não conseguimos ir. 
Portanto já era tempo de irmos. O Tristan e Isolde 
do Wagner pareceu uma prenda de aniversário à 
medida para o Wynand. Infelizmente o opera não 
foi representado no próprio edifício de opera no 
centro de Lisboa, mas foi no Centro Cultural de 
Belém, um bairro de Lisboa na foz do Tejo. Sendo 
assim decidimos de passar uns dias em Belém.  
E foi muito satisfatório. Na área de cultura tem 

incrivelmente muito para fazer, tudo num raio de 
umas centenas de metros. Bem contado tem uns 
30 locais de interesse: museus, igrejas, palácios, 
jardins e monumentos: o Mosteiro dos Jerónimos, 
o Museu da Marinha, a Torre de Belém, o Museu 
de Arte Moderna, o Palácio de Belém, tudo com 
vista sobre o Tejo. Adiciona a isto uma escolha 
vasta de restaurantezinhos e tascas, e como 
cereja no topo do bolo obviamente os Pasteis de 
Belém, e tem todos os ingredientes para uma 
estadia única.  
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Sorteio do Ano Novo 2017  
 

Hadewich, Michel e Carice de Cocq 
de Rotterdam tornaram-se 
vencedores do nosso Sorteio do 
Ano Novo. Faltam 2 meses e já 
vêm para o Monte do Casarão. 

Alegramos com a nova estadia 
deles. 
A família de Cocq também está 
contente: “Que fantástico que 
ganhamos! Logo mudamos o 
nosso planejamento de férias. Já 
estamos com vontade de ir!”   

 
Semanas de pintura 2017 

 
É possivel de participar em abril.  

(13 - 20 abril).  
A semana de outobro é cheia. 

 


