
 
 
 
 

 

Férias no Alentejo, Portugal 

e os aparelhos do vizinho. Um melhor exemplo duma 
situação benéfica para todos é quase inimaginável. Os 
primeiros litros do sauvignon blanc e do chardonay 
estão a fermentar. Em breve as uvas tintas vão ser 
colhidos, para um verdadeiro Casarão. O nosso falcão 
voador, o nosso scarybird, espantará os gaios azúis 
até lá.   
 
 
OS HÓSPEDES JOVENS 
 
O Playmobil, os carrinhos, o lego, os animais 
insufláveis, as pazinhas, os Bibi & Baba, os fil-
mezinhos e os joguinhos: tudo está outra vez no 
seu devido lugar. As férias do verão acabaram. 
Acabaram as vozinhas e os gritos na piscina, 
não há mais exclamações no trampolim. 
Divertem se sempre imensamente, os nossos 
jovens turistas. Se tem porventura 2 anos ou 
18: todos encontram qualquer coisa ao seu gos-
to. Mimar os nossos cães, uma voltinha com o 
trator, apanhar morangos, partir pedra das coli-
nas: tudo e mais alguma coisa é possível. E há 
internet. Muito importante naturalmente. 

À noite o sítio do trampolim é promovido a redu-
to. Gostosamente descontrair até ao meio noite 
no profundo escuridão, depois dum mergulho na 
piscina. 
Talvez temos de instalar lá umas luzinhas sola-
res. Ou assim seria menos divertido. Luzinhas 
na piscina é sim uma boa ideia. Temos de adici-
onar à listinha.  
 
 
PORTUGAL NAS NOTÍCIAS 
 
O que acontece em Portugal raramente é notícia nos 
Países Baixos. Esporadicamente se fala ou se escreve 
sobre a política, a cultura ou – como agora – a situa-
ção do covid-19. Para a história de todo há pouca 
atenção. Mesmo assim pode valer a pena de saber 
mais sobre o país onde possivelmente vai de férias.  
O português é uma língua complicado, portanto se-
guir as notícias e os desenvolvimentos através dos 
media portugueses dificilmente é uma opção. 
The Portugal News pode 
ser aconselhável. Este 
jornal inglês existe desde 
1977. 
Certamente agora com 
todas as desenvolvimen-
tos e números acerca da 
crise de covid-19, é útil de 
ter informação da primei-
ra mão.  
O Portugal Residente 
também é um jornal in-
glês. O vinco está mais no 
Algarve. No Algarve vi-
vem afinal de contas tam-
bém muitos ingleses e 
muitos ingleses consideram o Algarve um bom desti-
no turístico.  
A Inglaterra e o Portugal têm uma relação desde há 
muito tempo. Mas isto é uma outra historia.    

TEMPO DE COVID-19 
 
O governo português fez um protocolo integral para 
as empresas turísticas em volta do higiene relacionado 
com o vírus covid-19. O que tem que ter em casa 
(mascaras, visores, aventais, luvas plásticas, produ-
tos de desinfeção, panos de limpeza descartáveis, 
álcool de pelo menos 70%, termómetro); o que é 
que é preciso limpar (pensa no comando do televisor 
e os interruptores de luz!); como é que é preciso de 
limpar e com o que; com que temperatura lavar e 
quando; que é preciso arejar a casa pelo menos três 
horas com todas as janelas e portas abertas antes 
da chegada do próximo hóspede; qual é a distancia 
mínima entre os hóspedes na área da piscina: tudo 
está meticulosamente descrito. 

Estamos limpos do covid-19. Literalmente, mas 
também certamente no sentido figurativo. E assim 
os nossos hóspedes também o experimentam. 
Quando se está aqui na sua casa em cima da sua 
própria colina, o covid é uma coisa do outro mundo. 
Não há ninguém na vizinhança próxima. Solinho, 
ventinho do mar, gostosamente preguiçar, um pou-
co caminhar. Na loja ou no restaurante é preciso 
usar um pouco uma máscara. E fá-lo mesmo, estão 
bastante rigorosos aqui.  
 
 
UM VERDADEIRO CASARÃO 
 
Está a correr bem com as uvas. Demasiado bem 
propriamente. Há muito mais do que planeado e 
estão maduras muito mais cedo. Em linguagem de 
enologista: o teor de açúcar não pode ficar demasia-
do alto.  

O Wynand está ansioso disto. Há de repente muitas 
decisões que tem de ser tomados sobre assuntos 
que ainda não estão totalmente materializados. 
Quais são todas as coisas que são precisas para 
produzir um vinho um pouco razoável? Quantos 
barris é preciso adquirir? Que tamanho é que têm de 
ter? É preciso adquirir barris feitos de inox ou de plásti-
co? Como espreme e quando? Onde guarda tudo? 
Mas depois da tempestade vem a bonança. A colhei-
ta do vizinho, enólogo e investigador de vinhos, 
falhou. Ele quer comprar o nosso excedente de 
uvas. Más há um melhor negócio. O vizinho recebe 
as uvas, o Wynand os conhecimentos, os aconselhos 
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A Hora do Canto 
 
Crianças adoram escutar leitura 
em voz alta. A Susana Filipe, 
bibliotecária em Seixal sabe tudo 
sobre isto. Durante a Hora do 
Canto já leu em voz alto bastante 
livros de ilustrações. Desde re-
centemente grave as histórias 
também no Youtube. São peça 
por peça perolas. Os seus filhos 
adorarão. E útil para neste tempo 
de Covid-19 quando a vida está 
mais baseado em casa e quer ter 
um tempinho as mãos livres. 

Uma das histórias ela gravou no 
Monte do Casarão, As Contas ao 
Vento. Como podia ser de outra 
forma. Estamos certamente bas-
tante orgulhosos. https://
youtu.be/1CS4uiwmstI 


