
 

 

Férias no Alentejo, Portugal 

GRANDE LIMPEZA DE TERRENOS 
 
Ninguém quer outra vez o mesmo drama como 
aconteceu no ano passado quando causado por in-
cêndios grandes houve dezenas de mortos. 64 em 
junho, em outubro mais 35. Vento forte e tempera-
turas altas dificultaram a extinção, mas a dificuldade 
ao acesso dos focos de incêndio e as áreas mal man-
tidas com vegetação inflamável eram os maiores 
obstáculos. Da parte do governo foram tomadas 
medidas duras para limpar os terrenos e torná-los 
acessíveis. Se como aldeia ou particular não seguir 
as promulgadas instruções, podem levar uma multa 
a sério. Todas as pessoas sabem o que têm para 
fazer, foi divulgado através de toda a media. Até 
recebes um e-mail pessoal sobre isso. 

Parece que toda a gente toma as suas responsabili-
dades. Em todo o lado estão a cortar 
(principalmente eucalipto e pinheiro manso) e a 
encurtar e retirar o mato. 5 metros em volta das 
casas e prédios tem que ser retirado tudo que é 
inflamável. 50 metros em volta das casas e prédios 
as arvores não podem ser maiores do que 4 metros, 
tem que ter 4 metros de espaço entre elas e tem 
que ser limpo os arredores. Uma fronteira de 100 
metros é manuseada em volta de aldeias, campis-
mos e zonas industriais. Nós também temos de cor-
tar algumas arvores. Ou mandar fazer cortar, propri-
amente dito, porque não o sabemos fazer. Para isso 
há o profissional.      
 
 
VEADOS  
 
Foram assinalados veados no Monte do Casarão. 
Dois para ser exato. Quando vive nas dunas do Nor-
te da Holanda, um veado obviamente não é especi-
al, mas para nós é mais uma vez um presente pe-
queno. Veados 
foram assinala-
dos nos arredo-
res antes, e 
atira-se de vez 
em quando um, 
mas tão perto 
ainda nunca 
estiveram cá. 
Os últimos 200 
anos já não 
houve veados 
em Portugal. A 
caça indiscriminada (inclusivamente por causa de 
pobreza e fome do século passado), desaparecimen-
to do habitat deles e doença reduziu o número até 
zero. Em 1995 no quadro dum programa de reintro-
dução na Serra de Estrela foram colocados aproxi-
madamente cem veados. Entre tanto já são 3000 
que se espalham sobre todo o país, também na dire-
ção do Alentejo e do Algarve. Adiciona a isto os vea-
dos que entraram pela Espanha e é cada vez maior 
a possibilidade que vê um veado. Agora é esperar 
até eu vejo um também, e quando isso acontece 
que trago a minha máquina fotográfica. O meu pri-
meiro javali também só vi depois de 8 anos.  
Fico ainda a dever uma fotografia dele. 
 
 
 

CAMINHO DE MACACOS, TAMBEM PARA PAIS 
 
A primeira parte do nosso próximo projeto, o 
Caminho de Macacos ou monkeytrail, está pron-
to. É uma casa na arvore alias vigia, inclusiva-
mente escadas e presas de escalada, desenho 
do Mark e Teun. Pelo vale atrás do Casarão 
Novo haverá um passeio para cima com tudo e 

mais alguma coisa que crianças podem fazer 
com e na natureza: subir arvores, montar caba-
nas, cortar ramos, balançar em cordas, saltar e 
escalar, tudo é possível. Ainda há uma e outra 
coisa para fazer antes de estar pronto. Por isso 
pais (e mães) estão convidados para ajudar os 
seus filhos a desenvolver e construir o Caminho 
de Macacos. Todas as ideias, por si ou seus 
filhos sugeridos, são discutíveis. Nós tratamos 
do material e das ferramentas.  
 
 
CHUVA 
 
Chuva. E como. Já um mês e meia. Desde 26 
de fevereiro já caiu cá mais do que 400 mm. De 
vez em quando brilha o sol, as vezes uns dias 
seguidas, mas a chuva continua a voltar. Nós 
nunca experimentamos isto antes. Não se ouve 
os portugueses reclamar. A terra estava muito 
seco. Até houve mesmo em janeiro planos para 
racionar o uso da água. Isto felizmente já não é 
preciso. As barragens, também as grandes co-
mo a Santa Clara e Alqueva estão a transbor-
dar. Também a nossa barragem está repleta. A 
descarga dificilmente dá conta do recado. Pela 
força da água até todo o sistema da irrigação 
da horta foi arrastado. Agora está na ribeira ao 
lado da horta. O fim de chuva está em vista. 
Consoante as previsões amanhã cai a última 
chuva e depois haverá bom tempo. E mesmo 
em tempo. A semana de pintura começa na 
segunda-feira e pintar dentro da casa não é 
diretamente a intenção dumas férias de pintar 
no Monte do Casarão. De outro lado, a chuva 

resultou numa natureza fresca e viva, cheio de 
cor de laranja e roxa e amarelo e cor de rosa e 
azul e branco. O que é que um pintor pode de-
sejar mais?  
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Vencedores 2017 
 

O Bas e a Margriet Fellinger 
com as suas filhas a Loes e a 
Mies são os vencedores do 
nosso sorteio do Ano Novo.   

  
A reação da família Fellinger: 
´Nós todos estamos aqui a 
saltar de felicidade.´  

A primeira semana de pintura é 
de 4 até 11 de outubro de 2018. 
Ainda pode-se inscrever.  

  
www.montedocasarao.com/ 
gastenboek/


