
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Sorteio de ano de 2017 
 
Nas férias de outono estavam cá: A 
Margiet, o Bas, a Loes e a Mies de 
Haarlem (Holanda), vencedores do 
sorteio do Ano Novo de 2017.  
 

“Viva! Não era nenhum prémio 
de piada!” 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Férias no Alentejo, Portugal 

 
OPERAÇÃO DE LIMPEZA GRANDE 2 
 
Em volta da Casa Boa e da Casa Marcanta foram 
curtos os eucaliptos. Era mesmo preciso. Dum 
lado em relação com nova legislação relacionada 
com a manutenção, do outro lado porque tínha-
mos medo que alguma vez podiam derrubar e  
cair em cima do telhado quando havia uma tem-
pestade forte. 

O sr. Gomes é um dos poucos profissionais na 
área de cortar eucalipto. Prefere de trabalhar so-
zinho. Portanto estava cheíssimo de trabalho e 
depois da Boa e Marcanta tinha um outro encar-
go. Nesse encargo serrou na própria perna, que 
causou sucessivamente uma hemorragia arterial e 
uma perna partida. Esteve um mês e meio no 
hospital, mas agora está em estado de recupera-
ção, felizmente.  
Quando continua o seu trabalho connosco na Casa 
Basta e na Casa Valerosa não está claro. Também não 
o perguntamos por agora. Quando o vemos parolamos 
sobre as notícias e informamos para o seu estado de 
saúde. Para já tem que ficar assim mesmo.  
 
 
FURO DE PETRÓLEO POR AGORA TERMINADO 
 
Movimentos de ambiente, câmaras municipais e 
organizações de interesses envolvidos (Proteção 
de aves, Federação de surf, Associação de pesca) 
podem por enquanto respirar livremente. Depois 
de vários processos no tribunal, a prospeção de 
petróleo em frente da costa alentejana pelos gi-
gantes de energia, o Galp (Portugal) e o ENI 
(Itália), por enquanto está terminada. Numa co-
municação de imprensa no final de outubro am-
bos parecem de abdicar da prospeção, mas se-

gunda a PALP (Plataforma Algarve Livre de Petró-
leo) efetivamente ainda há um risco escondido. 
Os acordos feitos permanecem simplesmente em 
vigor consoante a página web do Ministério de 
Energia e Geologia. 
A PALP existe desde 2015 e foi constituída para 
salvaguardar tanto o Algarve como o resto de 
Portugal contra a prospeção e exploração dos 
combustíveis fosseis. A PALP consegui prevenir 6 
das 11 concessões (2 na terra, 4 no mar ao sul do 
Algarve) mas 3 em frente da costa alentejana 
mais 2 no Sul ainda estão de pé. Razão pela qual 
a PALP continua a luta. “A luta contra o furo não 
está vencida!”    
 
Este foi já o último boletem de notícias do ano. 
Desejo-lhe um ótimo natal e muito  
felicidade e satisfação em 2019.   
 

 
10 QUILÓMETROS DE CAMINHO NOVO  
 
No Monte do Casarão temos aproximadamente 
10 quilómetros de caminho novo. Adiciona isto 
aos quilómetros já existentes e tem bastantes 
possibilidades para fazer um passeio.  
Alguns caminhos estão mesmos novos, como o 
caminho dos macacos (fácil) e o caminho das 
três colinas (mais desafiante). Outros eram 
cobertos com silvas e cisto e foram limpos. A 
vantagem é que agora tem do seu monte três 
possibilidades para começar o seu passeio no 
meio da natureza. 

O passeio mais comprido leva aproximadamen-
te duas horas. Caminhar mais (dias até) tam-
bém é possível, quando sai do nosso terreno. 
As possibilidades são infinitas.  
Caminhei muito. Com hóspedes, com o Wynand 
ou o Bas. E naturalmente com a Saar. Ela sempre 
faz parte. De manha, antes de se tornar demasia-
do calor. Um melhor começo do dia não há. 
 
 
ARVORES CHEIO DE BOLINHOS DE SEBO 
 
As oliveiras estão cheias de azeitonas, mas a mai-
or parte deixei ficar. Muito ao desagrado da mu-
lher-a-dias, a Fernanda, tenho de confessar. Ainda 
tenho suficiente em provisão do ano passado. 
O Wynand ainda fez uma tentativa de produzir 
azeite, mas esse projeto falhou. Uma prensa pe-
sada para uso doméstico não é vendida e a ma-
neira antiga de cozer, esmagar e remover o azeite 
também não correu muito bem. Acima disto torna
-se muito sujo e tudo é engordurado e preto. Le-
var as azeitonas para uma cooperação também 
não é uma opção. Tem que entregar no mínimo 
300 quilos e tanto também não temos. 

As azeitonas permanecem para os pássaros, como 
bem-vindo suplemento à sua dieta de inverno.  
Pela olivicultura intensiva os pássaros nos gran-
des olivais encontram-se em dificuldade. A co-
lheita é feita à noite com máquinas pesadas e 
os pássaros que dormem nas arvores morrem 
em grande número. 
Que asneiras continuamos a cometer em pleno 
seculo 21.  

 
www.oseupropriomonte.com 
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  http://youtu.be/mDmTpv6euYQ 
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