
 

 
 

 

 

Férias no Alentejo, Portugal 

lojinhas, algumas igrejas bonitas, um museu ar-
queológico, o mercado de escravos mais antigo da 
Europa, a fortaleza, o porto, praiazinhas, o jardim 
zoológico. Portanto suficiente para ver e fazer. 
É bom senso de reservar algumas horas, para ter 
tempo para visitar a Ponta da Piedade, uma zona 
natural espetacular do lado oeste de Lagos, com 
falésias, rochas e cavernas de calcário, tudo formado 
por ondas chicoteantes e tempestades fortes. 

Pode explorar a Ponta da Piedade a pé. Há bons 
caminhos. Mais aventurosa e impressionante ain-
da é de embarcar num dos pequenos barquinhos 
de pesca e de deixar se navegar pela água impro-
vavelmente azul. O passeio passa pela catedral e 
a caverna do Amor, passa o olifante e o camelo, 
passa o King Kong, os gémeos, o beijo, o crocodi-
lo e o Titanic. De todas as rochas e cavernas o 
capitão conhece o nome. Uma enciclopédia que 
anda ou neste caso, navega. Também é um pro-
fissional muito experiente. Habilidoso navegue o 
seu barquinho pelas passagens estreitas e ao logo 
das rochas visíveis ou não, sabendo como o mar e 
as ondas podem portar-se. Conhece o sítio como 
a palma da sua mão. Logo é sensato de tirar a 
sua cabeça a bordo quando avisa de o fazer. 
 
 
NÃO AZEITE, MAS FARINHA DE MILHO 
 
Com o azeite não resultou, mas temos mesmo a 
nossa própria farinha de milho. Pedimos ao molei-
ro de Odemira para moer o milho. O pagamento 
ocorre em espécie; entrega-se dez quilos de grãos 
de milho e receba oito quilos de farinha de volta, 
incluído um saquinho com o lixo que sobrou com 
as pelezinhas e as películas.  

Recolhemos quilos de milho. Obviamente demais. 
Ainda tentei de fazer pipocas, mas para isso era 
claramente a espécie erada. A maior parte do 
milho (e o saquinho com as pelezinhas e pelícu-
las) portanto demos à vizinha Maria, para as gali-
nhas e os porcos. Tudo é um processo de aprendi-
zagem. 
Portugal tem o seu próprio dia nacional de moi-
nhos, mas quando estiver perto do moinho de 
Odemira pode entrar sem problema nenhum. O 
moleiro explica com muito gosto tudo sobre o 
processo de moagem, as ferramentas, as velas, o 
vento e da cancão eterna dos assobios.  
 

VINHO DO CASARÃO 
 
Na compra do terreno já sabíamos: na colina da 
parte de trás da nossa casa iremos ter a vinha. 
A colina está bem posicionada ao sul, não é 
muita inclinada e a terra não tem demasiadas 
pedras. Por causa da barragem o abastecimento 
de água está garantido.  
Os trabalhos preparativos estão prontos. Temo-
nos informados pelos vinicultores locais, temo-
nos inteirado da informação juntada, a terra 
está pronta para plantar, o sistema de rega 
gota-gota foi instalado, as cepas foram enco-
mendadas.  

Na segunda-feira podemos buscá-las. Depois a 
Alicante Bouschet, a Touriga Nacional e a Syrah 
vão ser plantadas. Portugal, e certamente o 
Alentejo conheçam vinhos ótimos que em quali-
dade não são inferiores aos vinhos franceses. 
São notavelmente mais baratos, mas na Holan-
da escassamente vendidos.  
Temos de esperar para ver se o nosso vinho se 
realiza num vinho tão bom. Ainda há de ter um 
pouco de paciência.  
 
 
VINTE SEMANAS DE PINTURA 
 
É um marco histórico, merece ser mencionado. 
Já tivemos vinte semanas de pintura no Monte 
do Casarão. O que começou como experimente 
com membros do meu clube de pintura de Al-
mere (uma cidade na Holanda), provou-se am-
plamente e tornou-se num acontecimento cons-
tante no Monte do Casarão. 
Continua a ser uma festinha, uma semana de 
pintura destas; arredores convidativos com um 
número inesgotável de temas de pintura, tempo 
maravilhoso por regra, comida ótima, compa-
nhia agradável e entusiasta. Já está a tornar-se 
numa companhia de confiança. A maior parte 
dos cursistas vieram mais vezes, mas também 
há todas as vezes novos participantes. O que 
naturalmente é muito divertido e dá inspiração. 
Todas as vinte semanas a Jenny Helder, dotada 

artista plástica e professora excelente, esteve 
presente como orientadora. Também em abril, 
a semana de pintura número 21, ela está cá 
uma outra vez. Temos muito sorte com uma 
instrutora tão boa. 
 
 
PONTE DA PIEDADE 
Um diazinho em Lagos é uma saída divertida. 
Lagos é uma cidadezinha encantador: muitas 
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Vencedores sorteio do 

Ano Novo 2018 
 

O Kaj e o Flo tiraram os vence-
dores de 2018 da cartola.  
A Monica, o Niek, a Sofie e a 
Lisa são os afortunados.  

  
Encontra mais informação na 
nossa página web ou nos  
blogues. 


