
 
 

 

 

 

Férias no Alentejo, Portugal 

Três, devo acrescentar. Verdadeiros umbigos 
portugueses. Laranjas-da-baía. E duas limões. 
Desde há anos fazemos tentativas para crescer 
laranjeiras e limoeiros, mas até agora sem su-
cesso. Não aguentam a geada. Há três anos 
pusemos oito em baldes e estas vão agora no 
inverno para cima, para a Casa Basta.  
Estivemos mesmo em tempo. Já houve conside-
rável geada. Quando há tanta geada – é sempre 
só de madrugada - há tempo esplendido e du-
rante o dia é possível de sentar fora na camise-
tinha. Desvantagem é que não temos, até sensi-
velmente dez horas, água quente. Temos um 
coletor solar, que também abastece água quente 
à máquina de lavar roupa. Apesar de várias ten-
tativas de isolamento a canalização congela. Mas 
quando o sol brilha umas horas, o nosso sofri-
mento passou, se se pode falar de sofrimento. 

Dá mais a sensação de adaptar-se às circuns-
tâncias. E isto não tem nada de mal. 
E agora o ano Covid-19. O Ano Novo foi calmo. 
Nem houve hóspedes portugueses. As regras 
portuguesas são muito rígidas e ninguém podia 
sair do concelho onde viva, estes últimos dias do 
ano. Tudo para prevenir que o vírus se espalha. 
O Monte do Casarão próprio está livre de coro-
na. O sol brilha intensamente, há uma brisinha 
gostosa, o ar está limpo e não é problema ne-
nhum de manter dois metros de distância (o que 
é obrigatório em Portugal). 
Apesar de que um significativo número de hós-
pedes teve de anular, tivemos um verão cheio, 
em que cada um podia fazer o que queria. Na 
chegada toda a gente usava (uns instantes) uma 
máscara e eram desinfetadas as malas. Cada a 
família tinha o seu próprio lugar na área da pis-
cina. O churrasco semanal não era tão semanal 
como em outros anos. 
A semana de pintura em abril naturalmente foi 
cancelada em relação com a circulação aérea 
paralisada. Por isso infelizmente o primeiro en-
contro com a nova professora de pintura tinha 
de esperar. Até outubro consoante planejamen-
to. E sim, em outubro esteve cá a Margot Verho-
even. Não podia ter corrido melhor. 

 

Não me reste mais do que desejar-lhe um bom 
2021. Espero que é possível de ver-vos  
em breve. E fique saudável. 
 

ÚLTIMAS NOTÍCIAS DE 2020 
 
Hoje à noite comemos espinafre. Espinafre 
selvagem. Choveu consideravelmente nas se-
manas passadas e a relva cresce rapidamente. 
E junto com a relva também o espinafre. Num 
instante apanho suficiente. Menta, centáurea, 
azeitonas, orégano, amoras, figos, nêsperas: 
eu desidrato, faço conserva ou faço doce. Sou 
mesma uma colhedora da natureza. Dá me um 
tipo de sensação de Ayla (a protagonista do 
livro “A clã do urso da caverna” de Jean M. 
Auel) e isto faz me contente.  

O que não apanho são medronhos. De vez em 
quando como um quando estou a caminhar e 
tenho sede. Os locais apanham-nos, todo o 
mês de outubro, novembro e dezembro. Até o 
nosso jardineiro não tem tempo para nós neste 
período. Apanham os frutos pela aguardente 
local, o medronho. É bom para tudo, mata todo 
o tipo de bactérias.  
E agora estou a buscar cogumelos. Há muitos, 
várias espécimes e medidas e penso que en-
contrei muitos comestíveis, mas para ter a cer-
teza espero mais um bocado para o meu ho-
mem de cogumelos. O plano é que ele vem na 
próxima semana.  
 
É verdade que choveu, mas falta muito para 
ser suficiente. A nossa barragem pode usar 
mais um metrinho de água. Esteve tão seco o 
último verão que a terra só agora parece estar 
saturada. E só quando os terrenos vizinhos 
traseiros estão encharcados, começam as ribei-
ras a correr e corre suficiente água para a bar-
ragem. Quando isto aconteça a barragem está 
cheia num instante.  
Também as barragens próximas estão bastante 
vazias. A Santa Clara só consegue 40% e o 
Corte Brique fica uns por centos abaixo disto. 
Mas tem de ser feito uma nota na margem, que 
é que já faz uns aninhos desde elas estiveram 
cheias. Está cada vez – naturalmente não é 
notícia – mais calor e seco. 
Consoante as previsões vai chover de novo 
esta semana. Seria bom, porque assim podía-
mos sem problema ultrapassar o verão. Sem 
água simplesmente podemos esquecer a horta 
e as uvas.  
 
Surpresa: já temos 36 garrafas de vinho bran-
co. 12 sauvignon blanc e 24 chardonnay. Tive-
mos propriamente dito, porque já bebemos 
umas garrafas. São deliciosas, ambas, embora 
que a minha preferência vai para o chardonay.  
O vinho tinta está na pipa. Vai ser abril ou maio 
provavelmente até que podemos engarrafá-lo. 
Segundo o nosso mentor vai ser um ótimo vinho-
zinho. 
Portanto queridos hóspedes: neste ano vós não 
estará a espera uma garrafinha de vinho do 
supermercado, mas um verdadeiro Casarão. 
 
Outra surpresa: finalmente temos laranjas. 
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http://youtu.be/mDmTpv6euYQ  
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O HENK OUTRA VEZ  

MACHUCADO 
 

O Henk, entretanto, teve outra 
vez uma noitezinha no hospital. 
Esta vez para ver se ele não  
tinha uma comoção cerebral. 
Outra vez um encontro imediato 
com um carro. Tinha imensa dor, 
estava bastante machucado, mas 
os danos não estavam mortais. 
Própriamente é a culpa da Saar. 
Ela corre atrás dos carros. O 
Henk, machista e exibido pensa: 
´eu atrevo muito mais´ e corre 
em frente do carro.  
Agora os dois já não podem an-
dar sozinhos e aumentamos a 
cerca. Esperamos que isso resol-
ve o problema.  

 
Curso de pintura de 2021 

 
 
  

Teirça 13 até 20 abril 
 
e 
  

teirça 5 até 12 outubro 


