
  

Férias no Alentejo, Portugal 

CANIL DE ODEMIRA 
 
Quando se senta tão em casa no Alentejo, quando 
regressa cada verão e inverno, quando conhece os 
arredores como a palma da sua mão e tem muitos 
amigos portugueses, é obvio que vê um pouco além 
do que é que fará naquele dia de férias. Combina 
isto com o amor por cães e encontra-se rapidamente 
no canil municipal de Odemira. 
O Andre e a Maureen, hóspedes da primeira hora, 
fazem lá voluntariado: passar cães, dar banho, 
amimar, massegar. E – pelo menos tão importante – 
trazem da Holanda tudo mais e alguma coisa: 
toalhas, cobertores, brinquedos, cintos, cestos, 
medicamentos, tudo que donos de cães em Holanda 
já não precisam e o que faz falta no canil de 
Odemira. 

Quando pensa: também tenho um e outro que 
posso dar, disponibilizo-me para pô-lo em contacto 
com o Andre e a Maureen. Têm uma carrinha 
grande. Apesar de que sempre trazem os seus 
quatro cães (portugueses), certamente deve sobrar 
um lugarzinho.  
 
 
HORTA 
 
A horta cresce notavelmente bem. Os courgettes e a 
alface acabaram; pimentos, cebolas, feijão verde e 
melões (também o Pele de Sapo, K&S), podem ser 
recolhidos durante esta semana. 
Mas é preciso apreender um pouco outra vez 
(tivemos uma horta em Twente, uma região 
holandesa, numa certa altura). Fomos demasiado 
tarde pelas favas e as batatas, semeamos as 
aboboras erradas e enganamo-nos um pouco na 
quantidade de tomates. Podemos abrir uma barraca 
no mercado, temos tantos tomates em todos os 
espécies e medidas. Roma, Coração de boi, e – o 
que achamos muito especial – descendentes de 
tomates da avó da Maria, a vizinha. E são especiais. 

Têm uma aparência horrível, um sabor delicioso (o 
que não é nenhuma combinação excecional) e 
pesam aproximadamente 700 gramas cada.  
Todos os louvores da horta são para o Wynand. Não 
faço nada para ajudar e a Lies e o Bas também não.  
Consumimos e dizemos que ótimo tudo  
sabe, tao direto da terra. 

FÉRIAS DE VERÃO 2017 
 
As férias das escolas acabaram. A azáfama no 
Monte do Casarão também. Havia muita 
juventude, jovem adultos, adolescentes, púberes 
ou como devem ser chamados. Com o pai e a 
mãe. Alguns pela segunda ou terceira vez. 

Fizeram surf, observaram golfinhos, fizeram 
pilates, andaram de canoa, apreciaram o Afrojack 
e o Martin Garrix no Festival Sudoeste, fizeram 
passeios de barco e safaris de jipe. 
Favorita contudo permanece a piscina. Bonito 
lugar de encontro também no fim do dia. Nadar 
gostosamente, ler um livrinho, mandriar um 
pouco. No próximo verão montamos a iluminação 
de natal na piscina. Isto cria a possibilidade de 
nadar à noite. E acrescenta-se uma musiquinha: 
tempo de dançar! 
 
 
SARDINHADA 
 
Todavia não entendi inteiramente o que era a 
intenção da sardinhada: não somos nós a dar 
uma festa quando a barragem está cheia, mas 
é o empreiteiro o Sr. Gato que convidou-nos 
para a festa. Só temos de entregar uma listinha 
com convidados e cuidar de cadeiras, pratos, 
copos, mesas, carvão e a churrasqueira. O Sr. 
Gato e a sua mulher fazem o resto.  
A sardinhada tem lugar no sitio que o Sr. Gato 
já na construção da barragem apontou como 
sitio de piquenique, em baixo do carvalheiro, 
onde a corrente da ribeira entra na barragem.  

Estamos toda a tarde a comer, que cá não é 
fora do costume. Tudo muito relaxado e porque 
a comida é simples e tem pouco gordura dá 
para encher-se bastante. Salada, pimentos 
grelhados, pão, sardinhas, carapaus, um 
copinho de vinho e melão e melancia como 
sobremesa. 
Mais português do que isto é impossível.  
Os peixes vivos que o Sr. Gato tinha prometido, 
ainda vem. Temos que esperar pela lua cheia e 
uma noite clara. Assim são fáceis de apanhar, 
ele diz. 
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Há um novo anjinho na terra 
 
No 1 de agosto nasceu a Mexi, em 
boa saúde, filha de Bob e Digna e 
irmã de Cody. 
A Mexi é a nossa primeira neta. A 
primeira rapariga na nossa família 
de homens (portanto não estou a 
incluir as noras). 
O Wynand e eu temos três filhos e 
três netos (todos masculinos). A Lies 
tem um filho que espere tornar-se 
pai para breve. Dum filho.  

Meninas são diferentes, toda a 
gente o diz. Vestidinhos, bonecos, 
lacinhos e tranças: já estou a 
imaginar tudo. Mas se só gosta de 
carrinhos, também está tudo bem. 
Estes temos suficientes.  

CHAVE VERDE 
 
Com algum orgulho menciono 
que também este ano fomos 
atribuídos o prémio Chave 
Verde. A entrega dos prémios 
foi na Madeira. Infelizmente não 
tivemos a hipótese de pessoal-
mente estar lá.  


