
 

 

Casas para ferias no Alentejo, Portugal 

por mim. Tornou-se num sítio maravilhoso onde 
é bom estar. Ainda será acrescentada uma sala-
mandra que também fara o inverno mais confor-
tável. 
No final de maio o vinho tinto foi engarrafado. 
Temos (tivemos) 78 garrafas de vinho tinto. 
Vinho ótimo. Ainda um pouco demasiado de 
tanino, mas quando deixamos descansá-lo um 
tempinho desaparece. Já tínhamos vinho bran-
co, 36 garrafas, mas restem muito poucas. 
O Bas delimitou, entre suas outras atividades, 
umas bonitas caminhadas, complementadas 
com ficheiros de altu-
ra e GPS, que pode 
transferir para o seu 
telemóvel. Caminha-
das de aproximada-
mente 2,5 horas. 
Caminhadas exigen-
tes. Para os diehards. 
O que é que aconte-
ceu mais? Caí. No 30 
de março, no meu 
ombro direito. Não 
parti nada, examina-
mos isto rapidamen-
te. Ainda assim dois meses depois mandei fazer 
um exame de ressonância magnética. A tendão 
supra espinhosa está completamente rompida. 
Quatro centímetros despareceram. Também não 
é possível de operar. 
Não é tão dramático, praticamente não tenho 
dor, mas não consigo levantar o meu braço mais 
alto do que 90 graus. Algumas coisas já não 
consigo fazer. Pôr a malinha no bagageiro do 
avião por exemplo. E pôr algo em cima de mim 
no armário. Um pouco complicado para voltar os 
livros no seu sítio na biblioteca, mas enfim. A 
adaptar-se um pouco vamos longe. 
 
 
NOMES 
 
O que é tão ingressado aqui, é que quando esta-
mos no doutor ou no hospital, somos chamados 
pelo primeiro nome. Estamos a espera na sala e 
de repente ouve-se: Cornélia! 
De qualquer maneira é costume chamar as pes-
soas pelo primeiro nome. A Fernanda, a nossa 
mulher-a-dias, sempre me chama pela: Dona 
Nélia. Chamar pelo primeiro nome tem, pois, 
uma razão. O português por lei tem dois primei-
ros nomes (podem ser mais), mas o número de 
apelidos pode ser infinito. 
Tem o seu próprio apelido 
(uma mulher casada por 
regra utilizá-lo também 
como primeiro), além dis-
to o apelido do pai, mãe, 
avó, avô e marido. Seis 
apelidos não é incomum, 
mas também podem ser 
mais, se também utiliza 
os apelidos da família do 
marido. Por isso a escolha 
do primeiro nome. Duma 
certa maneira torna a 
experiencia dar ir ao me-
dico mais familiar. 
Mais uma coisa bizarra: O Wynand recebeu da 
cunhada dele o seu anúncio de nascimento, que 
ela encontrou quando estava a arrumar. Consta 
que ele de todo não se chama Wynand, mas 
Winant. E não Wynandus, mas Winandus. É co-
mo de repente se torna numa pessoa diferente. 
Aliás no seu passaporte está escrito, pois, Wy-
nandus. Wynandus Maria Albertus. Presumimos 
que o pai dele estava um pouco descontraído. 
Bom, a vida está cheia de inconstâncias, disse o 
Bredero, o escritor holandês do  
sec. XVII. 

QUE COR TEMOS HOJE? 
 
Vermelho, amarelo, cor de laranja ou verde? 
Portugal, uma visita merece! 
Não é um dito meu, mas de um dos nossos 
hóspedes holandeses regulares. É uma frasezi-
nha dum e-mail que enviou mesmo antes de 
partir para o Monte do Casarão. 
Vem cá há anos com a sua mulher e dois filhos. 
E sempre de carro. Um dos filhos é autista. No 
momento em que entram na estrada de terra 
batida, já começa a dar risadas e da saltitar no 
assento do carro. Um lugar para chegar em 
casa. Há poucos estímulos, todos os dias ir 
nadar, ir para a praia. E caras conhecidas que 
ainda por cima falam a língua dele. E o seu pai 
sabe que o risco de ficar contaminado com o 
covid é muito pequeno. 
Porque é triste, mas o coronavírus continua a 
dominar o quotidiano de todas as pessoas. Em 
todo o lado, independente onde estiver e o que 
é que está a fazer. Se participa nos Jogos Olím-
picos ou no Tour de France, se vai de férias ou 
se fica confortavelmente em casa. As notícias 
que estão sempre a mudar não facilitam. 
Mas aqui está tudo bem. Só tem que ter a co-
ragem de arriscar a travessia. 
 
 
A  LISTINHA COM COISAS PARA FAZER 
 
Fizemos bastantes coisas no tempo do corona-
vírus. Agora estamos cheios, mas desde no-
vembro até maio tivemos poucos clientes hos-
pedados. Infelizmente também a semana de 
pintura de abril foi cancelada (assim alias como 
a de abril do ano passado). Bastante tempo 
para reduzir um pouco a nossa listinha de coi-
sas que temos para fazer. 

O caminho para a Casa Valorosa foi tratado. 
Duas betoneiras e um camião bomba foram 
precisos para depositar duas faixas de betão, 
que ficou bem bonito. Nós sabíamos como che-
gar em cima da colina, mas para os nossos 
hóspedes podia ser um desafio. Na primeira 
mudança cada caixa de velocidades do carro, ir 
aos solavancos para cima pede um bocado de 
conhecimento do terreno. Agora está muito 
mais fácil. Um pouco menos de aventura, mas 
neste caso escolhemos para aqueles um pouco 
mais velhos e um pouco menos aventureiros. 
A biblioteca com atelier anexado também so-
freu uma metamorfose. Obtive metade da ga-
ragem, um desejo há muito tempo acalentado 
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Chave Verde 
 
Também este ano foi-nos  atri-
buído o Galardão Chave Verde. 
Todos os anos temos de executar 
certas metas ambientais que 
definimos no ano anterior. Esta-
mos felizes outra vez. Uma en-
trega cerimoniosa não era possí-
vel, alias como no ano passado. 
Os documentos recebemos pelo 
correio. No 
próximo 
ano sera 
melhor. 
Pois tudo 
deverá 
volta à 
normalida-
de uma 
outra vez. 
Pensamen-
to positi-
vos!  

 
O curso de pintura de 2022 

 
13 de abril - 20 de abril 

28 de setembro - 5 de outubro 
 

 


