
 
 
 

 

 

Casas para ferias no Alentejo, Portugal 

alguns produtos no seu catálogo. E há mais. 
Talvez uma ideia para enquanto estiver cá: uma 
visita a uma das lojinhas que vendem exclusiva-
mente produtos de cortiça. Ótima recordação 
para os seus em casa. 
 
 
O HOMEM DOS COGUMELOS 
 
E finalmente, chegou o dia para a tão desejada 
visita. O Edwin Florés, o homem dos cogumelos. 
Os primeiros contatos já datam de dezembro de 
2019, mas pelas peripécias do covid, os encon-
tros planeados foram sempre adiados. Eu queria 
saber mais sobre cogumelos, especialmente 
comestíveis, e depois de uma pesquisa na net 
encontrei o Edwin. Ele ofereceu-se para vir cá e 
me ensinar as complexidades de apanhar cogu-
melos. Uma semana inteira estivemos fora jun-
tos. A colheita foi escassa, porque estava dema-
siado seco e quente para os cogumelos. Mas o 
Edwin encontrava-os na mesma. Os boletos, os 
champignons, os cogumelos ostra, as púcaras, as 
sanchas, depois usava à noite em petiscos especi-
ais. O Edwin era o nosso cozinheiro privado. 
O próximo passo está planeado. Da maneira 
como as coisas estão neste momento, aqui no 
Monte do Casarão, 
em janeiro, esta 
experiência de uma 
semana vai ter se-
guimento e vamos 
colaborar juntos 
num curso de apa-
nhar cogumelos e 
plantas silvestres. 
Se não consegue 
esperar tanto tem-
po, pode inscrever-
se na Holanda:  
https://
casaforesta.nl/ 
 
 
VIZINHOS NOVOS 
 
Temos vizinhos novos. Tanto à esquerda como à 
direita há anos que estavam à venda terrenos 
com ruínas e agora foram vendidos. No espaço 
de poucos meses. Primeiro Atalaia, o tereno à 
esquerda, e depois a Portela da Missa, o terreno 
à direita. Por pessoas jovens, holandeses. 
Tenho de ser honesta que não fiquei muito feliz 
com estas notícias. Não é por nada que estamos 
longe de toda a gente e de tudo, e de repente 
temos vizinhos que quem sabe se lá o que estão 
a planear. Mas enfim, comprar tudo em nossa 
volta, porque não queremos ter vizinhos, tam-
bém não era uma opção.  
Estive preocupada por nada. O casal á esquerda 
tem uma filhinha e viva cá permanentemente, o 

casal à direita altera uma estadia cá com um 
período nos Países Baixos. Cada um deles são 
pessoas simpáticas, entusiastas, inteligentes, 
com respeito pela natureza e um olhar aberto 
para o mundo. 
Por agora vivem nas suas autocaravanas.  
As ruínas para já permanecem ruínas.    

PARDAIS DE TERROR 
 
Pardais-domésticos até podem estar na lista 
vermelha da União Internacional para a Con-
servação da Natureza, mas nós aqui temos 
suficientes. Naturalmente, pardais-domésticos 
são aves que se alojam perto de humanos. Há 
aprox. cinco anos que nos encontraram e agora 
já não querem ir embora. 
´Encantador, não é?´você pode pensar. Claro. 
Nós também o achámos. Até que os pardais 
começaram a atormentar e incomodar as ando-
rinhas que vinham cá todos os anos. Destruí-
ram os ninhos e enxotaram-nas da garagem. 
Fosse a andorinha-das-chaminés ou fosse a 
andorinha-dáurica: os pardais não as queriam 
lá. É mesmo inveja, porque os ninhos que eles 
fazem, fazem-nos numa caixa com trapos ou 
numa caixa com livros 
ou em cima da prancha 
de surf. Ou na chaminé. 
Há algum tempo já chei-
rava a gás na cozinha 
quando o esquentador 
estava ligado. Desco-
brimos que toda a con-
duta, com um metro e 
meio, estava cheia de 
palhinhas. Conclusão: os 
pardais encheram-na 
com palhinhas e tralha 
até ter suficiente altura 
para poderem fazer um 
ninho. Até se podia ter 
admiração pelo feito. Mas enfim. Isto é possível 
de resolver.  
Em relação às andorinhas, isso não os perdoo.  
 
 
CORTIÇA 
 
No Monte do Casarão há muitos sobreiros. De 
dez em dez anos é tirada a cortiça. Depois ela 
é vendida. Os nossos hóspedes muitas vezes 
ficam admirados: ´Cortiça? Isso ainda vale 
alguma coisa? O que é que ainda se faz com 
isso? Hoje em dia as garrafas de vinho têm 
uma tampa de enroscar!´ 

Nada é menos verdade. Com um valor de 1,1 
mil milhões de euros em 2021 (um ano recor-
de) Portugal ainda é o líder mundial na produ-
ção e exportação de cortiça. Só na indústria 
vinícola – com a França e a EUA nos lugares 
cimeiros – com 78% são de longe o principal 
comprador. O resto da cortiça encontra o seu 
destino no sector da construção e design. Pen-
se na cortiça como material de isolamento e de 
cobertura. Também na indústria pecuária e 
automóvel é utilizada cortiça. E no vestuário e 
calçado, já se encontram pecas bonitas por 
exemplo chapéus, luvas, sapatos etc. No novo 
Mazda MX-30 (a Mazda é de origem de produ-
tor de cortiça) o interior consiste por uma gran-
de parte em cortiça. E veja por exemplo a Ikea, 
está cada vez mais a considerar a cortiça no 
seu departamento de R&D, e já se encontram 
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www.youtube.com/watch?

v=4h82mYBohfc 

22 de março de 2022,  
nublado 20° 

 
Sorteio do Ano Novo 

 
Como todos os anos tivemos em 
janeiro o nosso sorteio do Ano 

Novo, com o prémio de uma es-
tadia de uma semana gratuita no 

Monte do Casarão. 
Os vencedores são o Frans e a 
Geke Riemslag. Finalmente, a 
sorte coube a hóspedes leais. 

Isto normalmente não acontece. 

A mão feliz do Edwin Flores? 

 
Semanas de pintura  

2022  
 

Quarta 13 até quarta 20 
abril  

 
   

Quarta 28  de setembro até 
quarta 5 de outubro  

 


