
 
 
 

 

 

Férias no Alentejo, Portugal 

Andorinhas em baixo dos telhados, florins empi-
lhados. 
Que significa qualquer coisa como que trazem 
sorte no lugar onde aninham. Ideiazinha? 
 
 
BANHO 29 
 
Não é só desejo e saudade que caracteriza os 
portugueses. Também gostam de festinhas, 
desfiles, festivais, de tudo que tem convívio e cor. 
Sempre há um santo que tem o aniversário e, por-
tanto, há suficiente para celebrar durante o ano. E 
se não é um santo, há, porém, um qualquer pro-
duto alimentar central numa aldeia qualquer: a 
batata-doce, a achigã, o polvo, o milho, etc. acom-
panhados pelas devidas festividades.  
No Algarve, em Lagos e em Aljezur é celebrado 
a festa Banho 29. Originalmente foi uma peregri-
nação para o mar, de que as raízes remetem para 
o tempo muçulmano. Um banho no mar no dia 29 
de agosto conta por 29 banhos normais, conta a 
história. Camponeses vinham, portanto, com os 
seus filhos e carroças e burros de longe para neste 
dia tomar banho no mar. Vantagem adicional era 
que a alma era purificada das influências más do 
diabo que sempre andava por perto. 

Presentemente é celebrado um bocadinho dife-
rente. Com muita música, com uma exibição 
pirotécnica e um desfile no pijama da avó. E 
depois à noite naturalmente um banho no mar.  
 
 
E O QUE HÁ MAIS? 
 
• Também este ano nos foi atribuído a Chave 
Verde. Temos mais uma vez planos verdes para 
o próximo ano. Assim estamos a pensar de ins-
talar coletores solares em todas as casas, e va-
mos ver se é possível de colocar um posto de 
carregamento elétrico para todos os futuros 
carros elétricos.  
• Há tartarugas na barragem. Há aprox. um ano 
e meio o nosso vizinho deu-nos duas tartarugas 
bastante grandes, que tirou da ribeira. Desde 
então nunca mais as vimos, salvo quando o 
Henk chegava com uma na boca, mas agora 
vejo-as regularmente a nadar. Também uma 
pequenina. São muito tímidas, portanto uma 
fotografia não foi possível.  
• Voltamos mais ou menos ao nível pré-covid. A 
taxa de ocupação podia ser um pouco melhor, 
mas todo o desassossego nos aeroportos tam-
bém não ajuda.  
• Ainda não tínhamos recebidos hóspedes espa-
nhóis. Portanto agora já. Correção: um dos hós-
pedes era catalão, como sublinhava. 
• Pela primeira vez na nossa história a planeada 
semana de pintura do outono não se realiza. Por 
causa de impedimentos médicos uma parte dos 
participantes tinha de anular a sua viagem no 
que se traduziu em número de cursistas abaixo 
do desejado. Em breve receberá as datas do 
próximo ano.  
 
E é isto. Notícias número 60,  
beijinhos e abraços,  
 

TEMPUS FUGIT 
 
O tempo voa. Time flies. De tijd vliegt. Tímmin 
flýgu. Mesmo o velho Vergílio o sabia: 
Tempus fugit. É curioso que muitos provérbios 
são tão universais. Isto deveria pô-lo a pensar.  
Já estamos nos finais de setembro. As férias de 
verão já acabaram. Partimos para o outono e o 
inverno. Também aqui houve calor e seca. Des-
de março não tivemos chuva e por enquanto 
também não esperamos que chova. A barra-
gem está 3 metros a baixo do nível desejado e 
se logo não chover devidamente, podemos 
dizer adeus à nossa horta e vinha. 
Mesmo assim é incrível o que há de verde na 
natureza. A bougainvillia, a trepadeira-de-arco, 
o oleandro, a ceratostigma: já desde há um 
meio ano que não tiveram água, e florescem 
como nunca antes.  

As uvas estão outra vez a crescer boas. Obvia-
mente que as regamos. Têm de serem apanha-
das esta semana. É sorte que temos sempre 
hóspedes tão prestativos.  
 
 
A ANDORINHA DE CERÂMICA 
 
Os pardais, porém, se assustaram um pouco 
com a minha raiva. Efetivamente nasceu uma 
bebé andorinha, no ninho do sótão da cozinha. 
Foi uma grande coincidência que a vi, porque 
15 minutos depois levantou voo e partiu. Clara-
mente que não confiou em mim. É impressio-
nante como naquele momento de repente apa-
recem andorinhas de todo o lado para ajudar a 
pequenina com as suas primeiras tentativas de 
voar. 
A andorinha pertence a Portugal. Nas paredes 
das casas em todo o 
lado estão fixadas pe-
quenas andorinhas de 
cerâmica. O desenho 
data mesmo de 1896, 
e é de Raphael Bor-
dallo Pinheiro entre 
todo o tipo de outras 
versões.  
A andorinha volta sem-
pre para o seu velho 
ninho, e os portugue-
ses reconhecem este 
desejo para casa mui-
tíssimo bem. Os Portu-
gueses vagueiam por 
todo o mundo, mas o desejo, a nostalgia, a 
melancolia fica. Também têm uma palavra para 
isto, saudade, uma palavra que não se conse-
gue descrever. Inúmeros portugueses gostam 
muito de voltar para Portugal, e a andorinha 
simboliza que algures em Portugal há um ninho 
para eles. 
 
Ainda tenho para si um engraçado provérbio 
neerlandês: 

 
www.oseupropriomonte.com 

www.montedocasarao.com 
 

info@montedocasarao.com 
 

www.youtube.com/watch?
v=4h82mYBohfc 
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35 dreamy places to stay 

in the Alentejo 
 

Isto é o título dum artigo do The 
Times no 23 de junho com subtítulo 
  
From cutting-edge design hotels 
and breezy seaside pads to arty 
rural suites and palaces with 
pools — we pick the Portuguese 
region’s top hotels and villas 
  
Há um tempinho atrás fomos 
aproximados por um redator 
fotográfico do The Times com o 
pedido de enviar para ela foto-
grafias do Monte do Casarão, 
para ilustrar uma peça sobre o 
Alentejo. 
 
Naturalmente o fizemos. Mesmo 
que seja pela publicidade grátis. 
E para si a listinha também é 
giro se quer ficar num outro lu-
gar no Alentejo. 

 
Pode encontrar todo o artigo  
pelo Google. 


