
1. BEWEGWIJZERING 
Monte do Casarão heeft 
een eigen wegwijzer ge-
kregen. Bij het bord 
Monte do Casarão, als 
u vanuit Monchique 
komt, rechtsaf. Of, als u 
van de andere kant komt, 
van Odemira, linksaf. We 
zijn er wat trots op. Dan 
nog 2,5 km over de op-
geknapte toegangsweg 
die is verbreed en een 
regengeul heeft gekregen 
(foto links) en u bent op 
de plaats van bestem-
ming. Met een bedankje 
aan de gemeente. 
 

2. LISSABON MET KERST 
‘Quem nao viu Lisboa, nao viu coisa boa*.’ Als 
u nog nooit in Lissabon geweest bent, moet u 
een bezoek aan deze stad beslist op uw ver-
langlijstje zetten. Er is zoveel te zien. Alleen al 
met het dwalen door de oude binnenstad kun 

je dagen doorbren-
gen. Met kerst is 
Lissabon helemaal 
bijzonder: de hele 
stad is verlicht en op 
de Praça do Município 
zijn lichtshows met 
muziek, zang, pre-
sentaties en voor-
drachten. Londen is 
beroemd om zijn 
kerstsfeer, maar Lis-
sabon is minstens zo 
leuk. 
* ‘Wie Lissabon niet 
gezien heeft, heeft 
niets moois gezien’. 

 
3. GROOT ONDERHOUD 
35 hectare bos en groen kun je voor een deel 
laten verwilderen, maar een beetje structuur 
en onderhoud is  gewoon nodig. De cistus, hoe 
schitterend ook met zijn grote witte bloemen, 
overwoekert de andere planten. De bramen 
groeien op sommige plekken meer dan mans-
hoog en zorgen voor een prins-van-

Doornroosje-gevoel. Volgend jaar willen we de 
kurkeiken schillen, dus moeten we ze wel kun-

nen bereiken. Weet u trouwens waarom de 
kurkeiken zo rood zijn als ze net van hun bast 
zijn ontdaan? Ze schamen zich in hun blootje! 

 
4. ROMEINSE OPGRAVINGEN 
In 218 voor Christus zetten de Romeinen voet 
op Iberische bodem. Makkelijk gaat het alle-
maal niet: ze hebben niet op de strijdlustige 
Lusitaniërs gerekend. Uiteindelijk behalen ze 
de overwinning en blijven tot ongeveer 410 na 
Christus. Bewijzen daarvan zijn door heel Por-
tugal te vinden. Mirobriga, een goed uur rijden 
bij ons vandaan, is zeer de moeite waard met 
zijn goed geconserveerde ruÏnes: een brug, 
huizen, thermen en een forum. En een circus 

(het enige in Portugal), goed voor zo’n 25.000 
toeschouwers. 

 
5. DAKAR-RALLY 
5 januari 2008 wordt - voor de derde keer op 
rij - het startschot voor dit 10.000 kilometer 
lange spektakel in Lissabon gegeven.  
Er doen 245 motoren (waarvan 28 Nederlan-
ders), 20 quads, 205 auto’s (met 13 Neder-
landse teams) en 100 trucks (waaronder 18 
Nederlanders) aan mee. De reis gaat via 
Spanje, Marokko, Mauretanië  en Senegal naar 
Dakar. De eerste dag  rijdt de karavaan naar 
Portimão, langs Saboia, San Marco da Serra 
en Monchique. In onze 
achtertuin dus zo’n 
beetje. Wij zijn van de 
partij!  

Adres in Portugal: 

Monte do Casarão 
Pomba 
Caixa Postal 5578 
PT 7630-568 SÃO TEOTÓNIO 
Portugal 
Tel.    +351 283 959 985   
 
Adres in Nederland:  

Geelvinkbaai 8 
NL 2904 BB CAPELLE A/D IJSSEL 
Nederland 
Tel.  +31 104 510 649 

www.jeeigenberg.nl 

* l.schimmer@montedocasarao.com 
* n.schimmer@montedocasarao.com 
* w.riemslag@montedocasarao.com 

RESERVEREN VOOR 2008 
 

U krijgt 15% korting op de totale 
verblijfskosten als u reserveert 
vóór 1 januari 2008.  
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Kent u anderen voor wie deze 
nieuwsbrief ook interessant is? 
Laat het ons weten via   
nieuws@montedocasarao.com 

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer 
ontvangen? 
Laat het ons weten via          
unsubscribe@montedocasarao.com 

Wij wensen u  
vanuit Portugal  
heel goede  
kerstdagen  
en een  

zeer voorspoedig 
2008. 


