
1. CARNAVAL IN LOULÉ 
 
Loulé wordt in het buitenland waarschijnlijk 
eerder geassociëerd met voetbal dan met car-
naval, maar de carnavalsoptocht van Loulé is 
hier een begrip. Drie dagen lang - dit jaar op 
3, 4 en 5 februari (wanneer de amandelbomen 
bloeien, zoals de inwoners van Loulé zeggen) 
trekt de stoet door de straten en staat het 

anders zo rustige stadje op zijn kop. Het is de 
oudste optocht van Portugal ( de eerste keer 
dateert van 1906) en er worden zo’n 100.000 
bezoekers verwacht. 
 

2. MOLENTOCHT 
 
Voor wandelaars is 
de Alentejo een waar 
eldorado.  Om het u 
makkelijk te maken, 
hebben we op en 
rondom  Monte do 
Casarão een aantal 
wandeltochten in 
kaart gebracht, met 
als startpunt uw ei-
gen casa. Een van de 
routes voert naar de 
windmolen. Best een 
pittige wandeling, 
maar goed te doen. 
Als de molenaar 
thuis is, mag u de 
molen ook van bin-
nen bewonderen.  

 
3. CANTHARELLENPLUK 
 
Zoals in veel kleine gemeenschappen bestaat 
ook hier het recht van overpad. Normaliter 
wordt er amper gebruik van gemaakt, maar de 
laatste paar dagen is het opvallend drukker. 

Wat blijkt: het is cantharellentijd en Monte do 
Casarão barst van de cantharellen!  En van 
andere zwammen en boleten en russula’s en 
elfenbanken. Een klein wondertje! We hebben 
zeker wel 30 soorten geteld, in alle kleuren, 
vormen en maten. Hoe ze heten kunnen we u 
niet zeggen, want we hebben er absoluut geen 
verstand van. De cantharellen laten we voor 
de zekerheid dit jaar dan ook maar staan.  

 
4. NACHTVORST, MIST EN REGEN  
 
Niet altijd schijnt hier de zon en is het warm. 
We hebben af en toe - vooral in de winter-
maanden -  zeer ‘onstuimig’ weer, zoals dat in 
vaktermen heet. Na fikse regenbuien zijn er 
plots overal op Monte do Casarão onvermoede 
beekjes die ‘ruisen’ en zich van de berg af 
storten. Nachtvorst bestaat hier ook. Er heb-
ben aardig wat planten het loodje gelegd. En 
het kan behoorlijk mistig zijn, maar dat duurt 

in de regel maar even. Het levert wel mooie 
plaatjes op zoals van spinnenwebben in een 
boom (foto links bovenaan). 

 
5. STOUTE BEESTEN 
 
De schapen van de buur-
man komen af en toe foe-
rageren. Ze weten waar 
het gras lekker is.  Pro-
bleem is dat ze niet alleen 
gras eten maar ook toma-
tenplantjes en hibiscus en 
de toppen van de olijf-
boompjes die we zo noest 
geplant hebben. Dan kom 
je armen en benen tekort 
om ze van het terras te 
jagen. De honden bieden 
daarbij graag hun diensten 
aan, maar dat vinden we 
toch maar niet goed.  

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 10 451 06 49 

www.jeeigenberg.nl 

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

Winnaar 2007 
 

Onder de gasten van 2007 is een week 
verblijf op Monte do Casarão verloot. 
Winnaar is de familie De Man. Van harte! 
Leuk jullie in 2008 weer terug te zien! 
 
Wij prolongeren de actie in 2008, dus wie 
weet bent u volgend jaar de gelukkige. 

26 januari 2008, onbewolkt 19˚ 
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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 

‘Portugal is een land dat steeds 

opnieuw ontdekt kan worden.’ 

[Persbericht Vakantiebeurs 2008] 
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