
MONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃO   
cottages in Portugal 

1. OOIEVAARS TERUG 
 
Overal aan de kust zie je ze weer; alle nesten op 
fabrieksschoorstenen, kerktorens, telefoonpalen 
en ooievaarswielen zijn bezet: de ooievaars zijn 

terug. Heel bijzonder (en beroemd) zijn de ooie-
vaarsnesten op de kliffen bij Cabo Sardão. U kijkt 
zo in de nesten, de ooievaars vinden het prima. 
Er is één maar: u mag geen last hebben van 
hoogtevrees: als u de nesten wilt zien, moet u 
een beetje aan de rand staan en de rotsen gaan 
loodrecht onnoemelijke meters naar beneden. U 
kunt ook op uw buik gaan liggen, net als wij. 
 

2. VILA NOVA DE MILFONTES 
 
Als u toch in de auto zit, is het leuk om even 
door te rijden naar Vila Nova de Milfontes, de 
stad van de drie leugens: het werd al stad ge-
noemd voor het überhaupt een stad was; het is 
niet nieuw en het heeft geen duizend bronnen. 
Het is wel de meest populaire badplaats van de 
Alentejo, aan de monding van de Mira (links bo-
ven). U kunt niet alleen aan zee op het strand 
zitten, maar ook aan de oevers van de rivier. Het 
water is daar wat rustiger en wat warmer maar u 
moet wel met de getijden rekening houden.  
‘s Zomers vaart er een pontje van de ene kant 
van de Mira naar de andere kant.  

 

3. PORTUGEES AARDEWERK 
 
Heeft u ook de neiging te stoppen bij elke pottery 
die u tegenkomt? U vindt ze overal, de winkels 
met schitterend Portugees aardewerk, zoals in 
Cercal (foto). Een deel daarvan is handwerk, een 
deel is fabriekswerk. Wilt u een kijkje nemen 
achter de schermen en het hele proces van pot-
tenbakken, beschilderen en glazuren meemaken, 

alles gebaseerd op oude tradities, dan moet u 
beslist een bezoek brengen aan Porches Pot-
tery in Lagoa. U moet er wel rekening mee 
houden dat u gauw een paar uur binnen bent. 
Vast een voorproefje? www.porchespottery.com  
 

4. MOORSE PLEISTERPLAATS 
 

Van de 7e tot de 12e 
eeuw hadden de Moren 
het voor het zeggen in 
het zuiden van Portu-
gal. Met Silves als 
hoofdstad is het een 
periode van vrede en 
productiviteit. De ci-
trusteelt en de rijst, de 
woorden beginnend 
met ‘al’, de voorliefde 
voor desserts en zoe-
tigheid: het zijn alle-
maal erfenissen van de 
Moren. Ook de Moorse 

architectuur is nog overal zichtbaar. Zelfs bij 
ons, op 300 meter afstand.  Daar staan de 
resten van een heus Moors bouwwerk, twee 
verdiepingen hoog en opgetrokken uit steen. 
Het diende volgens overlevering als pleister-
plaats op weg naar Silves. 

 
5. GLAASJE MEDRONHO 
 
Het is medronho-tijd. De bessen van de me-
dronheiro of aardbeiboom zijn geplukt, hebben 
maanden liggen gisten en nu kan de stook 
beginnen. Onze buurman maakt deze likeur 
zelf in zijn eigen stokerij. Om vijf uur ‘s mid-
dags wordt het vuur aangestoken en al snel 
vallen de eerste druppels uit de distilleerkolf.  
Het is een zeer tijdrovend en arbeidsintensief 
proces dat ook nog aan allerlei regeltjes moet 
voldoen. Medronho is 
alleen te koop bij de 
stoker dus het is een 
exclusief drankje. 
Het is niet goedkoop. 
Wel lekker. Boven-
dien reinigt een 
’pinga’ de slokdarm.  
Maar dat is niet zo 
verwonderlijk met 
een alcoholpercenta-
ge van 45-60%.  

Adres in Portugal: 
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Kent u anderen voor wie deze 
nieuwsbrief ook interessant is? 
Laat het ons weten via   
subscribe@montedocasarao.com 

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


