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1. KLAAR VOOR DE WINTER 
 
Toen we met ons project begonnen, hebben 
we natuurlijk nagedacht over de verwarming 
van de cottages.  Een lekkere open haard was 
voldoende, hadden we het idee, en in bed nam 
je maar een extra deken.  Totdat we hier een 
keer in januari waren. Niks dekentje, alle hui-
zen centrale verwarming.  We hebben gekozen 
voor een combinatie: de houtgestookte haard 
verwarmt water dat door radiotoren stroomt. 
In no time is de hele 
cottage warm.  Hout 
hebben we genoeg. Er 
staan nogal wat dode 
steen- en kurkeiken. 
Je hebt wel toestem-
ming nodig om ze te 
kappen, want je mag 
hier geen eik zomaar 
omzagen, zelfs geen 
dode. We hebben 
voor de winter meer 
dan genoeg: gekloofd 
en wel.  
 
 

2. GRUPOS CORAIS 
 
Op elk regionaal festival, op elke fair en jaar-
markt treden ze op: os grupos corais. Het zijn 
mannenkoren met een manier van zingen die 
alleen in de Alentejo voorkomt. De oorsprong 
van de muziek is niet helemaal duidelijk: er 
zitten Gregoriaanse maar ook Moorse elemen-
ten in. In een vraag- en antwoordspel worden 
het werk, de dagelijkse sores en de liefde voor 
de Alentejo bezongen door twee zangers 
waarna het koor invalt. Instrumenten komen 
er niet aan te pas. Stevig gearmd doet de hele 
groep, fraai uitgedost en behangen met oor-
kondes en medailles, een paar stappen naar 

voren en houdt dan weer stil. De medailles 
zijn gewonnen op de diverse concoursen. 
Want wat is er leuker dan met elkaar - zoals 
hier in Odemira - te strijden om de eer je de 
beste te mogen noemen? 
 
 

3. FADO 
 
Er is op dit moment nog een ander concours 
gaande in Odemira, een fado-concours.  Via 
voorrondes in dorpen in de omgeving wordt 

bepaald wie uiteindelijk naar de finale mogen. 
In de jury zitten twee fadista’s: Raquel Peters, 
die na afloop van elke voorronde zelf optreedt 
(foto) en Maria Ar-
mando. De kwaliteit 
van de deelnemers is 
verrassend goed. 
Slechts een enkeling 
verliest zich in tekst 
en melodie, maar de 
ongelukkige wordt er 
door het publiek, dat 
alle liederen kent, 
doorheen gesleept 
en krijgt als beloning 
voor de moeite een 
overweldigend applaus.  
 

 
4. VOOR DE WANDELAAR 
 
Nu de temperatuur wat zakt, is het goed wan-
delen. Vanaf je eigen berg kun je alle kanten 
op en kun je net zo lang en zo ver lopen als je 
wilt. Goede schoenen aan, rugzakje mee met 
water, een warme trui, een petje, telefoon 
(hoewel je niet overal bereik hebt), een foto-
toestel en iets eetbaars. Puur genieten. We 
hebben al zes wandelroutes uitgezet: drie 

vanaf Monte do Casarão (boven) en drie waar-
voor u eerst in de auto moet (links boven).  
 
 
5. PORCO PRETO 
 
Na de schapen en de koeien hebben we nu 
varkens op bezoek. De eikeltjes vallen bij bos-
jes en dat vinden de beestjes een feestmaal.  
Straks gaan ze wel aan het spit, maar voorlo-
pig hebben ze een luizenleventje. Het is trou-
wens voor de niet-vegetariërs onder ons een 
delicatesse: porco preto, het zwarte Alente-
jaanse varken. Als u hier bent, moet u dat 
zeker proberen. Glaasje Alentejaanse wijn 
erbij: helemaal top. 
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VROEGBOEKERS 2009 
 
Ook in Portugal wordt alles 
duurder. Daarom verhogen wij 
de prijzen in 2009 met 8%. We 
corrigeren hiermee de inflatie 
van 2007 en 2008.  
Voor diegenen echter die vóór  
1 januari 2009 boeken, gelden 
de  prijzen van 2008.  

Schilderen op Monte do Casarão 
 
Van 5 tot 10 november biedt Monte 
do Casarão onderdak aan de  Vrije 
Kunstgroep  Almere. Met  17 man 
sterk wordt er 5 dagen lang gete-
kend en geschilderd met als lei-
draad de Alentejaanse natuur.  


