
 

MONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃO   
cottages in Portugal 

1. HET LIJKT WEL ZOMER 
 
Al dagen is het hier heerlijk weer. Na zes we-
ken winter (volgens de Portugezen de koud-
ste, natste en langste sinds 30 jaar) schijnt de 
zon weer volop. Er is (bijna) geen wolkje te 
bekennen en het is overdag al gauw zo’n 22˚.  
De zwaluwen zijn terug op hun vorig jaar ge-
bouwde nest in de garage. De ooievaars zijn 
druk met de voorbereidingen voor het nieuwe 
grut. De 
padden zijn 
op trek-
tocht. En 
overal - en 
dat geeft 
dat extra 
zomerge-
voel - 
bloeit de 
mimosa. 
 
 
2. CALDAS DE MONCHIQUE 
 
Om even bij de mimosa te blijven: u waant 
zich in een sprookje als u in deze tijd van het 
jaar van Monchique via de N266 naar Portimão 
gaat. Een aanradertje. De lucht is bezwangerd 
van de mimosa en u rijdt door een heel geel 
bos. Onderweg kunt u Caldas de Monchique 
aandoen, beroemd om zijn warmwaterbron-
nen. Het opborrelende bronwater heeft een 
temperatuur van 33˚ en was door zijn heilza-

me werking al bij de Romeinen en Moren be-
kend. Ook de Pico da Foia, met zijn 902 meter 
het hoogste punt van Zuid-Portugal, is de 
moeite waard. Met helder weer heeft u een 
adembenemend uitzicht. Als u tijd en zin over 
heeft, kunt u nog het Parque da Mina bezoe-
ken, een cultureel erfgoed, waar u een indruk 
krijgt van het leven eind 19e eeuw van een 
rijke Portugese familie. 
 
 
3. CARNAVAL 
 
Enthousiast gemaakt door een echtgenoot die 
zijn roots heeft in Zuid-Limburg, storten we 
ons elk jaar in het  carnavalsgewoel. Twee 
keer eerder zijn we naar de optocht in Loulé 
geweest, dit jaar hebben we het dichter bij 
huis gezocht. Zambujeira heeft zijn eigen be-
scheiden optocht, met zijn eigen karakter, met 
nauwelijks Braziliaanse invloeden. Het is een 

waar dorpsfeest waar jong en oud verkleed is. 
Prinsesjes, spiderman’s, heksen, vampiers en 
sneeuwwitjes lopen overal. De bewoners van 
het bejaardentehuis hebben zo hun eigen outfit.   
 
4. BUFOS DA VELHA 
 
Onze gasten vragen ons regelmatig of er elan-
den of andere grote beesten rondlopen op 
Monte do Casarão.  Overal liggen namelijk 
bruin-gele ronde bollen die veel weg hebben 
van paarden-
poep. Ik moet 
hen helaas 
teleurstellen: 
de enige grote 
zoogdieren die 
hier leven, 
zijn everzwij-
nen.  De ar-
moede na de 
dictatuur was 
er de oorzaak van dat er veel gejaagd werd en 
dat bracht de Portugese wildstand een gevoe-
lige tik toe. Gelukkig zijn er de laatste jaren 
weer herten en reeën gesignaleerd en die wor-
den van alle kanten beschermd.  
Die bruine bollen? Bufos da velha, zoals ze 
hier in de Alentjo zeggen. Scheten van oma, 
of gewoon boleten.  
 
5. WEBMARKETING 
 
Binnen enkele weken gaan de Spaanse en 
Duitse versie van de website online. Aanlei-
ding om iedereen die belangeloos meewerkt 
aan ons belangrijkste marketinginstrument in 
het zonnetje te zetten. Allereerst webmaster 
neef Koen, die de hele site heeft gemaakt en 
een dag-(nacht-)taak heeft aan het beheer en 
het updaten ervan. In de tweede plaats de 
vertalers: zoon Bas die de Nederlandse 
teksten in het Portugees omzet; zijn Portugese 
vrienden Tiago Cardoso en Fred Martins die 
kijken of hij dat wel goed gedaan heeft; oud-
collega Josee Koning die de Nederlandse ver-
sie overzet in het Engels; Heidi Schmidt en 
Beate Rositzki, Duitse vrienden uit de omge-
ving, die van de Portugese site een Duitse 
editie maken en Sheila Menéndez, een Spaan-
se vriendin van Bas, 
die vanuit het Engels 
de site in het Spaans 
vertaalt. Allemaal ont-
zettend bedankt! 
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Winnaars 2008 
 
Onder de gasten van vorig jaar is 
een week gratis verblijf op Monte do 
Casarão verloot.  
Winnaars zijn Mirjam van Engelen 
en Stefan Larssen uit  Ridderkerk.  
 
Hun reactie kunt u lezen op http://
www.montedocasarao.com/Nl/
n_winnaars2008.html 


