
 

MONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃO   
cottages in Portugal 

1. FESTIVAL DE MASTROS  
 
Voor onze dagelijkse boodschappen gaan we 
naar São Teotónio. Het dorp vervult duidelijk 
een streekfunctie en heeft van alles: 7 kap-
pers, 3 banken, onnoemlijk veel cafeetjes, 4 
pastelaria’s, een overdekte markt, 2 benzine-
pompen, 2 wasstraten, 6 kruideniers, 1 grote 
supermarkt, 2 tuincentra, een bejaardente-
huis, een kleuterschool, een lagere en een middel-
bare school,  een natuurwinkel, een theehuis en 
dan heb ik nog lang niet alles opgenoemd.  
São Teotónio heeft ook het Festival de 
Mastros: een groot deel van de maand juni 
(dit jaar van de 12e tot de 30e om precies te 
zijn) is het feest. Alle 
straten zijn versierd 
met slingers en bloe-
men die de inwoners 
zelf maken en waar ze 
weken mee bezig zijn. 
Alles onder strikte 
geheimhouding want 
de ene straat mag niet 
weten wat de andere 
doet. Bailes, live mu-
ziek, demonstraties en 
proeverijen: het feest 
kan niet meer stuk.  
 

 
2. DRIE ZAKKEN VOL 
 
Afgelopen week zijn de schapen van buurman 
António geschoren. Het zijn er 200, dus het is 
een hele klus. De schapen worden een voor 
een bij de achterpoot gepakt, op de rug ge-
draaid en dan gaat de tondeuze erover. Het 
eerste schaap dat zijn wol heeft ingeleverd, 
wordt weer terug bij de kudde gezet, want dan 
houdt de laatste die aan de beurt is zich rustig.  

António houdt van 
zijn schapen. Het is 
boeiend om hem 
met zijn hond (een 
zwarte pluizenbol) 
aan het werk te 
zien. Maar ook zon-
der hond kan Antó-
nio de kudde dirige-
ren. Even fluiten of 
klakken met de 
tong en ze weten 
dat ze van onze 
olijfbomen af moe-
ten blijven.  
 

 
3. QUEIJO DE OVELHA 
 
Schapen leveren natuurlijk niet alleen wol, 
maar ook melk. In Saboia zit een kaasfabriek 
waar schapen- en geitenkaas wordt gemaakt. 
De moeder van de eigenaar maakt thuis op de 
boerderij, op de traditionele manier, nog haar 
eigen kaasjes. Voor vrienden en bekenden. 
Aan de manier waarop ze het vocht uit het 
stremsel kneedt, zie je de ervaring van jaren. 
De kunst van het kaasmaken wordt van gene-

ratie op generatie 
doorgegeven en 
elke streek heeft 
zo zijn eigen ka-
zen. Onze gasten 
komen er niet weg 
zonder van alle 
kazen te proeven. 
Stukje brood erbij, 
wat honing, glaasje 
wijn: echt lekker! 

 
4. MOLINOLOGIE 
 
Hoewel het erg Hollands aandoet, kent Portu-
gal ook zijn molendag. Heel verklaarbaar na-
tuurlijk want er zijn hier onnoemelijk veel mo-
lens. In de gemeente Odemira alleen al staan 
113 windmolens, 97 watermolens en 9 getij-
denmolens. Er zijn er echter nog maar een 
paar in bedrijf (foto links) en die zijn te be-
zichtigen op de Dia Nacional dos Moinhos. De 

molenaar de-
monstreert graag 
hoe alles werkt. 
Door de melodie 
die de zogeheten 
fluitjes aan de 
wieken maken, 
weet hij precies 
hoe hard en uit 
welke richting de 
wind waait.  

Molinologie, de studie van de molen, wordt 
wereldwijd beoefend. Er worden symposia 
georganiseerd en tijdschriften uitgegeven, er 
zijn musea en verenigingen. Er is zelfs een 
Molenwoordenboek. De term Molinologie werd 
- oh toeval - in 1965 door João Miguel dos 
Santos Simões, een Portugese industrieelge-
schiedkundige, ingevoerd. 
 
5. FERNANDO PESSOA 
 
In Lissabon zit het Instituto de Estudos sobre 
o Modernismo, dat zich bezighoudt met de 
modernistische Portugese litera-
tuur. Bas is uitgenodigd daarvan 
lid te worden omdat hij is afge-
studeerd op Fernando Pessoa, 
een van de meest beroemde en 
intrigerende dichters van Portu-
gal. Fernando Pessoa leidt tij-
dens zijn leven (1888-1935) een 
onopvallend bestaan en er ver-
schijnt slechts één dichtbundel 
van hem. Na zijn dood vindt 
men in kisten duizenden volgekrabbelde velle-
tjes. Pas vanaf 1950 wordt het werk van Pes-
soa uitgegeven en wordt hij wereldberoemd. 
Ook in Nederland heeft Pessoa veel bewonde-
raars, onder wie August Willemsen (2007†), 
die bijna het hele oeuvre van de dichter in het 
Nederlands heeft vertaald. Onlangs was er in 
Utrecht zelfs een Pessoa-festival. Pessoa had 
zoveel gedachten dat hij heteroniemen nodig 
had om ze allemaal kwijt te kunnen. Of zoals 
hij zelf zei: ‘Het enige wat ik kan, is denken’. 
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Het zijn er vier! 


