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1. PERSEÏDEN  
 
De sterrenhemel is hier onvoorstelbaar mooi. 
Als de maan niet schijnt, kun je ontelbaar veel 
sterren in al hun pracht met het blote oog zien 
schitteren. Ook de melkweg is eindeloos ver te 
volgen. We liggen heel wat avonden naar bo-
ven te kijken.  

Vorige week kregen we iets extra´s te zien: 
de Perseïden. Elk jaar in augustus kruist de 
aarde het stofspoor van de komeet Swift-
Tuttle. Kleine stofdeeltjes, de meeste niet veel 
groter dan een zandkorrel, komen met hoge 
snelheid de dampkring in waarbij ze een licht-
spoor achterlaten. De meteoren/stofdeeltjes 
lijken allemaal vanuit het sterrenbeeld Perseus 
te komen, en daarom worden ze Perseïden 
genoemd. Onze gasten hebben ook genoten 
van het spektakel. De oh’s en ah’s waren dan 
ook van alle eigen bergen te horen.   
 
 
2. JACHTSEIZOEN GEOPEND 
 
Hoewel de jacht in Portugal onderworpen is 
aan strenge regels wat soorten, aantallen, 
periodes en dagen betreft, mag  tijdens het 
jachtseizoen iedereen met een vergunning 
overal jagen. Om te voorkomen dat er elke 

donderdag en zondag vreemde mannen met 
geweren en honden op ons land rondlopen en 
wat levende have afschieten, hebben we het 
ondergebracht bij de plaatselijke jachtvereni-
ging. Alleen de (ongeveer veertig) leden van 
die vereniging mogen nu bij ons jagen. Het 
totale gepachte gebied, waar de vereniging 
ook zorg voor moet dragen, is ongeveer 4000 
ha. groot. In de praktijk betekent dit dat we in 
goed overleg afspreken of en wanneer er ge-
jaagd gaat worden. We kennen ze allemaal, en 
dat levert prima sociale contacten op. Hoogte-

punt is het jaarlijkse feest waar ook de proprietá-
rios voor worden uitgenodigd. Van ‘s middags 
13.00 uur tot in de vroege uurtjes wordt er gege-
ten en gedronken, worden liederen  gezongen en 
verhalen verteld, waarbij de everzwijnen elke 
keer in grootte toenemen.  
 
 
3. MIDDELEEUWEN IN SILVES 
  
Silves, een stadje niet ver hier vandaan, heeft 
een rijke historie. In de 11˚ eeuw kwam het door 
de Moren overheerste Xelb, zoals het toen heet-
te, tot grote bloei en was als hoofdstad van Al 
Garb (de Algarve) het centrum van kunst en cul-

tuur waar moslims, christenen en joden  gebroe-
derlijk naast elkaar leefden. Hoe het er  aan toe 
ging in die allesbehalve donkere middeleeuwen, 
kunt u tijdens de Feira Medieval zelf ervaren. In 
de smalle straatjes rond het kasteel vindt u hon-
derden kraampjes met snuisterijen, kunst, lek-
kernijen, reukwaren en specerijen, waarbij de 
Moorse invloed onmiskenbaar is. Er is van alles 
te zien, te horen en te beleven. Helemaal leuk is 
het om zelf als middeleeuwer rond te lopen. U 
kunt een passende outfit uitzoeken en als mon-
nik, troubadour, ridder, haremdame of wie u ook 
maar wilt zijn, het feest meebeleven.  
 
 
4. BIRD WATCHING 
 
De zwaluwen zijn weg. Ik kan me moeilijk voor-
stellen dat ze nu al naar Afrika zijn vertrokken, 
maar waar ze dan wel zijn, weet ik niet. Het was 
een genoegen ze om ons heen te hebben en ik 
heb aardig wat tijd doorgebracht met ze - in ge-
paste vermomming - te observeren. Pa en ma 
hebben in totaal negen jongen 
uitgebroed. Vijf bij de eerste 
leg, die ook allemaal 
´volwassen´ zijn geworden, 
en vier bij de tweede. De laat-
ste leg was niet zo succesvol. 
Net toen de jongen waren 
uitgebroed, viel het nest naar 
beneden. Eén jong overleefde 
de val niet. Een ander jong is 
een paar weken later niet te-
ruggekeerd op het nest.  
Goede reis, zwaluwen, en tot 
volgend jaar.   
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De drukte voorbij 

 
De zomervakantie is bijna ten ein-
de. Nog een paar weken zijn we 
volledig bezet en dan wordt het 
stiller. We hebben erg veel leuke 
mensen te gast gehad (we koeste-
ren de foto’s, brieven, tekeningen, 
cadeautjes en e-mails) en de eerste 
boekingen voor het komend jaar 
zijn al weer binnen.  
Wilt u de ervaringen van de gasten 
lezen? Kijkt u dan op 

  
http://www.montedocasarao.com/

Nl/n_guest_book.html 


