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men en er moeten nog wat hulpstukken komen, 
maar dan kan het echte werk beginnen.  
 

 
3.   DE CANTHAREL OF HANENKAM 
 
De cantharellentijd is bijna voorbij. We wisten wel 
dat op Monte do Casarão cantharellen groeiden - 
ze zijn ook goed herkenbaar - maar als stads-
mens ben je toch wat voorzichtig. Dit jaar hebben 
we ons laten verleiden. Emmers vol hebben we 
geplukt. Uit 
voorzorg zijn 
we met de eer-
ste oogst naar 
buurvrouw Ma-
ria gegaan. Ook 
heb ik erop 
nageslagen: 
Wat te doen bij 
paddenstoel-
vergiftiging.  
Een typisch Portugees recept met cantharellen 
heb ik niet kunnen vinden. De Portugezen vinden 
ze ‘puur’ het lekkerst. Cantharellen goed onder de 
kraan wassen, even droogdeppen. Flinke scheut 
olijfolie in de pan, beetje knoflook, zout en peper, 
cantharellen erbij. Lekker laten bakken, klaar.  
De cantharel staat in Nederland trouwens ook op 
de Rode Lijst. 
 
 

4. ELKE DAG EEN FEESTJE 
 
Portugezen zijn dol op feestjes: en famille, lokaal, 
nationaal, met of zonder thema, al of geen aanlei-
ding: te vieren is er altijd wel iets.  
Eens in de twee jaar viert São Teotónio feest. In 
juni, drie weken lang, dit jaar al voor de 15e keer. 
Het hele dorp - jong, oud, autochtoon of alloch-
toon - is erbij betrokken. Alle straten zijn versierd 

met in het 
grootste ge-
heim gemaak-
te slingers, 
rozetten en 
bloemen. 
Overdag zijn 
er theater-
voorstellingen, 
optochten, 
workshops, 
concerten en 
demonstra-

ties. ‘s Avonds wordt er gedanst op straat, onder 
de mastro, de mast, met levende muziek. 
De maand juni is niet voor niets gekozen: de da-
gen zijn lang, de temperatuur is prima, de school-
vakanties zijn nog niet begonnen. De toeristen die 
er zijn, doen gewoon mee. 
  
Voor in de agenda: 
 
5 tm 8 maart   Carnaval Loulé 
25 april   Feest Anjerrevolutie o.a. Odemira 
10 tm 30 juni  Festival de Mastros São Teotónio 
22 tm 30 juli    Festival Músicas do Mundo Sines 
4 tm 8 aug    Festival Sudoest Zambujeira do Mar 
7 tm 15 aug    Feira Medieval Silves 
 

  
 

1. WEER EEN NIEUW JAAR 
 
De tijd vliegt. Ook hier in de Alentejo. In mijn 
gevoel is 2011 net begonnen, maar ik kan u 
met goed fatsoen geen gelukkig nieuwjaar meer 
wensen. Hoewel. Waarom eigenlijk niet? Er res-
teren nog meer dan 10 maanden. Geluk zit in 
kleine dingen. Op Monte do Casarão is het eer-
ste zwaluwenpaar terug. Op 27 januari zien we 
ineens het mannetje, enkele dagen later het 
vrouwtje. Het doet me goed dat ze allebei de 
oversteek weer overleefd hebben. Luid kwette-
rend vliegen ze de garage in en uit. Je merkt 
dat ze blij zijn dat het oude nest daar nog 
hangt. Ze slapen er samen in, dicht tegen el-
kaar, want ‘s nachts is het nog behoorlijk koud. 
Het nest krijgt de komende dagen een opknap-
beurt en dan zullen de eerste eieren van dit jaar 
worden gelegd.  

De boerenzwaluw (daar heb ik het hier over) is 
door Vogelbescherming Nederland uitgeroepen 
tot Vogel van het Jaar 2011. De boerenzwaluw 
staat op de Rode Lijst. Als u buiten de stad 
woont, kunt u misschien iets betekenen voor 
deze beestjes. U moet maar even kijken op de 
site van de vogelbescherming.   
Een aanradertje: Vogelkind, een heerlijk boek 
van Reinhart Brandau. Over vogeltjes uiteraard. 

 
 
2. ONZE JOHN DEERE 
 
Na heel veel zoeken is het gelukt: we hebben 
een tractor. Een John Deere, 4wd, 62 pk, uit 
1987. Een tractor stond hoog op het prioritei-
tenlijstje. We hebben er emplooi genoeg voor. 
Een goede tweedehands vinden, bleek andere 
koek. Portugal kent amper een tweedehands-
markt voor tractoren. Iedereen koopt zo’n ding 
voor het leven en rijdt hem helemaal op. Via 

internetveilingen zijn we uiteindelijk in Z.O-
Beemster terechtgekomen. Vervoer hiernaartoe 
bleek een peulenschil. De heren moeten nu 
eerst wat oefenen in holletje trekken en slalom-

Schilderen op de berg 2011 
 

Van 21 tot 28 april en van  
6 tot 13 oktober  

zijn er weer schilderweken op  
Monte do Casarão.  

Er zijn ook enkele plekken beschik-
baar voor cursisten die alleen het 
dagprogramma willen volgen. 

 
info@montedocasarao.com of 

http://www.montedocasarao.com/
Nl/n_painting.html 

 Nieuwjaarsloterij  
 

De familie Zuidland uit Rosmalen 
kwam bij de trekking op 1 januari j.l. 

als winnaar uit de hoge hoed.  
Van harte Annette, Garry, Sam, Job 

en Rosa! We zien jullie in mei.  
 

www.montedocasarao.com/Nl/
n_winners_2010.html 

 
 


