
 

 
  Agenda 

 

 

  11 sept   Paardrijden bij maan-           

        licht São Teotónio 
 

  17 sept   Mastro de Promessa 

        Flor da Serra S Teotónio 
 

  6/13 okt Schilderweek   

        Monte do Casarão 
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cottages in Portugal 

 8 september 2011, zonnig 31˚ 

INHOUD 
 
 
1.  Nazomeren  

2. Mastros de Promessa 

3. Tête à tête, doublette... 

4. Sofie 

zonsopgang werd er gedanst, gegeten en gedron-
ken, alles onder de kleurrijk versierde mastro. 
Volgende week is er weer een Mastro de Promes-
sa, in café Flor da Serra. Het zou zo maar kunnen 
dat deze bijzondere traditie in ere wordt hersteld.  
 
 
3. TÊTE À TÊTE, DOUBLETTE... 
 
… triplette, but, pointeur, donnee: allemaal ter-
men die horen bij petanque, de meest bekende en 
beoefende vorm van jeu de boules. Via de Romei-
nen bereikte het jeu de boules (verzamelnaam 
voor alle spelen met een ijzeren bal) Gallië, 
Frankrijk, en werd daar mateloos populair. Het 
hedendaagse petanque heeft als bakermat de 
Provence en bestaat sinds 1907, met 17.000.000 
(al of niet regelmatige) spelers Frankrijks volks-
sport nummer één. Mede door de toeristen heeft 

de populariteit zich na WO II over heel Europa en 
verder verspreid. Er zijn Europese en Wereldkam-
pioenschappen waar tientallen landen aan mee-
doen. De beste petanque-spelers komen nog 
steeds uit Frankrijk hoewel andere nationaliteiten 
in opmars zijn. Het wachten is nu slechts nog op 
Olympische erkenning.  
Sinds kort hebben wij een heuse petanca-baan. U 
kunt dus alvast oefenen.  
 
 
4. SOFIE 
 
Sofie, onze ander-
half jaar oude  
Rafeiro do Alentejo, 
is schijnzwanger. 
Zonder aanwijsbare 
oorzaak zit ze in-
eens onbeheerst te 
bibberen. Eet am-
per, is niet vooruit 
te branden en haar bewegingen doen meer aan 
een luiaard denken dan aan een jonge hond. On-
der het bed wil ze en achter het douchegordijn, 
maar het liefst op je schoot met haar 35 kilo. 
Bij de wolven, de voorouders van de hond, heeft 
schijnzwangerschap inclusief de op gang komende 
melkproductie een duidelijke functie. Het  
alfavrouwtje kan haar leidende rol in het roedel 
na de geboorte van de jongen weer snel oppak-
ken omdat zij zich niet hoeft te bekommeren om 
het voeden van de pups. Ook is - mocht haar iets 
overkomen - de toekomst van haar kroost met 
haar sterke genen zo goed mogelijk verzekerd.   
Waarom vrouwen ook schijnzwanger zijn? Wie 
weet om dezelfde redenen. De natuur zorgt wel 
voor zichzelf. Haar hoef je niets te leren.   

1. NAZOMEREN 
 
Aan de temperatuur - nog steeds zo’n 28˚ - zou 
je het niet zeggen, maar de zomer is voorbij. 
De zomervakanties zijn afgelopen en iedereen 
is terug op honk. De strandjes zijn op de surfers 
na verlaten en in de restaurantjes en de winkels 
is het een stuk stiller.  
Ook op Monte do Casarão is het hoogseizoen 
achter de rug. Geen kinderstemmetjes in het 
zwembad, geen bommetjes, geen auto’s. We 
hebben weer 
allerlei leuke en 
interessante 
mensen op be-
zoek gehad.  
Vertrouwde ge-
zichten, nieuwe 
gezichten. Van 
alles hebben ze 
gedaan: geka-
nood, gesurft, 
paardgereden, 
dolfijnen gespot, 
gezwommen, gewandeld en - heel belangrijk - 
geluierd en genoten van de natuur, de rust en 
de ruimte.  
Wij bereiden ons voor op weer een geweldige 
schilderweek en op degenen die nog even ko-
men nazomeren. In oktober en november, zelfs 
in december, schijnt de zon nog volop en kan 
de temperatuur oplopen tot zo’n 30˚. De dagen 
worden wat korter en de nachten kouder, maar 
geen zonaanbidder die daar om maalt! 
 
 
2. MASTROS DE PROMESSA 
 
Als je kind de oorlog in moest of als een van je 
naasten ernstig ziek was, kon je weinig anders 
doen dan hopen op een goede afloop. Om de 
hoop wat tastbaarder te maken, kon je beloven 
een groot feest te geven mocht alles zich ten 
goede keren. En zo werden de Mastros de  
Promessa geboren.  
De Portugese oorlogen zijn ten einde en daar-
mee werden ook de Mastros de Promessa 
steeds zeldzamer. In de vier jaar dat we hier 
wonen, hebben we er dan ook nog nooit een 
meegemaakt. Tot voor kort. 
De eigenaar van café Caçador in Casa Nova da 
Cruz heeft vorige week zijn belofte ingelost: zijn 

zoon herstelde van een zeer ernstig auto-
ongeluk en zijn vrouw van een ingewikkelde 
operatie. Iedereen uit de wijde omtrek was op 
zijn Mastro de Promessa aanwezig: jong, oud, 
buren, vrienden, wethouders en burgemees-
ters: zelfs de toevallig voorbij rijdende vreem-
deling die zich afvroeg wat er aan de hand was, 
bleef hangen en deelde in de feestvreugde. Tot 
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