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Zo niet nog in São Teotónio. Daar doet ook het 
bejaardentehuis mee. Het hele jaar oefenen werpt 
zijn vruchten af, het ziet er allemaal gelikt uit, 
maar veel mooier nog zijn de trotse gezichten van 
de deelnemers, om het even wie. Of het nou de 
directrice, de man in de rolstoel, de demente oma 
of het kleinkind is.  
 
 

3. ZAMBUJEIRA DO MAR   
  
Voor een eerste kennismaking met het strand 
verwijzen we onze gasten steevast naar Zambu-
jeira do Mar, een vriendelijk dorpje gelegen aan 
de Atlantische Oceaan, vlakbij São Teotónio. Het 
is er gezellig en je kunt er lekker eten, het heeft 
een vissershaventje, een disco, een aantal mooie 
strandjes en schitterende duinen.  
Zambujeira do Mar weet zich tegenwoordig aardig 
op de kaart te zetten. Het jaarlijkse popfestival 
was al een grote trekker maar het met naam en 
toenaam genoemd worden als pleisterplaats op de 
Trilho dos Pescadores (de vorig jaar in gebruik 
genomen wandelroute) legt het dorp ook geen 
windeieren. Bovendien is het bij de strijd om het 
mooiste strand van Portugal winnaar geworden in 
de categorie Praias Urbanas.  
Het lijkt alsof de ooievaars dat hebben voorvoeld.  
Zaten ze eerst bij Cabo Sardão, nu zijn ze mas-
saal neergestreken op de kliffen bij het dorp om 
daar te neste-
len en hun jon-
gen groot te 
brengen. Een 
spectaculair 
gezicht. Mag 
bijgeschreven 
worden op het 
lijstje met credits. 

 
 
4.  ZWARTE BLADZIJDE   
 
Na lange tijd van aarzeling heb ik gemeend toch  
in de nieuwsbrief te moeten vermelden welk een 
tragedie we hebben meegemaakt. Doorslagge-
vend daarbij was dat velen van u veel plezier met 
of om hen hebben gehad en hen talloze keren 
hebben gefotografeerd.   
Ik heb het over Wammes, Lotte en Sproet. Ze zijn 
er niet meer. Vergiftigd, waarschijnlijk niet ver 
van ons vandaan.  
Zo’n twee maanden geleden zijn Wammes en 
Lotte (op 21 mei) na een wandeling niet thuisge-
komen. Al onze pogingen ze terug te vinden, le-
verden niets op. Een paar dagen later is Sproet 
met gasten meegelopen, halverwege is ze gaan 
bibberen en even later was ze weg. We vermoed-
den het ergste, zijn direct gaan zoeken, ook te-
vergeefs. Iedereen geïnformeerd, posters opge-
hangen, officieel aangifte gedaan, waarbij hulde voor 
de professionele aanpak van de wetsdienaars. 
Drie weken geleden hebben we Lotje gevonden. 
En begraven. Autopsie had geen zin meer.  
Wie zit hierachter? Waarom? Hoogstwaarschijnlijk 
wil de dader af van vossen. Dat er dan eens een 
ander beestje dood gaat, is jammer.  
Een en ander heeft veel impact gehad op ons en 
op onze lol hier. De euforie is even verdwenen.  

1.    GROENE STROOM  
 
Omdat we zo ver van de bewoonde wereld zit-
ten, zijn we niet aangesloten op het reguliere 
elektriciteitsnet. We voorzien in onze eigen 
stroom. Interessant verhaal, hoog tijd dus om 
er meer over te vertellen.  

Onze zonnepanelen leveren het leeuwendeel 
van onze stroom. Zon is hier in overvloed, dus 
het rendement is groot. 36 zonnepanelen elk 
van 1,3 kW vullen de 24 2V accu’s. Het geheel 
wordt bewaakt en gestuurd door vier compu-
ters, waarvan de ’baas’ de andere drie aan-
stuurt. Worden de accu’s onvoldoende geladen, 
als er weinig zon is (‘s avonds dus of op een 
regenachtige of bewolkte dag) of als er meer 
stroom wordt gevraagd dan gebruikelijk, dan 
zorgt de computer ervoor dat de dieselgenera-
tor bijspringt. Die vult de accu’s en neemt tot 
ze vol zijn, de stroomvoorziening over. Uitda-
ging is natuurlijk de diesel zo min mogelijk te 
laten branden. Helaas lukt dat nu even niet 
omdat een van de computers kapot is, wat on-
middellijk gevolgen heeft voor de branduren.  
Een milieukeurmerk hebben we nog niet, maar 
we zijn wel erg groen en duurzaam bezig. 
 

 
2. MARCHAS POPULARES 
 
Het 16e Festival de Mastros in São Teotónio is 
voorbij. Drie weken lang was het weer feest. 
Alle straten versierd, elke avond levende mu-
ziek. BTT-cross, theatergroepen, bailes, feira 
antiga. Een van de nationale televisiezenders 
deed zelfs een dag rechtstreeks verslag. São 
Teotónio in de spotlights.  
Tot de hoogtepunten behoorde zonder meer de 
Desfile de Marchas Populares. Iets Portugeser is 
nauwelijks denkbaar. Het feest, ter ere van de 
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een profaner karakter en deed het competitie-
element zijn intrede. Vandaag de dag zijn de 
marchas vast onderdeel van feestweken overal 
in het land. Straten, gezelschappen, instellin-
gen, wijken, zelfs hele dorpen presenteren zich 
fraai uitgedost aan het publiek, met dans en 
gezang. De marchas worden steeds grootser en 
professioneler. Het inhuren van kostuumont-
werpers en choreografen is tegenwoordig eer-
der regel dan uitzondering.  
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17-27 juli Festival  Musicas do 
Mundo Sines www.fmm.com.pt 
 
2-12 aug Silves Medieval Fair 
www.cm-silves.pt 
 
7-11 aug Festival Sudoest 
www.sudoeste2013.com 
 
3-10 okt Schilderweken  
www.montedocasarao.com/Nl/
n_painting.html 

Pril geluk 
 
De boerenzwaluwen  uit de 
garage hebben 9 jongen grootge-
bracht. 5 in het eerste nest, 4 in 
het tweede. 
Nieuw (en bijzonder) zijn de 
roodstuitzwaluwen bij de keu-
ken: waarschijnlijk hebben ze 3 
jongen, maar door hun bouwsel 
(een omgekeerde iglo) is het niet 
te zien.  
Ook nieuw: mussen in de dak-
goot bij de waterspuwer. Ik kan 
niet zien hoeveel. De hele dak-
goot zit vol met strootjes, gras en 
haar van Sofie. Ze moeten wel 
snel uitvliegen want voor zondag 
wordt regen voorspeld.  


