
 

 
 
 
 
 
 

MONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃO   
cottages in Portugal 

copieuze bbq, niet te versmaden. Bovendien is het 
niet alleen lekker, het is ook goed tegen urineweg- 
en keelinfecties. En tegen syfilis. Proost. 
 
 

3.  PILATES 
 
Elke week ga ik in São Teotónio naar pilates. De 
fitnessmethode, combinatie van concentratie en 
spierbeheersing (Contrology), is al zo’n 100 jaar 
oud en werd ontwikkeld door de Amerikaan  
Joseph Pilates ten tijde van WOI, als revalidatie-
programma voor oorlogsveteranen.  
De lerares is erg goed. Ze houdt de deelnemers 
nauwlettend in de gaten (ook onze gasten zijn 
welkom) en ziet direct wat ze fout doen.   

In de zomer stoppen de reguliere lessen. Reden 
voor ons om juf Délia Rodrigues te vragen naar 
Monte do Casarão te komen, om daar pilates te 
geven, aan buurtgenoten en gasten. En zo zijn 
deze zomer elke donderdagochtend, klokslag 9.30 
uur, de matjes uitgerold en de spieren aan het 
werk gezet, in een wel zeer relaxte ambiance. 
Groot succes. Zelfs tijdens de schilderweek heb-
ben we een lesje ingelast.  
Het is dus voor herhaling vatbaar. Volgende zo-
mer weer, wat ons betreft. Zeker weten.   
 

 
4.      HOE WARM HET WAS... 
 
Gasten vragen ons 
vaak: “Is het hier 
niet verschrikkelijk 
warm ’s zomers?’” 
Nee. Het is ‘s zo-
mers niet warmer 
dan het van begin 
maart tot eind ok-
tober kan zijn. Het 
verschil is dat er in 
de zomer nauwe-
lijks wolken zijn, dat de temperatuur wekenlang 
hetzelfde is en dat het amper regent. Er komen 
weleens dagen voor dat je denkt: nou, nou, wat is 
het warm, maar die komen in die andere maan-
den ook voor.  
Reden dat het hier niet zo warm is als pakweg 20 
km meer het binnenland in, is dat we onder de 
invloedssfeer van de Atlantische Oceaan liggen. 
Hemelsbreed is die zo’n 15 kilometer van Monte 
do Casarão verwijderd. Overdag waait er vanuit 
zee dan ook altijd een verkwikkend windje en de 
nachten koelen af.  Airco is niet nodig. Afgelopen 
zomer was de gemiddelde temperatuur in juli 26°, 
in augustus 28° en in september 27°.   
Prima toch? 

1. MONTE DO CASARÃO: THE MOVIE 
 

De promofilm over Monte do Casarão is af. We 
zijn er zeer content mee en de reacties van 
degenen die hem gezien hebben, zijn uitermate 
positief. Het was erg leuk om te doen; eerst 
nadenken over wat we precies wilden en het 
script schrijven, dan filmen en vervolgens de 
correctie en de verfijning. Cameraman Jaromir 

Wimmer, die we kenden van een documentaire 
die eerder over de serra hier is gemaakt, heeft 
drie dagen lang gefilmd van ‘s morgens vroeg 
tot ‘s avonds laat, met een collega als assistent, 
met Bas als opnameleider en met een drone voor 
de luchtopnames. 
Diverse ondernemers hebben belangeloos mee-
gewerkt. Voor hen ga ik nu even schaamteloos 
reclame maken: voor Anke Ruschhaupt van 
Ecotrails met haar kano’s, mountainbikes en  
e-bikes, voor Beatriz in Odemira met haar 
handgemaakte, waanzinnig lekkere choco-
laatjes, voor Simone Höllriegl met haar paarden 
en paardrijlessen, voor Délia Rodrigues met 
haar Academia D’artes, haar power fitness, 
zumba en pilates. Dank ook aan alle gasten, die 
bereid waren hun plannen aan te passen om de 
figurantenrol op zich te nemen.  
De film staat inmiddels op youtube. Kijken dus. 
http://www.youtube.com/watch?v=4h82mYBohfc 

 
 

2.      MEDRONHO 
 
De tuinman is al een paar weken niet geweest. 
Hij heeft even geen tijd. Oktober is de maand 
waarin de medronho wordt geplukt en elke 
hand is welkom. De bomen, de medronheiros, 
zitten dit jaar overvol en de vruchten zijn nog 
nooit zo groot geweest. De oogst is overweldi-
gend, genoeg voor vele liters van de (al dan 
niet leqaal gestookte) gelijknamige aguardente.  
De officiële naam van de boom is Arbutus Unedo. 
Het verhaal gaat dat de Romein Vergilius de 
boom gewoon arbutus noemde, maar dat de 
latere Plinius koos voor het tweede deel, unedo, 
wat zoveel wil zeggen als: eet er maar één. Je 
schijnt inderdaad teut te 
worden als je veel 
vruchtjes eet. Monte do 
Casarão staat vol met 
medronheiro’s en we 
plukken altijd een paar 
emmers voor buurman 
Fernando. Hij heeft een 
licentie en maakt de 
lekkerste medronho uit 
de buurt. Een pinga (een 
drupje) is dan ook op 
zijn tijd, vooral na een 
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Schilderweken 2015 
De 11e schilderweek is voorbij. Het 

was weer een zeer geslaagde  
combinatie van hard werken, lekker 
eten, mooie dingen maken en een 

beetje vakantievieren.  
In 2015 zijn de schilderweken van  
maandag 13 tot maandag 20 april  

en van 
woensdag 7 tot woensdag 14 oktober. 

    Even geduld dus nog.  
U kunt wel alvast reserveren. 
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1. Monte do Casarão: The Movie 

2. Medronho 
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4. Hoe warm het was... 

Beer zonder hoofd 
Voor de gasten vertrekken, kijken 
we altijd even of er niets is ach-
tergebleven. Een enkele keer 
komt er bij het schoonmaken van 
de huizen toch iets tevoorschijn. 
Zo ook dit beertje. We hebben 
niet kunnen achterhalen van wie 
hij is, maar we kunnen ons goed 
voorstellen dat de eigenaar heel 
blij is hem weer terug te hebben.  
Als u ons laat weten waar hij 
naartoe moet, zorgen wij ervoor 
dat hij snel weer thuis is.  


