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ergens levende muziek. Het is de tijd van de 
Mastros, een groot, tweejaarlijks dorpsfeest.  São 
Teotónio is met 6.500 inwoners en een oppervlak-
te van 350 km² 
het grootste en 
rijkste dorp in 
de gemeente 
Odemira. Het 
heeft een 
streekfunctie en 
is een aangena-
me, levende 
gemeente. De 
inkomsten ko-
men vooral uit 
de agrarische hoek. Er hebben zich een aantal 
grote, internationale bedrijven gevestigd zoals 
Vitacress, Frupor en Sudoberry. De middelbare 
school levert voldoende jeugd en de ouwetjes 
kunnen terecht in het bejaardentehuis of in de dag-
opvang. Er is een crèche, een kleuterschool, een 
politiebureau, een cultureel centrum, tandarts, apo-
theek, supermarkt, een gezondheidscentrum, een 
gemeenthuis met burgemeester, kortom: alles 
gericht op de plaatselijke bevolking. Als toerist 
doe je gewoon mee.  
São Teotónio bestaat al sinds de 15e eeuw. In de 
loop van de tijd zijn diverse dorpjes in de omge-
ving onder haar bestuur gekomen, in 2013 Zam-
bujeira do Mar aan de Atlantische Oceaan. En zo 
heeft São Teotónio er een boulevard, drie stran-
den, een paar goede restaurantjes, een carna-
valsoptocht en een popfestival bij. 
 
 
4.      HOE WARM HET WAS… dl 2 
 
Minstens zo interessant als het weer in de zomer 
(nieuwsbrief 35) is het weer in de andere seizoe-
nen. In november en januari valt, volgens de sta-
tistieken, de meeste regen. Voor wat het waard is 
dan. Er kunnen inderdaad malse buien vallen. 
Deze wintermaanden hadden we echter schitte-
rend weer. Daarentegen heeft het begin oktober 
behoorlijk geregend, wat tot gevolg had dat met 
de schilderweek alles groen was. En dat is  - anders 
dan met de schilderweek in april - niet gebruikelijk.  
In de zomer valt er nauwelijks een drop. Ook de 
rest van het jaar is overwegend droog.  
In de winter is de gemiddelde temperatuur zo’n 
15˚. Als het onbewolkt is, vliegt de temperatuur 
omhoog naar 25˚, soms 30˚.  Het kan, als het zo 
helder is, ‘s nachts, met name in de ochtenduren, 
flink vriezen.  
In februari bloeien de mimosa en de amandelbo-
men. Van april tot juni heeft het landschap weer 
een ander kleurenpalet: eerst is alles wit, dan 
geel, dan paars. In 
de lente is het weer 
minder stabiel dan in 
de herfst. Reden: de 
oceaan is nog niet 
opgewarmd. De da-
gen daarentegen zijn 
langer dan in de 
herfst. In de herfst 
zit je ’s avonds weer 
vaker buiten.  
Goed beschouwd is het hier eigenlijk altijd lekker 
weer. Een enkel keertje, zoals gisteren, moet je je 
heil binnen zoeken. Maar dat is dan ook 
niet zo erg.   

1. VAKANTIEBEURS 
 

In januari reizen we altijd af naar Nederland. 
Vaste prik. In Utrecht is dan de Vakantiebeurs 
en we maken ons daar verdienstelijk als promo-
tors van de Alentejo. De Alentejo is een relatief 
onbekende vakantiebestemming. Portugal zelf 
staat ook niet in de top-5 Europese vakantielan-
den. Dat is niet iets om al te rouwig om te zijn. 

Je komt niet elk ogenblik landgenoten tegen, 
wat ook wel eens prettig is. Wel geldt dat wie 
eenmaal in Portugal is geweest, terugkomt, 
zeker weten: vriendelijke, gastvrije mensen, 
rijke geschiedenis, overweldigende natuur, de 
Atlantische Oceaan, de zon en - niet onbelang-
rijk - betaalbaar.   
De dinsdag is gereserveerd voor de vakmensen. 
Lezingen, prijzen, pers, collega’s, de hele dag 
staat in het teken van de professional. Het is 
een goede gelegenheid contacten te vernieuwen 
en je op de hoogte te stellen van trends en ont-
wikkelingen in de reiswereld. Van woensdag tot 
en met zondag zijn de echte vakantiegangers 
welkom. De beurs trok dit jaar zo’n 117.000 
bezoekers. Weer meer dan andere jaren.  
 
 
2.    SLOW TRAVEL    
 
De trend voor 2015, zoals bleek op de vakantie-
beurs, is Logeren bij de locals. Authenticiteit, 
lokale expertise, je laten leiden door de ge-
woontes en het ritme van de plek waar je bent, 
betrokkenheid van de eigenaar, dat is wat de 
moderne reiziger zoekt, en niet een kamer met 
een bed erin. Het concept sluit aan bij het rui-
mere Slow 
Travel, een 
term die al 
enige jaren 
opgeld doet 
in de Engelse 
reiswereld. 
Een weekje 
logeren op 
dezelfde 
plek, op je 
terras zitten en de omgeving op je af laten ko-
men, op het dorpsplein je koffie drinken en je 
krantje lezen, dezelfde weg 3 of 4 keer lopen en 
elke keer wat anders zien, op de lokale markt je 
groente, kaas en vis kopen, je niet laten haas-
ten: dat is slow travel.  
Monte do Casarão is slow travel bij uitstek. We zijn 
dan niet helemaal local, voordeel is wel dat we u in 
uw eigen taal informatie en advies kunnen geven. 
 
 
3.  SÃO TEOTÓNIO 
 
In juni is het weer zover. Drie weken lang is 
São Teotónio versierd en is er elke avond wel 
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1 februari 2015, zonnig 24˚ 

Schilderweken 2015 
(Weer) zin om een week lang buiten 

te schilderen? Op je eigen berg? 
Hard werken maar ook in de watten 

gelegd worden? Dat kan van  
maandag 13 tot maandag 20 april  

en van 
woensdag 7 tot woensdag 14 oktober. 
www.montedocasarao.com/Nl/

n_painting.html 
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Gijs 
 
 
 
 
 
 
 

 

Op 18 november 2014 is Gijs geboren, 
ons derde kleinkind, zoon van Mark en 

Anne, broertje van Teun.  
Heerlijk dat ie er is, gezond en wel.   

Nieuwjaarsloterij 2015 
 

Liesbeth, Job en Sarah Prijt zijn 
de winnaars geworden van een 
week Monte do Casarão.  
Van harte! Leuk! Tot binnenkort.  


