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3.  SÃO TEOTÓNIO 
 
Dit weekend is het nog in alle straten van São 
Teotónio feest en dan behoort het 17e Festival de 
Mastros weer tot het verleden. De handgemaakte 
slingers en bloemen, arbeid van vooral de oude-
ren van het dorp, blijven voorlopig hangen, als 
decoratie voor alle festijnen die São Teotónio deze 
zomermaanden nog tegemoet kan zien.  
De gemeente draagt een groot deel van de kosten 
van het Festival de Mastros. De opbrengst wordt 
elke keer aan een goed doel besteed: aan het 
opstarten van de crèche, aan een upgrade van 
het cultureel centrum, aan het bejaardenvervoer.  
Dit jaar krijgen diverse verenigingen iets extra’s.  
Sinds eind vorig jaar is de organisatie van het 
Festival de Mastros in handen van São Teotónio 
nã drome: opgericht met als doel lokale tradities 
in ere te houden. Nadrukkelijk wil de associação 

alle lagen van de bevolking bij de voorbereiding 
van de feesten betrekken, in het bijzonder de 
ouderen, om ze zo deel te laten zijn van de actie-
ve gemeenschap en te voorkomen dat ze in een 
isolement geraken.  
 
 

4. ANDERE FEESTJES 
 
Onze gasten van juli en augustus missen welis-
waar het Festival de Mastros, maar er blijft nog 
genoeg te beleven. In São Teotónio de Feira Antiga 
begin juli, Faceco half juli, jazzfestival begin juli in 
Odemira, Wereldmuziekfestival half juli in Sines, 
popfestival begin augustus in Zambujeira do Mar 
en zo is er nog heel veel meer.  
Wat echt een aanrader is, is de Feira Medieval in 
Silves half augustus, het festival waarin de hero-
vering van Silves op de Moren wordt nagespeeld, 
6 dagen lang.  
Het zuiden van 
Portugal is tot de 
12e eeuw Moors 
gebied geweest, en 
dat is ook nu nog 
in heel veel dingen 
merkbaar. Maar in 
Silves bent u even 
terug in die Moorse 
Middeleeuwen. U 
kunt zich zelfs voor een habbekrats een Moorse 
outfit aanmeten. De heren worden troubadour of 
monnik, de dames gaan in het chic. Of ze worden 
haremdame met blote voeten en  
rinkelende sieraden. Aan u de keus.  

 

1. NIEUWE WEBSITE 
 
Met gepaste trots presenteren we u de nieuwe 
website van Monte do Casarão, een coproductie 
waarin neef Koen met zijn eigen bedrijf Nex 
Studio www.nexstudio.nl en ondergetekende 
het leeuwendeel voor hun rekening hebben ge-
nomen.  
Na acht jaar trouwe dienst was de tijd rijp voor 
een grondige opknapbeurt van de site. Belang-
rijkste doel: de vindbaarheid en functionaliteit 
verhogen. Bepaalde applicaties bleken niet te 
werken op smartphones en tablets en zo wie zo 
waren teksten en foto’s aan vervanging toe.   

De (Nederlandse) site is deze week de lucht in 
gegaan. We vinden het zelf een hele verbete-
ring, maar belangrijk voor ons is te weten wat ú 
ervan vindt. En, nog belangrijker, of alles naar 
behoren werkt en of de linkjes het doen. We 
zouden het dus enorm op prijsstellen als u wat 
minuutjes kunt vrijmaken om de site te bekij-
ken. Uw commentaar wordt gewogen en al of 
niet verwerkt. Complimenten - mits gemeend - 
zijn uiteraard ook welkom.  
 

 
2. TREIN NAAR LISSABON 
 
Als we naar Lissabon gaan, pakken we in de 
regel de trein. Er is een (onbemand) stationne-
tje een halfuurtje rijden van ons vandaan, bij 
Santa Clara/Saboia.  
Kaartjes (u heeft een gereserveerde plaats) zijn 
via internet te koop. De trein is zeer lux, met 

gratis wifi, tv, een infoscherm met snelheid en 
positie, een restauratie of een jufrouw die met 
een karretje voorbij komt, al of niet een tafeltje 
voor je neus (bij het reserveren aangeven) en 
meer dan voldoende beenruimte, met zelfs een 
voetensteun.  
De reis duurt 2,5 uur, net zolang als met de 
auto. Het kan op één dag, maar leuker is na-
tuurlijk een nachtje in Lissabon te blijven. Of u 
rijdt door naar Porto. Duur is het allemaal niet. 
Er zijn allerlei arrangementen en 65-plussers 
krijgen 50% korting.  
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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 weer van  

woensdag 7 tot woensdag 14 oktober. 
  

www.montedocasarao.com/
gastenboek/schilderen-op-de-

berg/ 
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Pilates 
 
Het was vorig jaar zo’n succes dat 
we ermee doorgaan. In de maan-
den juni, juli, augustus en sep-

tember geeft Délia Rodrigues 
weer pilateslessen bij het zwem-
bad. Of een lesje aquajoggen, 
want onze Nederlandse gasten 
prefereren in de regel oefeningen 
in het water. Is natuurlijk ook 
heerlijk, zeker met warmer weer.  


