
 

 
Agenda 

 

11 set.    Montar cavalo à luz da  
       lua São Teotónio 
17 set.     Mastro de Promessa 
       Flor da Serra S Teotónio 
6/13 out. Semana de pintura 
       Monte do Casarão 

 

MONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃO   
cottages in Portugal 

10 de Setembro de 2011,  
ensolarado 30˚ 

CONTEÚDO 
 
 
1. Ainda Verão  

2. Mastros de Promessa 

3. Tête à tête, doublette... 

4. Sofie 

nascer do sol dançou-se, comeu-se e bebeu-se – 
tudo debaixo do mastro decorado com todas as 
cores do arco-íris. Na próxima semana, há mais 
um Mastro de Promessa, no café Flor da Serra. 
Possivelmente no futuro esta tradição especial 
será reabilitada em todo seu esplendor. 

 
3. TÊTE À TÊTE, DOUBLETTE... 
 
… triplette, but, pointeur, donnée: tudo termos 
que pertencem à petanca, a mais conhecida e 
praticada forma dos jeux de boules. Através dos 
romanos, o jeu de boules (nome colectivo para 
todos os jogos com uma bola de ferro) chegou à 
Gália, França, e lá tornou-se extremamente popu-
lar. A petanca contemporânea tem como pátria a 
Provença, existe desde 1907 e é, com 17.000.000 
jogadores (regulares ou não), desporto nacional 
número um da França. Logo a seguir à Segunda 
Guerra Mundial, a popularidade deste jogo espal-
hou-se, pela mão dos turistas, um pouco por toda 
a Europa e mesmo além. Há um campeonato 
europeu e mundial, em que dezenas de países 
participam. Os melhores jogadores de petanca 
ainda vêm de França, mesmo que outras nacio-
nalidades já estejam a ganhar terreno. Agora só 

se espera por reconhecimento olímpico. Desde há 
pouco temos uma verdadeira pista de petanca, 
que fica ao lado da piscina. Portanto, pode treinar.  

 
4. SOFIE 
 
Sofie, o nosso Rafeiro 
do Alentejo de um ano e 
meio, tem uma falsa 
gravidez. Põe-se a tre-
mer de um momento 
para o outro, sem causa 
identificável. Mal come, 
não se mexe e os movi-
mentos dela parecem 
mais de uma preguiça 
do que de uma jovem cadela. Quer ficar debaixo 
da cama, atrás da cortina do chuveiro, mas de 
preferência no regaço, com os seus 35 quilos! Tal 
como no caso do lobo, o antepassado do cão, a 
gravidez falsa (que inclui até a componente de 
produção de leite) tem uma função clara. Assim, a 
fémea alfa pode retomar rapidamente o seu papel 
de líder na alcateia, depois do nascimento dos 
filhotes, por-que não tem de se preocupar com a 
alimentação deles. Também está assegurada da 
melhor forma – no caso de acontecer algo com 
ela: o futuro da prole, com os genes fortes dela. 
Porque é que as mulheres também têm falsa 
gravidez? Quem sabe pelas mesmas razões. A 
natureza cuida de si própria. A ela não temos de 
ensinar nada. 

1. AINDA VERÃO 
 
Olhando para a temperatura – ainda uns 28 
graus - não se diria que o Verão já acabou. As 
férias do Verão acabaram e todas as pessoas 
voltaram para casa. As praias estão desertas, 
com excepção dos surfistas, e nos restaurantes 
e nas lojas está muito mais calmo. Também no 
Monte do Casarão a época alta acabou. Não há 
mais vozes de crianças na piscina, não há mais 
saltos em agua, não há mais carros. Este ano, 
uma vez mais, 
visitaram-nos 
muitas pessoas 
simpáticas e 
interessantes. 
Caras familiares, 
caras novas. E fize-
ram tudo e mais 
alguma coisa: 
praticaram canoa, 
fizeram surf, mon-
taram a cavalo, 
observaram golfinhos, fizeram passeios e – 
muito importante – relaxaram e desfrutaram da 
natureza, do silêncio e do espaço. Estamos a 
preparar mais uma fantástica semana de 
pintura para aqueles que vão ficar durante o 
outono. Em Outubro e Novembro, mesmo em 
Dezembro, o sol ainda brilha intensamente e a 
temperatura pode subir aos 30 graus. Os dias 
ficam mais curtos e as noites mais frias, mas os 
amantes do sol não se preocupem com isso.  
 

2. MASTROS DE PROMESSA 
 
Se o seu filho tivesse de se registar no exército, 
para lutar na guerra, ou se um dos  seus próxi-
mos estivesse doente, pouco mais se poderia 
fazer do que esperar um bom desenlace. Para 
tornar a esperança um pouco mais tangível, 
também se podia de prometer dar uma grande 
festa, caso esses contratempos ou aflições 
tivessem um final feliz. Assim nasceram os 
Mastros de Promessa. As guerras portuguesas 
acabaram e, com isso, também os Mastros de 
Promessa se foram tornando cada vez mais 
raros. Assim, nos 4 anos que cá vivemos nunca 
vimos nenhuma. Até recentemente. O proprie-
tário do café Caçador, em Casa Nova da Cruz, 
cumpriu a sua promessa: o filho dele recuperou 
de um muito grave acidente de carro e a esposa 

de uma operação complicada. Todas as pessoas 
de um largo círculo de vizinhança vieram assis-
tir ao acontecimento: jovens, velhos, vizinhos, 
amigos, vereadores e presidentes: até algum 
estrangeiro que passava por acaso e que se 
perguntava-se o que era aquilo, parou um 
pouco e partilhoua da alegria da festa. Até ao 
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