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1. ALOJAMENTO LOCAL 
 
Desde 12 de Dezembro o Monte do Casarão 
pode-se chamar uma empresa turística 
oficialmente reconhecida na categoria 
Alojamento Local. Estamos muito orgulhosos. 
Alojamento Local é uma nova designação 
legal. Sendo o primeiro no concelho de 
Odemira que recebeu esta licença, 
organizámos uma pequena festa. O vereador,  
Sr. Hélder Guerreiro, assistido por vários 

convidados, 
aparafusou a 
placa AL na 
parede. 
Aparentemente 
parecia que 
tudo podia “ir 
por água 
abaixo” – 
choveu 
durante dias – 
mas no 

momento supremo o sol brilhou. Talvez um 
sinal favorável?  
Para ter a informação completa temos que 
mencionar que também temos a qualificação 
ISO, desde Outubro 2008. 
 
 
2. PINTAR NO MONTE  
 
Em meados de Novembro o Monte do Casarão 
hospedou por seis dias uma companhia grande 
de artistas plásticas: o Vrije Kunstgroep 
Almere (Grupo de Arte Livre de Almere) com 
17 pessoas, incluindo a professora. A viagem, 

o 

transporte, frigoríficos cheios, bom tempo: 
cuidámos de tudo. Foi um grande sucesso, a 
disposição foi óptima, todos desfrutaram 
imenso e resultou em bonitas e várias peças 
de arte. É para repetir. 
 
 
3. EUCALIPTO  
 
No início do século vinte o eucalipto, uma 
árvore de origem australiana, comecou a ser 
plantado em lugares alagadiços em Portugal, 
pois consome aproximadamente 100 litros de 
água por dia. Desde logo descobre-se que a 
árvore cresce rapidamente sendo uma mais 
valia para a indústria de papel. Em todo o país 
apareceram plantações de eucalipto. O Monte 
de Casarão é um desses casos. Ainda que o 

eucalipto seja uma 
árvore bonita, não 
pertence a Portugal 
e não faz bem ao 
ambiente. Suga a 
água toda da terra, 
a sua resina é 
altamente 
inflamável e obstrui 
o crescimento de 
outras plantas. 
Razoes mais que 
suficiente para tirar 
já uma parte do 
eucalipto e dar uma 
hipótese à paisagem 
verdadeira portuguesa. O eucalipto cortado 
pode ir a caminho para Espanha para uma 
fábrica de papel.  
 
 
4. NUNCA MAIS PESO À MAIS  
 
Num avião é permitido de levar 20 quilos de 
bagagem por pessoa. Não é muito. Ainda 
menos quando está com a intenção de ler 
todos os livros que ainda não teve a 
disponibilidade de os ler. Felizmente o Monte 
do Casarão tem uma biblioteca extensa (livros 
em holandês, inglês, alemão, francês e alguns 
em português). Desde os 
mais novos aos mais 
velhos, fanáticos de 
banda desenhada, ou 
apreciadores de Geert 
Mak (jornalista 
holandês): todos podem 
encontrar alguma coisa 
que gostem. Também 
jogos, puzzles e filmes 
estão para uso comum. 
Todos os hóspedes têm a 
mesma reacção: “se eu 
tivesse sabido…!” 
 
 
5. OLHAR PARA ATRÁS  
 
O novo ano começou. Razão para olhar para 
atrás para o primeiro ano que estivemos 
totalmente operacionais. Para usar uma 
expressão amada da minha mãe: não 
podemos (apesar de alguns contratempos 
fortes) resmungar. 1400 Pessoas / noites, 
todas pessoas divertidas e interessantes entre 
os 0 e 78 anos de idade. Um grande número 
de hóspedes voltará em 2009. E só em parte 
por mérito da equipa. O nosso monte é 
simplesmente muito bonito. O silêncio 
inesquecível, o espaço, o cheiro: uma 
experiencia 
aparte. 
Inexprimível 
numa página web 
ou nestas 
notícias. Tem que 
experimentar 
mesmo. Uma 
ideia para 2009? 

 
Morado em Portugal: 
 

Monte do Casarão 
Lugar Pomba 
Caixa Postal 5578 
PT 7630-568 SÃO TEOTÓNIO 
Portugal 
Tel. +351 283 959 985 
 
info@montedocasarao.com 
 
 
www.seupropriomonte.com 
 
 

13 de Janeiro de 2009,  
nublado 15˚ 

CONTUÉDO 
 
1. Alojamento Local 
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3. eucalipto 
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5.  olhar para atrás 

 

 

Desejamos a todos 
tudo de bom  
em 2009 

 
Wynand, Nel,  Lies  
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