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1. PARECE VERÃO 
  
Já há dias que o tempo está fantástico. Depois 
de seis semanas de inverno (segundo os 
nossos vizinhos o mais frio, mais molhado e 
mais prolongado dos últimos 30 anos) o sol 
voltou. (Quase) não há nuvens nenhumas e a 
temperatura passa rapidamente para os 25º 
durante o dia. As andorinhas voltaram para 
seu ninho, construído na garagem no ano 
passado. As cegonhas estão ocupadas com as 
preparações para a chegada dos seus 
pequeninos. 
Os sapos 
estão a 
migrar. E em 
todo lado – e 
é isso que dá 
especialmente 
essa sensação 
do verão – a 
mimosa 
floresce. 
 
 
2. CALDAS DE MONCHIQUE 
 
Por falar em mimosa: é um conto de fadas 
quando neste tempo do ano conduz a N266 de 
Monchique para Portimão. É um caminho 
lindíssimo, nós aconselhamos. A floresta fica 
totalmente amarela e o ar cheira 
agradavelmente a mimosa. No caminho pode 
visitar as Caldas do Monchique, famosas pelas 
suas fontes de água quentes. A água 
borbulhante tem uma temperatura de 33º e já 
era conhecida pelos seus efeitos saudáveis 
pelos Romanos e Mouros. Também o Pico da 
Fóia, com os seus 902 metros, o ponto mais 
alto do sul de Portugal, vale a pena. Com bom 
tempo tem uma vista deslumbrante. Se ainda 
tem tempo, e vontade, pode fazer uma visita 
ao Parque da 
Mina, um 
património 
cultural, onde 
terá a 
oportunidade 
de ver como 
era a vida no 
final do 
século 19 
duma família 
portuguesa 
próspera.  
 
 
3. CARNAVAL 
 
Entusiasmados pelo Wynand que tem suas 
raízes no Zuid-Limburg (uma província no sul 
da Holanda), todos os anos nós lançamos a 
balbúrdia no Carnaval. Os dois últimos 
Carnavais fomos para o cortejo de Loulé mas 
este ano ficámos mais perto da casa. A 
Zambujeira tem o seu modesto cortejo, com o 
seu próprio carácter, quase sem influência 
brasileira. É uma verdadeira festa de vila, em 
que o jovem e o velho se mascaram. 
Princesas, homens-aranha, bruxas, vampiros e 

brancas-de-neve andam por todo lado. E os 
habitantes do lar também têm o seu próprio 
vestido.  
 
 
4. BUFOS DA VELHA 
 
Os nossos hóspedes perguntam regularmente 
se há alces ou outros animais grandes no 
Monte do Casarão. E isso porque em todo lado 
há bolas cor de castanhas-amarelas que 
parecem estrume de cavalo. Infelizmente 
tenho que desiludi-los: os únicos mamíferos 
grandes que vivem aqui, são javalis. A 
pobreza depois da ditadura levou a que a caça 
atingisse as espécies autóctones da pior 
forma. Felizmente nos últimos anos foram 
vistos novamente veados e corças, sendo 
agora 
protegidos por 
lei. E as bolas 
cor de 
castanhas? 
Bufos da Velha, 
como são 
chamados cá no 
Alentejo, ou 
simplesmente 
boletos. 
 
5. WEBMARKETING 
 
Dentro de poucas semanas as versões 
espanholas e alemãs da nossa página Web vão 
ser lançadas. Motivo para agradecer 
pessoalmente a todas as pessoas que 
colaboraram espontaneamente na construção 
do nosso instrumento de marketing mais 
importante. Em primeiro lugar o webmaster e 
sobrinho Koen, que constrói todo o site e que 
tem um tarefa diária (muitas vezes nocturna) 
na gestão e manutenção deste. Em segundo 
lugar os tradutores: o nosso filho Bas que 
traduz os textos para português: os seus 
amigos portugueses Tiago Cardoso e Frederico 
Martins que verificam se fez um bom trabalho: 
ex colega Josee Koning que traduz a versão 
neerlandesa para inglês: Heidi Schmidt e 
Beate Rositzki, vizinhas alemães, que 
traduzem o site 
portuguesa para alemão 
e Sheila Mendoza, uma 
amiga espanhola do 
Bas, que traduz o site 
do inglês para espanhol. 
Muito obrigado a todos! 
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Vencedores 2008 
 
Dos hóspedes do ano passado foi 
sorteado uma semana gratuita no 
Monte do Casarão. Os vencedores 
são Mirjam van Engelen e Stefan 
Larssen de Ridderkerk, Holanda. 
Pode ler a sua reacção no: 
 
http://www.montedocasarao.com/
Pt/pt_winnaars2008.html 


