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Promoção romântica para 

casais  
 

Oferecemos um pequeno-almoço 
com champanhe e 10% de desconto 
aos casais que querem ter uns dias 
sozinhos e românticos. A promoção 
é valida fora da época alta e sujeito 
à disponibilidade das nossas casas. 

O mínimo de estadia são duas 
noites, pode trazer criança (até 2 

anos) e aplicam-se as nossas 
condições gerais.  

das eleições portuguesas, ou dos outros estados 
membros da União Europeia, há um endereço de 
internet muito informativo: www.parties-and-
elections.de 
 
 
3. MATÉRIA PARA PSICÓLOGOS  
  
O que me intriga imenso são os nomes que cá 
existem. Se é uma casa, uma aldeia, uma colina 
ou um vale, tudo tem um nome curioso e que 
faz pensar no passado que teve. O que pensar de 
Maria Vinagre? Malavado (Mal Lavado)? 
Diabrura? Monte Escusado? Peloirinho 
(pelourinho) de Cima, onde também existe 
Peloirinho de Baixo? O caminho de São Teotónio 
para o Monte do Casarão passa primeiro por 
Choça e, depois, pelo Barranco do Inferno 
(assim chamado porque lá pode fazer muito mau 

tempo) e por Purgatório (onde duas irmãs foram 
acusadas de bruxaria). Ainda há Pendência, 
Borralheira e Mal Pensado. Felizmente ainda 
passa por Casa Nova da Cruz, Santa Barbara e 
Bem Casados, caso contrário não sabia o que 
fazer. Casarão significa casa grande. Nada de 
especial. Mas creio que não é de reclamar de 
tudo. 
 
 
4. POÇO DE ÁGUA 
 
Comer da nossa terra parece mais fácil do que 
na realidade é. Já por duas vezes tentamos 
plantar uma horta, mas ambas as tentativas 
falharam. As principais razões são a terra seca, 
dura, cheia de pedras e o sol forte. Já sabíamos 
que no passado – na parte traseira do Monte do 
Casarão – houve uma horta ao lado da ribeira 
(que secava no verão) coberta por árvores e 
arbustos. E invadida por silvas. Com metros de 
altura. Decidimos restaurá-la em todo o seu 
esplendor. Isso dá muito trabalho durante algum 
tempo, mas não estraga a nossa boa disposição. 
Para nossa surpresa, já 
apareceram um figo e 
uma nêspera (fotografia 
da esquerda) debaixo 
das silvas. E um poço 
de água com pelo 
menos 4 metros de 
profundidade e, no 
entender dos vizinhos, 
com 100 anos de idade! 
Já tem água, que sera 
potável, quando 
tirarmos todo o lixo que 
está dentro do poço. 

1. O TEMPO 
 
Talvez possa ser um assunto um pouco 
aborrecido, mas quando se escolhe um sítio 
para férias o tempo pode ser um critério de 
selecção importante. Um solzinho simpático e 
uma temperatura agradável contribuem muito 
para uma boa sensação de férias. Aqui há 
sempre bom tempo. Também agora, no 
começo de Novembro, continuamos a usar 
pouca roupa. Quando vê as notícias 
meteorológicas das 20H00 deve, de vez em 
quando, olhar para o pequeno cantinho 

inferior esquerdo. É verdade que muitos guias 
de viagens informam que no Alentejo os 
verões são quentes e os invernos frios, mas o 
tempo cá no Alentejo Litoral, é determinado 
pelo Oceano Oeste Atlântico. Isso significa um 
agradável ventinho fresco no verão e um clima 
suave no inverno. Durante oito meses por ano 
(aproximadamente) a temperatura média está 
acima dos 23° C. Em Janeiro e Novembro há 
chuva durante alguns dias, mas, obviamente, 
é indispensável. E não ficamos tristes por 
causa disso. 
 
 
2. ELEIÇÕES 
 
Agora que oficialmente mudamos para 
Portugal, podemos votar nas eleições 
autárquicas. Os nossos números de eleitor são 
12, 13 e 14. Aparentemente poucos 
estrangeiros estão cá inscritos, ou não fazem 
uso do seu direito de voto. Nós escolhemos o 
partido que ajuda o actual Presidente da nossa 
Junta de Freguesia (São Teotónio). O Presi-
dente da Junta é um bom homem, com 
coração para sua a Junta e para os seus 
habitantes. Começa o seu quarto mandato, 
portanto isso diz tudo.  
O local onde se vota é tão monótono e 
depressivo como outro qualquer lugar do 
mundo, quer seja Holanda, Afeganistão ou 
Portugal. Será que ainda ninguém teve a ideia 
de adornar o 
local? Não 
acha que o 
facto de 
podermos 
votar merece 
já uma festa 
em si? Se 
quer saber 
mais sobre 
os resultados 

Monte do Casarão participa na 
campanha de promoção ´No 

Alentejo há Mais´ do Turismo do 
Alentejo, E.R.T. Quando faz o seu 
check-in receba um presente. Esse  

presente contém descontos e ofertas 
em forma de vales que pode usufruir 

no Alentejo. Vê também:  
http://www.noalentejohamais.com/ 


