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alguns. A pastelaria, com o mesmo nome, vende 
por dia entre 8000-14000 pastéis. 
Quando está em Belém, certamente terá que 
fazer uma visita ao pasteleiro e pedir, numa das 
salas copiosamente decoradas com azulejos, um 
café e um pastel. Ou melhor ainda, dois, porque 
são tão bons. 
 
 
3. ANIMAIS HORRIPILANTES  
 
Uma pergunta muitas vezes colocada pelos 
nossos hóspedes é se há aqui animais perigosos. 
Cá pode de facto encontrar, como em outros 

zonas naturais, 
pequenos escorpiões 
e cobras. Ambos não 
provocam a morte, 
mas sim muita, 
muita dor. É 
importante ter bom 
calçado quando vai 
passear pelo campo 
e prestar atenção 
quando levanta uma 

pedra ou um pedaço de madeira. Nós não temos 
muito o hábito de matar animais, mas às vezes 
pisamos um escorpião ou uma das centopeias 
que atingem 10 centímetros com a carapaça 
dura. Depois ainda há lagartos, salamandras, 
anuros (arbóreos), sapos, osgas, toupeiras e 
ratos, e embora todos de tamanhos 
impressionantes, são inofensivos. Às vezes 
aparecem dentro da casa e então tentamos pô-
los fora. Assim, havia um ratinho no piano. 
Esperamos até ele próprio sair, mas quando 
começou a arrastar ração de cão e prender as 
teclas do piano, tomamos medidas sérias. Pão 
torrado com manteiga (uma receita local) numa 
ratoeira e o bicho passou para a outra vida. 
 
  
4.  HYGROCYBE PSITTACINA 
 
Quando estive na Califórnia experimentei um 
aguaceiro no deserto. Dentro de poucas horas 
toda a zona estava coberta num mar de flores. 
Aqui vê-se um fenómeno semelhante quando o 
tempo das chuvas acaba. Com cogumelos. Eles 
literalmente “saltam como cogumelos da terra.” 
Nós pensamos ter encontrado um espécimen 
muito raro. O hygrocybe psittacina (não 
consegui encontrar uma tradução para o 
português). Segundo os livros, ele aparece na 
Europa Oeste, Islândia e Gronelândia, 
normalmente em terras de pastagem, mas está 
na lista vermelha (quer dizer que está ameaçado 
com extinção). No Monte do Casarão cresce no 
musgo contra o 
monte. Tem de 2 até 
3 centímetros de 
altura, é ceráceo e 
verde-garrafa. Só fica 
desta cor por poucos 
dias, e depois toma 
uma leve cor 
castanha, opaco e já não salta à vista. Dizem 
que são comestíveis mas, porque são só três, é 
melhor não arriscar. 

1. MARCA FORTE  
 
Já estamos nos finais de Fevereiro. Ainda 
parece que ontem foi o Natal e a passagem de 
ano. Nós cá no Monte de Casarão estamos em 
plenas preparações para este ano turístico de 
2010. As expectativas são boas. Até agora já 
recebemos muitas reservas, como o nosso 
calendário mostra. Muitos dos nossos hóspedes 
voltam. Pela 2ª vez, pela 3ª vez, pela 4ª vez. 
Os nossos primeiros clientes são os recordistas: 
em Junho já voltam pela 6ª vez. Tudo indica 
que o seu próprio monte se tornará numa 
marca forte.  

Tornarmo-nos conhecidos é crucial. E 
trabalhamos continuamente para o conseguir. 
Com as nossas notícias cada vez mais 
traduzidas para mais línguas, com a 
manutenção da página Web, com a visibilidade 
no Google Maps, com as delegações regionais 
do turismo. Agora o nosso material de 
promoção está disponível nas principais bolsas 
europeias de turismo: Utrecht, Antuérpia, 
Toulouse, Lyon, Berlim, Paris, Londres. 
Simplesmente fantástico. 
 
 
2. DOÇARIA  
 
Os portugueses adoram doces. E quanto mais 
doce melhor! Segundo um ditado popular é 
para tornar a amargura da vida mais doce. Seja 
como for: é um facto que os portugueses desde 
há séculos, devido ao contacto com comercias 
muçulmanos e judeus (e depois pelos próprios 
marinheiros), conhecem cana-de-açúcar, 
canela, cacau e baunilha, todos eles utilizados 
em grandes quantidades nas diferentes 
receitas. Há uma vasta variedade de bolos, 
bolachas, tortas, queques e sobremesas. E são 
todos muito bons! 
Muito, muito bom, é o pastel de nata, um bolo 
de massa 
folhada 
recheado 
com natas e 
polvilhado 
com açúcar 
em pó e 
canela. 
Vende-se em 
todas as 
pastelarias, 
mas quando 
se está em Lisboa, tem de passar por Belém, 
pela origem dos pastéis. A receita é dos frades 
do Mosteiro dos Jerónimos, mas foi, no 
enceramento do mosteiro causado pela 
revolução liberal em 1820, vendida a um 
pasteleiro que em 1837 introduziu os bolos no 
mercado com o nome de Pasteis de Belém, com 
a receita original, ainda agora só conhecido por 

Vencedores de 2009 
 
 

Todos os anos sorteamos, entre 
todos os nossos hóspedes daquele 
ano, uma estadia duma semana 
gratuita no Monte do Casarão. O 
vencedor de 2009 é a família 
Mollee-Courant de Oostzaan, 
Holanda. Marise, Cajo, Nina e 

Olaf, muitos parabéns! Fantástico 
ter vocês de volta! 

 
Quer ler a reacção da família 

Molle? Clique na nossa página Web 
em hóspedes.  

 


