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ligação, tanto entre os hóspedes, na sua relação uns 
com os outros, como entre os hóspedes e nós. Ou 
estiveram na mesma escola, ou descobrem que 
têm conhecidos comuns, ou um nasceu na rua 
onde agora o outro vive, ou tocaram na mesma 
orquestra. Foi bastante especial quando constou 
que alguém comprou a casa dos pais de um dos 
outros hóspedes. O que/quem virá a seguir? 
 
 
3. CRIANÇA SELVAGEM  
  
Portugal tem, desde novembro do ano passado, a 
sua própria criança selvagem. Nas colinas da 
Serpa, no nordeste do Alentejo foi encontrada, 
por mera coincidência, uma mulher que já lá vive, 
há 23 anos, num isolamento imposto pelos seus 
pais. Até aos dez anos, frequentou a escola 
normalmente. Mas, depois, os pais – que pensa-
ram que ela tinha uma qualquer deficiência – 
mantiveram-na em completo isolamento do mundo 
exterior. Crianças selvagens (ou crianças isoladas) 
sempre despertaram vivamente a imaginação. Os 
(fictícios) Rómulo e Remo, Mogli e Tarzan, 
mantêm-se e socializam-se miraculosamente 
bem. Mas os casos verdadeiros 
(há uns 100 casos conhecidos) 
são infinitamente mais doloro-
sos e comoventes. Uma fonte 
para cientistas, escritores e 
realizadores de cinema, isso 
sim. Truffaut fez um filme 
sobre Victor, o selvagem de 
Aveyron; Werner Herzog fez 
um filme sobre Kaspar Hauser; 
Davenport sobre a menina 
californiana Genie, que esteve 
encarcerada durante 11 anos, 
a maior parte do tempo atada a uma cadeira. 
Recentemente estreou 3096 Tage (3096 Dias), o 
filme sobre Natascha Kampusch, a menina 
austríaca que foi raptada quando tinha 10 anos e 
durante 8 anos viveu aprisionada numa cave.   
 
Ana de Fátima – que `parou no tempo quando 
tinha 9 anos´, como os assistentes sociais o 
formulam – está, por enquanto, acolhida num lar 
de idosos. Há boa esperança de que um dia ela 
venha a poder viver com alguma independência. 
 
 
4. VENCEDORES  2012 
 
O Cees e a Anneriet Riemslag são os vencedores 
do sorteio do Ano Novo de 2012. Desta vez, 
membros da nossa família! Divertido! E palavra 
de honra que não fizemos batota! A vizinha Maria 
Baptista, que desta vez fez o sorteio, porá a mão 
no fogo em como tudo foi bem feito.  

Veja mais sobre os vencedores na nossa página-web.  

1. IGUAL MAS DIFERENTE 
   
Todas as primeiras cartas de notícias do ano 
podiam parecer iguais. De todas as vezes, eu 
poderia utilizar os mesmos assuntos: o cortejo 
de carnaval em Loulé (novamente repleto de 
referências à troika e à crise), a feira do turis-
mo na Holanda (fomos pela terceira vez como 
promotores do Alentejo), as andorinhas (vol-
taram de África no dia 1 de Fevereiro e habi-
tam, como de costume, na garagem), a flores-
cente e cheirosa mimosa (dá a mais intensa 
sensação de primavera), os cantarelos (quando 
se conseguem encontrar, são uma maravilha) 
e, obviamente, o sorteio do Ano Novo, com o 
apuramento dos vencedores entre todos os 
nossos hóspedes do ano passado. 

Desejamos a todos os clientes uma semana 
gratuita de estadia, mas pouco a pouco, como 
que às escondidas, esperamos que qualquer dia 
uma família em particular ganhe a loteria: a 
família Heuzer. Em Dezembro o André e a 
Maureen estiveram connosco pela décima vez e 
deo volente, vemo-los novamente em Junho. 
Porque é que alguém vai de férias para o 
mesmo sítio, ano após ano? `Aqui experimen-
tamos a mais intensa sensação de férias: tudo é 
possível e nada é obrigatório’ e ‘E sempre há, 
depois de um dia a fazer muito ou pouco, o 
nosso próprio lugarzinho no monte´. 
Dizem muito mais. Para estes e outros comen-
tários, veja o livro dos hóspedes, na parte 
`hóspedes´ da nossa página web. 
 
 
2. FESTA DO REENCONTRO 
  
Apesar de estarem em primeiro lugar, o André 
e a Maureen não são os únicos que repetida-
mente escolheram como destino de férias o 

Monte do Casarão. Num bom segundo lugar fica 
uma família que já esteve aqui de férias 8 
vezes, seguida por 2 famílias com 6 permanên-
cias e 5 famílias com 4. O caso de famílias que 
vieram 3 ou 2 vezes é muito mais regra do que 
excepção. O reencontro é cada vez uma festa! E 
é engraçado que, muitas vezes, existe uma 
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 Semanas de pintura 
 

De 3 a 10 de Outubro haverá 
novamente uma semana de 
pintura no Monte do Casarão. 

Também pode inscrever-se ao dia 
ou dias, conforme lhe der jeito. 
Para mais informações, contacte-

nos por telefone ou correio 
eletrónico.  

 

 
www.montedocasarao. com/Nl/

n_painting.html 
 

`Estamos um pouco impressionados...´ 


