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desenhadores dos vestidos e coreógrafos é mais 
regra do que excepção.  
Sendo assim, isso ainda não chegou a São Teo-
tónio. Aqui também o lar participa. Praticar todo o 
ano dá depois os seus frutos – e o espectáculo 
corre com fluência, mas ainda mais bonitas são as 
caras cheias de orgulho dos participantes, sejam 
eles quem forem. A da directora, a do homem na 
cadeira de rodas, a da avó já demente ou a do neto. 
 
3. ZAMBUJEIRA DO MAR   
  
Para um primeiro encontro com a praia sempre 
recomendamos aos nossos hóspedes a Zambu-
jeira do Mar, uma aldeia simpática localizada ao 
lado do oceano, perto de São Teotónio. Uma 
pessoa diverte-se lá. E come-se bem. Tem um 
portozinho de pesca, uma discoteca, e uma quan-
tidade de bonitas praias e de dunas maravilhosas.  
Ultimamente a Zambujeira do Mar está a conse-
guir colocar-se na mapa bastante bem. O festival 
anual de música já chamava muito a atenção, 
mas ser nomeado e indicado como paragem no 
Trilho dos Pesca-
dores também não 
faz mal nenhum. 
Além disso no 
concurso para a 
praia mais bonita 
de Portugal ficou 
em primeiro lugar 
na categoria Praias 
Urbanas. 
Parece que as cegonhas pressentiram isto. Antes 
paravam no Cabo Sardão, agora aterraram em 
massa nas falésias da aldeia, para nidificar e criar 
as suas crias. Uma vista espectacular. Pode ser 
acrescentada à lista de méritos da terra. 
 
4.  PÁGINA NEGRA    
 
Depois de hesitar bastante tempo decidi que devo 
contar nestas noticias a tragédia que vivemos nos 
últimos tempos. Decisivo foi que muitos de vós se 
divertiram com eles ou por causa deles e os 
fotografaram inúmeras vezes.  
Estou a falar do Wammes, da Lotte e da Sproet. 
Já não estão connosco. Foram envenenados, 
provavelmente  aqui perto. 
Mais ou menos há dois meses (no 21 de Maio)  o 
Wammes e a Lotte não voltaram para casa depois 
dum passeio. Todas as nossas tentativas para os 
encontrar não deram em nada. Alguns dias depois 
a Sproet foi passear com uns dos nossos hóspedes, 
começou a tremer ao meio do caminho e pouco 
depois desapareceu. Suspeitámos o pior, fomos 
logo à procura dela, mas tudo em vão. 
Informámos toda a gente, colocámos posters, 
fizemos uma queixa oficial, a respeito da qual 
queremos deixar aqui uma palavra de apreço pela  
aborda-gem profissional das autoridades. 
Três semanas mais tarde encontrámos a Lotje. E 
enterrámo-la. Já não era possível fazer a autópsia. 
Quem esteve por detrás disto? E porquê? É muito 
provável que o autor tenha pretendido exterminar 
raposas. Mas que daí decorra a morte de outros 
bichinhos não tem muita importância. 
Este acontecimento teve um grande impacto em 
nós e na nossa alegria. Por algum tempo a euforia 
desapareceu. 

1.    ELECTRICIDADE VERDE  
 
Porque estamos tão longe do mundo habitado, 
não temos uma ligação à rede geral de eletrici-
dade. Produzimos a nossa própria eletricidade. 
Uma história interessante – pelo que já é mais do 
que tempo de contar qualquer coisa acerca disto. 

Os nossos painéis solares fornecem a maior 
parte da nossa eletricidade. Sol há aqui em 
abundância, ou seja o aproveitamento é grande. 
36 painéis, cada um de 1,3 kW, carregam as 24 
baterias de 2V. O conjunto é vigiado e direcio-
nado por quatro computadores, dos quais o 
‘patrão´ manda nos outros três. Quando as 
baterias não estão a ser carregadas suficiente-
mente, quando há pouco sol (portanto, à noite 
ou num dia de chuva ou de nuvens) - ou então 
quando é precisa mais electricidade do que é 
habitual-, o computador dá o sinal para o gera-
dor ajudar. Este carrega as baterias até ficarem 
cheias e toma conta de todo o fornecimento de 
electricidade do Monte do Casarão. É claro, o 
desafio é fazer que o gerador tenha de trabal-
har o menor número de horas possível. 
Infelizmente agora isto não é possível, porque 
está avariado um dos computadores, que afecta 
directamente as horas que o gerador trabalha. 
Um certificado do ambiente ainda não temos, 
mas já estamos a operar de forma bastante 
verde e sustentável. 
 
2. MARCHAS POPULARES 
 
O 16˚ Festival dos Mastros de São Teotónio 
acabou. Mais uma vez foi festa durante três 
semanas. Todas as ruas decoradas, todas as 
noites música ao vivo. Uma volta de BTT, 
grupos de teatro, bailes, feira antiga. Até 
mesmo um dos canais nacionais de televisão 
emitiu um dos dias em directo. São Teotónio 
estava no centro das atenções.  
Entre os momentos culminantes conta-se por 
certo o Desfile de Marchas Populares. Não há 
coisa mais portuguesa do que isto. A festa, em 
honra de Santo António, data do século XVIII e 
tem a sua origem em Lisboa. Em 1932 a festa 
recebeu um carácter mais profano e foi introdu-
zido o elemento de competição. Hoje em dia em 
todo o país as marchas fazem inseparavelmente 
parte das semanas de festa locais. Ruas, com-
panhias, instituições, bairros, até aldeias 
inteiras apresentem-se festivamente ataviadas, 
para o públi-
co, com dança 
e canto. As 
marchas 
tornam-se 
cada vez mais 
grandiosas e 
profissionais. 
Actualmente 
contratar 
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2-12 agosto Silves Medieval Fair 
www.cm-silves.pt 
 
7-11 agosto Festival Sudoest 
www.sudoeste2013.com 
 
3-10 outubro Semana de Pintura  
www.montedocasarao.com/En/
e_painting.html 

Tenras ocorrências 
 
As andorinhas-das-
chaminés do garagem 
criaram este ano 9 filhotes. 5 
no primeiro ninho e 4 no 
segundo. 
Novas (e especiais) são as 
andorinhas-dáuricas ao 
lado da cozinha: creio que 
têm 3 crias, mas é impossível 
espreitar na sua construção 
no teto (um iglu virado ao 
contrário). 
Também novo: pardais na 
goteira perto da gárgula. Não 
é possível ver quantos são. 
Toda a goteira está cheia de 
palhinhas, pés de relva e 
pelos da Sofia. Talvez os 
pequeninos tenham de 
começar a voar rapidamente, 
porque está prevista chuva 
para o próximo domingo. 


