
 
 
 
 
 
 
 

MONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃO   
Casas de férias em Portugal 

também é ótimo contra infeções das vias urinárias e 
de garganta. E também contra a sífilis. Proost (à 
nossa saúde). 
 
3.  PILATES 
 
Todas as semanas vou ao pilates em São Teotónio. 
O método de treino, uma combinação de 
concentração e controlo muscular (Contrology), já 
tem aproximadamente 100 anos de idade e foi 
desenvolvido pelo americano Joseph Pilates, na 
primeira guerra mundial, como programa de 
recuperação para veteranos da guerra. 
A nossa professora é excelente. Observa 
meticulosamente os movimentos dos participantes 
(também os nossos hóspedes são bem-vindos) e 
corrige logo o que não fazem bem.  

No verão, as aulas regulares são descontinuadas. 
Razão para termos pedido à professora Délia 
Rodrigues que viesse ao Monte do Casarão dar 
Pilates para a comunidade local e os nossos hós- 
pedes. Assim, neste verão, todas as quintas-feiras, 
às 9H30 em ponto, foram desdobrados os tapete- 
zinhos e os músculos postos a trabalhar, num ambi- 
ente verdadeiramente relaxante. Um grande suces- 
so. Até inserimos uma aula na semana de pintura.  
Portanto, é coisa para fazermos mais vezes. Já no 
próximo verão, se depender de nós. Seguramente. 
 
4.      QUE TEMPERATURA É QUE FAZ...  
 
Os hóspedes perguntam-nos muitas vezes: “Aqui 
não faz demasiado calor no verão?” 
Não. No verão não faz mais calor do que pode fazer 
em certos dias desde o início de março até ao final 
de outubro. A diferença é que no verão, de modo 
geral, há pouquíssimas nuvens, que a temperatura 
se mantém igual durante semanas e que quase não 
chove. Em alguns destes dias pensamos: “Pfff, que 
calor”, mas estes 
dias também os há 
nos outros meses.  
A razão por que 
aqui não faz calor 
extremo (como 
começa a acontecer 
cerca de 20 
quilómetros mais 
para o interior) é 
que estamos sob a 
influência do oceano. Este fica, em linha reta, 
aproximadamente a 15 quilómetros do Monte do 
Casarão. Durante o dia, sempre sopra um 
reconfortante ventinho do mar - e à noite refresca. 
Ar-condicionado não é preciso. No verão passado a 
temperatura média em julho foi 26°, em agosto 28° 
e em setembro 27°.  
Ótimo não é?  

1. MONTE DO CASARÃO: THE MOVIE 
 

O filme de promoção sobre o Monte do Casarão 
está pronto. Estamos muito contentes com o 
resultado e as pessoas que já o viram também se 
manifestaram muito positivamente. Fazê-lo foi 
uma experiência engraçada: primeiro, pensar que 
é que exatamente queríamos e escrever o argu- 
mento; depois filmar e, por fim, a correção e 

refinamento. O operador de câmara, Jaromir 
Wimmer, que conhecíamos do documentário sobre 
a serra, realizado algum tempo atrás, filmou 
durante três dias, do nascer até ao pôr-do-sol – 
com um colega como assistente, o Bas como 
produtor e um drone para as filmagens aéreas. 
Vários empresários colaboraram desinteressada- 

mente. Sem pudor farei agora um pouco de 
publicidade para eles: a Anke Ruschhaupt, dos 
Ecotrails, com as suas canoas, btt´s e e-bikes; a 
Beatriz, de Odemira, com os seus chocolates de 
fabrico próprio, incrivelmente bons; a Simone 
Höllriegl, com os seus cavalos e aulas de 
equitação; e a Délia Rodrigues, com a sua 
Academia D´artes e o seu power-fitness, zumba e 
Pilates. Também quero agradecer a todos os 
hóspedes que se dispuseram a modificar os seus 
planos para servirem de figurantes. 
O filme já está no youtube. Veja por favor:  
 http://youtu.be/mDmTpv6euYQ 
 
2.      MEDRONHO 
 
O jardineiro já não vem há algumas semanas. Não 
tem tempo. Outubro é o mês de apanhar 
medronho e não pode faltar nenhum par de mãos. 
Este ano, as árvores, os medronheiros, estão a 
abarrotar e os frutos nunca foram tão grandes. A 
colheita é imponente, suficiente para muitos litros 
da (legalmente ou não, destilada) aguardente 
homónima. 
O nome oficial da árvore é Arbutus Unedo. Conta-
se a história de que o romano Virgílio simples- 
mente lhe chamava arbutus, mas que, depois, 
Plínio escolheu a segunda componente, unedo, 
que quer dizer qualquer coisa como: não coma 
mais do que um. E parece que é mesmo verdade - 
que quando uma pessoa come muitos frutos fica 
embriagada. O Monte do 
Casarão está cheio de 
medronheiros e sempre 
apanhamos uns baldes 
para o vizinho Fernando. 
Tem uma licença e produz 
o melhor medronho da 
freguesia. Uma pinga, de 
vez em quando, não é de 
desdenhar, especialmente 
depois dum grande 
churrasco. Além disso, 
não só sabe bem, mas 
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Semanas de pintura 2015 
 
A 11ª semana de pintura acabou. Foi 
novamente uma muito proveitosa 
mistura de trabalhar muito, comer 
bem, fazer coisas bonitas e celebrar 
um pouco de férias. 
Em 2015, as semanas de pintura são 
de segunda-feira, dia 13, até 
segunda-feira, dia 20 de abril, e de 
quarta-feira, dia 7, até quarta-feira, 
dia 14 de outubro. 
Pois, ainda terá de ter um pouco de 
paciência! Mas pode reservar já. 
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3. Pilates 
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GIJS 

No 18 de novembro o Gijs 
nasceu, o nosso terceiro neto, 

filho do Mark e Anne, irmãozinho 
do Teun. Que magnifico que 

nasceu, com boa saúde.  


