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3.  SÃO TEOTÓNIO 
 
Em Junho terá lugar uma vez mais. Durante três 
semanas, São 
Teotónio estará 
decorado e 
todas as noites 
haverá música 
ao vivo em 
algum sítio. É a 
época dos 
Mastros, uma 
grande festa da 
nossa terra, 
celebrada 
bianualmente. São Teotónio é, com os seus 6500 
habitantes e uma superfície de 350 km², a maior 
e mais rica vila do concelho de Odemira. Tem 
uma função central na região e é uma freguesia 
viva e agradável. O rendimento provém 
principalmente do sector agrário. Algumas 
empresas grandes e internacionais instalaram-se 
cá – como, por exemplo a Vitacress, a Frupor e a 
Sudoberry. A escola secundária (com o 7º, 8º e 
9º anos) tem suficientes alunos e os velhotes 
encontram acolhimento no lar ou no centro de 
dia. Há uma creche, um jardim-de-infância, um 
posto da GNR, um centro cultural, um dentista, 
uma farmácia, um supermercado, um centro de 
saúde, uma junta de freguesia com presidente – 
resumindo e concluindo: tudo está organizado em 
volta da população local. Como turista, participará 
simplesmente na vida do dia-a-dia. 
São Teotónio já existe desde o século 15. Com o 
decorrer do tempo, várias aldeias passaram a 
fazer parte da área a administrar – é o que 
sucede, desde 2013, com a Zambujeira do Mar. O 
resultado é que São Teotónio passou a ter 
também uma marginal, três praias, uns 
restaurantes de qualidade, um cortejo de carnaval 
e um festival de musica pop.  
 
 
4.      SOBRE O CLIMA parte 2  
 
O tempo que faz nas outras estações é, no 
mínimo, tão interessante como o tempo no Verão 
(notícias 35). As estatísticas dizem que em 
Novembro e Janeiro cai a maior parte da chuva. 
Mas estatísticas mudam de ano para ano. É 
verdade que pode haver aguaceiros intensos. Nos 
meses deste Inverno tivemos muito bom tempo. 
Pelo contrário, caiu bastante chuva no início do 
Outubro, o que teve como consequência termos 
tido tudo verde na semana de pintura. E isto é – 
diferentemente do que acontece com a semana 
de pintura de Abril – 
absolutamente fora 
do normal. No Verão, 
quase não cai uma 
gota. Também o 
resto do ano é 
geralmente seco. 
No Inverno, a 
temperatura média é 
de aproximadamente 
15˚. Quando não há 
nuvens, a temperatura sobe rapidamente para os 
25˚, às vezes para os 30˚. É possível que gele 
bastante à noite, principalmente na madrugada, 
quando o céu está muito claro. 

1. BOLSA DO TURISMO 
 

Em Janeiro sempre viajamos para os Países 
Baixos. Sem falta. Nesta altura há a bolsa do 
turismo em Utrecht e lá procuramos ser úteis 
como promotores do Alentejo. O Alentejo é um 
destino de férias relativamente desconhecido. 
Mesmo Portugal não está no top 5 dos países–
de-férias europeus. Isto não é coisa para ficar 

triste. Assim uma pessoa não encontra 
compatriotas a cada passo –e isso também é 
agradável, de vez em quando. Mas, em regra, 
quem vem a Portugal uma vez, voltará depois, 
de certeza absoluta: as pessoas são simpáticas 
e hospitaleiras, há uma história rica, uma 
natureza imponente, o Atlântico, sol e, além 
disso, – não é uma questão de somenos! – está 
ao alcance da bolsa. 
A Terça-feira é reservada para profissionais. 
Conferências, prémios, imprensa, colegas – 
todo o dia é dedicado ao profissional. Trata-se 
de uma boa oportunidade para tecer relações e 
informar-se das tendências e desenvolvimentos 
no mundo das viagens. De Quarta-feira até 
Domingo são os dias para os turistas, 
propriamente ditos. 117.000 pessoas visitaram 
a bolsa este ano. De novo, mais do que nos 
anos passados.  
 
 
2.    SLOW TRAVEL    
 
A tendência para 2015 é Hospedar-se com os 
`locals´, como constou na bolsa de férias. 
Autenticidade, perícia local, deixar-se guiar 
pelos costumes e ritmo do lugar onde se está, 
envolvência 
do 
proprietário 
– é isto que 
o turista 
moderno 
procura, e 
não apenas 
um quarto 
com uma 
cama. O 
conceito está ligado à noção mais ampla de 
Slow-Travel, um termo que já há alguns anos é 
usado no turismo inglês. Ficar hospedado 
durante uma semaninha no mesmo sítio, passar 
algum tempo sentado no terraço e deixar-se 
envolver pelo ambiente, beber um café na 
esplanada da aldeia a ler o jornal, andar 3 ou 4 
vezes o mesmo caminho e ver, de cada vez, 
algo diferente, comprar legumes, queijo e peixe 
no mercado municipal, não estar apressado 
com nada: isso é ‘slow travel’.  
O Monte do Casarão é ‘slow travel’ por 
excelência. Não somos totalmente ‘locals’, mas 
um olhar alheio bem integrado também tem as 
suas vantagens.  

 

  www.montedocasarao.com 
info@montedocasarao.com 

 

10 de maio, sol, 24˚ 

Semanas de pintura em 2015 
 

(Mais uma vez) vontade de pintar ao 
ar livre durante uma semana inteira? 

No seu próprio monte? Trabalhar 
intensamente mas também ser 

mimado? Será possível de  
quarta-feira, dia 7, até quarta-feira, 

dia 14 de outubro.  
www.montedocasarao.com/EN/

e_painting.html 
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Sorteio do ano novo de 
2015 

 
A Liesbeth, o Job e a Sarah Prijt 
são os vencedores de uma estada 
de uma semana no Monte do 
Casarão. Parabéns! Que giro! Até 
breve.  
 


