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Porto. E não é muito caro. Há vários arranjos e os 
seniores gozam de um desconto de 50%.  
 
3.  SÃO TEOTÓNIO 
 
São Teotónio celebrou recentemente, em todas as 
suas ruas, o 17º Festival de Mastros – a sua festa 
própria, bianual: a sua festa por excelência. As 
flores e decorações, todas feitas à mão, obra 
principalmente dos idosos da vila, ficam depois 
como decoração para todos os outros festins que 
ainda esperam a vila no resto do verão. 
O município arca com grande parte dos custos do 
Festival de Mastros. A receita é sempre destinada 
a um objetivo de beneficência: o arranque de um 
infantário, a renovação do centro cultural (a 
sociedade recreativa), transporte de reformados. 
Desta vez, será usada como fundo de maneio 
para todas as associações recreativas são-
teotonienses. 

Desde o final do último ano a organização do 
Festival dos Mastros está nas mãos da “São 
Teotónio nã drome”: fundada com o objetivo de 
honrar e manter vivas as tradições locais. A 
associação tem o objetivo expresso de envolver 
na preparação das festas todas as camadas da 
população, em particular os idosos, para que 
todos façam parte da comunidade ativa e não 
caiam no isolamento.  
 
4.  OUTRAS FESTINHAS 
 
Mesmo que os nossos hóspedes de julho e agosto 
percam o Festival de Mastros, sobra mais do que 
suficiente para experimentar depois. No começo 
de Julho, há em São Teotónio a Feira Antiga; em 
meados de Julho há o “Faceco”; no começo de 
Julho, temos o festival de jazz “TassJazz” em 
Odemira; também em meados de Julho tem lugar 
em Sines o festival “Músicas do Mundo”; no início 
de Agosto, arranca o festival de música Sudoeste, 
na Zambujeira do Mar – e assim por diante. 
O que é mesmo uma coisa a não perder é a Feira 
Medieval, em Silves, lá 
para o meio de agosto, 
um festival em que se 
reconstitui, durante 6 
dias, a reconquista de 
Silves aos mouros. 
O sul de Portugal foi 
território muçulmano 
até ao século XII, o 
que ainda se vê em muitas coisas. Mas em Silves 
voltar-se-á, por um momento, a esta Idade Média 
muçulmana. Só por um tostão pode vestir um 
traje muçulmano. Os senhores convertem-se em 
trovadores ou padres, as senhoras capricham em 
elegância. Ou então também podem tornar-se 
mulheres de harém, com pés descalços  
e joias a tilintar. Você é que decide.  
 
 
 

1. NOVA PÁGINA WEB 
 
Devidamente orgulhosos, apresentamos a nova 
página web do Monte do Casarão, uma copro-
dução em que o nosso primo Koen - com a sua 
própria empresa www.nexstudio.nl - e a abaixo-
assinada tiveram a parte do leão.  
Depois de oito anos de serviço leal, já era tempo 
para uma profunda revisão do site. Objetivo 
principal: incrementar a facilidade de encontrar e 
a funcionalidade. Constava que certas aplicações 
não estavam a funcionar em smartphones e 
tablets – e, de qualquer maneira, textos e 
fotografias já andavam a pedir substituição. 

A página web (holandesa) foi “para o ar” durante 
esta semana. Informá-lo-emos quando os sites 
em português, inglês, alemão e espanhol já 
estiverem online. Por ora, os hóspedes dos 
idiomas não-holandeses terão de se contentar 
com os sites antigos. Isto não impede que esteja 
cordialmente convidado a dar uma vista de olhos 
na renovada página web holandesa. 
Nós cá achamo-la um grande melhoramento. Mas 
o mais importante para nós é descobrir o que você 
acha. E, mais importante ainda, saber se tudo 
está a trabalhar como pretendido e se as ligações 
funcionam. 
 
2. COMBOIO PARA LISBOA 
 
Quando vamos para Lisboa, em regra 
apanhamos o comboio. Há uma estacão (sem 
funcionários) a uma meia horinha de carro: a 
Santa Clara/Saboia. 
Os bilhetes (com lugar marcado) podem-se 

comprar na Internet. O comboio é bastante 
luxuoso, com Wi-Fi gratuito, televisão, ecrã com 
informação sobre a velocidade e a localização 
do comboio, bar (ou uma senhora que passa 
com um carrinho, com café entre outras coisas); é 
possível ter uma mesa (assinalar quando fizer a 
reserva) e espaço mais do que suficiente para as 
pernas; até há apoio para os pés. 
A viagem demora 2 horas e meia, o mesmo 
tempo que um carro. É possível ir e vir num dia 
– mas, naturalmente, é mais giro ficar uma 
noite em Lisboa. Ou então prosseguir para o 
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Semanas de pintura 2015 
 

Em outubro, a semanas de pintura é 
de quarta-feira, dia 7, até quarta-

feira, dia 14 de outubro. 
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Pilates 
 
Foi um sucesso tão grande no ano 
passado que continuamos. Nos 
meses de Junho, Julho, Agosto e 

Setembro, a Délia Rodrigues volta 
a dar aulas de Pilates ao lado da 
piscina. Ou então uma aulinha de 
hidroginástica, porque os 
hóspedes holandeses em regra 
preferem exercícios na água. Isto 
também é delicioso. 


