
 

 

MONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃO   
Casas de Férias no Alentejo, Portugal 

também não temos de considerar os custos de 
internet no preço de aluguer.  
 
PINGO DOCE 
 
A maior parte dos nossos hóspedes voa para o 
Aeroporto de Faro. Faz todo o sentido, porque é o 
aeroporto mais próximo. Numa hora e meia, 
apanhando o caminho por dentro, chega-se ao 
Monte do Casarão. Se tomar este caminho, 
deverá ter em conta que não encontrará nenhuma 
aldeia ou loja no caminho. De sorte que não terá 
a possibilidade de comprar víveres.  
Quer dizer, foi assim até há pouco. 
Com efeito, recentemente o Pingo Doce, uma das 
grandes cadeias de supermercados portugueses, 
abriu uma filial mesmo ao lado do aeroporto. 

Depois da rotunda com as estátuas que estão a 
observar os aviões a partir e a chegar, vira logo para 
a rua paralela. Percorridas umas centenas de 
metros, vê o Pingo Doce, logo a seguir ao Hotel 3K. 
Portanto, se quer fazer compras, agora isso já é 
possível. Necessário não é. Nós mantemos em 
vigor o nosso bom costume de providenciar um 
“pacote” de boas-vindas aos recém-chegados; de 
maneira que só mais tarde tem de pensar naquilo 
de que precisa em matéria de abastecimentos. 
Além disso, na noite da chegada sempre pode 
comer qualquer coisa connosco. É bastante mais 
fácil. E animado.  
 
PESCAR EM AZENHA DO MAR 
 
Mesmo antes do Carvalhal, praia favorita de muitos 
hóspedes, vê uma placa a dizer “Azenha do Mar”.  
A Azenha do Mar é uma pequeníssima aldeia de 
pesca, com umas casas, uns barquinhos, alguns 
armazéns de pescadores e um pequeno porto. 
Não se está à espera de encontrar lá uma lota. E 
ainda menos uma lota com uma loja de pesca 
(desportiva) muito bem equipada. Isco, canas de 
pesca, sacos de rede, linhas: vendem tudo que é 
preciso para ir pescar. Naturalmente lançar a sua 
linha no oceano é uma aventura diferente. E os 
peixes mordem magnificamente. Levar o peixinho 
para casa e metê-lo na grelha finaliza a aventura. 
Se isto não é para si, uma boa alternativa será 
comer um peixinho na marisqueira do Azenha do 
Mar, conhecida pelo país fora. Parece que todo o 

Portugal vai lá 
comer. Muitas 
vezes está 
positivamente a 
abarrotar, às 
vezes é preciso 
esperar muito 
tempo e não 
fazem reservas. 
Também uma 
experiência 
especial. 

ÉPOCA TURISTICA ACABOU 
 
Estamos no inverno, o relógio foi atrasado, os 
dias são curtos, o grande movimento acabou. 
Fomos mimados com e pelos hóspedes. Oude 

kaas (queijo velho que madurece entre 10 e 12 
meses), drop (rebuçados de regaliz), biscoitos 

com calda, tulipas de chocolate, bolas com 
passas: trouxeram tudo e mais alguma coisa. 
Tivemos conversas interessantes, jantares 
animados, passeios lindos, recitais de piano. A 
natação foi a favorita (a temperatura esteve 
simplesmente fantástica a partir de Abril), mas 
também fazer surf, observar golfinhos, pescar, 
Pilates, uma excursão ao festival de música e à 
Idade Média. De vez em quando houve um ou 
outro momento de tensão com um carro avari-
ado ou uma consulta no médico. Felizmente 
nada de grave. Resumindo e concluindo, tivemos 
uma época só com pessoas ótimas e crianças 
grandes e pequenas também ótimas. 
Inversamente, os hóspedes também tiveram esta-
das muito boas. Como consta em todos os postais 
que recebemos, nas reações na página web, nos  
e-mails e nas fotografias. O Boris de cinco anos 
também o sabia. Quando voltou para casa, foi esta 
a reação desiludida dele: `Gosto mais da minha 
outra casa em Portugal do que desta.´  
Estou capaz de os beijar.  A cada um deles.  
 
DISCUSSÃO DE INTERNET 
 
Por volta desta altura, quando estamos 
ocupados com a estratégia para o próximo ano, 
a nossa discussão sobre a internet entra mais 
uma vez em cena: havemos de fazer preços 
incluindo a internet ou não? Talvez pedir 
dinheiro extra para a internet já não seja desta 
época. A internet tornou-se um bem comum e 
pertence ao serviço oferecido. 
No entanto, verificamos que uma parte 
substancial dos nossos hóspedes prefere não 

aceder à internet por uns dias: querem, pelo 
menos por um tempo, deixar para trás as coisas 
do quotidiano, para terem mais proximidade uns 
aos outros. Por isso, também em 2016 vamos 
dar-lhes a escolha: há a possibilidade de usarem 
a internet, mas cada um decide com os seus 
companheiros de viagem se quer estar ligado ou 
não. Se não quer, também não paga. Assim 
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