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1.     ROUTE MONTE DO CASARẦO 
 
Foi ao contrário do que é normal uma semana 
cheia de barulho de camionetas pesadas, de 
cilindros, de reboques de rega e de tractores. 
Foi em Maio, a semana de arranjo do caminho 
de acesso ao Monte do Casarão. Agora os 
nossos caminhos estão finalmente arranjados 
e quando chover chegaremos aos montes sem 
escorregar! 

Contamos com a ajuda da Junta de Freguesia 
que forneceu as máquinas e a mão-de-obra, e 
nos fornecemos o tout-venant, um tipo de 
granito moído. Estamos muito felizes…   
 
 

2. PRAIA DA AMÁLIA 
 
Uma das praias 
mais próximas do 
Monte do Casarão 
chama-se a ‘Praia 
da Amália’. A rainha 
do fado, Amália 
Rodrigues (1920-
1999), tinha lá casa 
e passava lá as 
suas férias. O fado 
teve por bastante 
tempo uma imagem 
denegrida porque 
os fadistas eram 
associados com o 
regime ditatorial de 
Salazar. Contudo, 
em 1980 Amália, 
que triunfava nos 
mais famosos salas 
de concerto no 
estrangeiro e ganha 
alguns prémios 
nacionais, trazendo 
de volta o fado +ara a ribalta e como a música 
maioritariamente reconhecida e apreciada 
pelos portugueses.  
E para responder uma pergunta dum dos 
nossos hospedes: a diferença entre o Fado de 
Coimbra e o de Lisboa? 
O fado de Coimbra tem apenas fadistas 
masculinos e tem mais vibrações e trémulos.  
 

3. NEW NEIGHBOURS  
 
De repente e de um dia para outro, ficamos 
com quarenta vacas como vizinhas. De cor 
castanho claro, muito bonitas, com um badalo 
no pescoço. Vitelas, jovens marotos, mães e 
um verdadeiro touro. Duas vezes por dia vem 

o vaqueiro com os seus cães leva-las para 
uma outra pastagem, mas ficamos com a 
sensação que não apreciam muito esta 
mudança. Elas mugem no caminho todo! Os 
nossos cães, agora três, acham este 
espectáculo interessantíssimo, mas ficam a 

uma distância 
respeitosa. 
Temos ainda 
mais novos 
vizinhos: na 
nossa garagem 
um casal de 
andorinhas fez 
um ninho. No fio 
de electricidade! 

 
 
4. VERAO DE DESPORTO  
 
Com o Europeu acabado e um campeão 
coroado, os portugueses estão a começar a 
olhar para mais um evento desportivo: as 
Olimpíadas de 2008 de Pequim, que começa já 
em Agosto. Portugal competiu pela primeira 
vez nos Olimpíadas de Verão de 1912 e desde 

então participou sempre, tendo ganho 3 
medalhas de ouro, 6 de prata e 11 de bronze 
numa variedade de desportos. Neste ano, 
atletismo traz mais competidores para 
Pequim: 12 homens e 17 mulheres. Ciclismo, 
cavalo, vela e natação trazem equipas mais 
modestas. Pena que o surf ainda não faça 
parte do programo olímpico (mais em baixo).  

 
5. FILÓSOFO SURFISTA 
 
Recentemente o nosso filho Bas conclui o seu 
estudo (licenciatura e mestrado) em filosofia, 
em Roterdão, tendo feito durante dois anos 
cadeiras na Universidade Nova de Lisboa. A 
sua tese de mestrado tinha como objecto de 
estudo um português: o poeta Fernando 
Pessoa. Agora vai partir 
para um novo desafio, está 
a fazer o máximo para 
poder fazer doutoramento. 
Entretanto, fez-se quase 
indispensável no Monte do 
Casarão.  
Também é professor de 
surf licenciado e se você 
ou os seus filhos gostarem 
de apreender a fazer surf, 
ele é o homem certo.  
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Conhece outras pessoas que 
gostavam de receber a nossa 
notícias? Informe-nos pelo 
subscribe@montedocasarao.com 
 
Não quer receber as nossas 
notícias? Informe-nos pelo 
unsubscribe@montedocasarao.com 


