
1. SINALÉTICA MONTE DO CASARÂO 
Agora é mais fácil chegar ao Monte do Casarão. 
Assim, quando vem de 
Monchique encontrará a 
nossa placa de 
sinalização e deve virar 
à sua direita. Caso 
venha de Odemira, deve 
virar à sua esquerda. 
Depois, em terra batida, 
seguirá mais 2.5 
quilometres. Esta 
caminho de terra batida 
sofreu obras de 
alargamento, bem como 
valetas para a água 
(fotografia esquerda). 
Esta obra melhorará em 
muito a comodidade e 
facilidade em chegar ao Monte do Casarão. Por 
esta obra agradecemos o apoio da Junta de 
Freguesia de São Teotónio! 
 

2. LISBOA NO NATAL 
‘Quem não viu Lisboa, não viu coisa boa.’ Se 
nunca estive em Lisboa, a capital portuguesa 
deverá estar nas suas prioridades a visitar, com 
tanta coisa que tem para mostrar. Só a pé é 
que conseguirá descobrir os encantos e todos 

os porme-nores desta 
cidade. E com Natal 
Lisboa fica ainda mais 
especial : toda a 
cidade está coberta 
de decorações e luzes 
de natal e a Praça do 
Comércio enche-se de 
espec-táculos de luz e 
de musica e 
exposições. Londres é 
famoso pelo seu 
Natal, mas a Lisboa 
ganha pelo seu 
encanto e pela sua 
graça.  

 

3. MANUTENÇÃO EM GRANDE 
35 h.a. de verde e floresta pode parecer um 
pouco selvagem, mas nada que uma boa 
estrutura e a necessária manutenção não 
consigam resolver.  
A Cisto, muito bonita e com as suas flores 
brancas e grandes, que invadem as outras 

plantas. E em alguns sítios as silvas crescem 
mais altos do que nos e dão nos a sentimento 
de ser o príncipe de Sleeping Beauty. No 

próximo ano vamos tirar a cortiça dos 
sobreiros, e temos que poder chegar a eles. 
Sabe porque os sobreiros ficam encarnados 
depois de ser tirada a córtice? E porque tem 
vergonha de estarem nus! 

 
4. ESCAVAÇÕES ROMÂNICAS 
Entraram em solo Ibérico em 218 AC, onde 
contaram com a forte resistência dos 
combativos lusitanos, conseguindo finalmente a 
vitória.  Ficaram até por terras ibéricas até 410 
depois de Cristo e as provas da sua presença 
estão espalhadas por todo o Portugal. 
Mirobriga, a uma hora de carro do Monte do 
Casarão, é um local muito interessante que nos 
apresenta umas ruínas muito bem conservadas, 
contando com uma ponte, casas, termas, um 
fórum e um circo (o único em Portugal), com 
capacidade para 25.000 visitantes. 

 
5. DAKAR-RALLY 2008 
A 5 de Janeiro de 2008 começa, pela terceira 
vez consecutiva a partir de Lisboa, este 
espectáculo de 10.000 quilómetros. 
Participam 245 motos (das quais 15 
portuguesas), 20 bugies, 205 carros (com 16 
equipas portuguesas) e 100 camionetas (uma 
equipa portuguesa). O percurso vai de Portugal 
para Espanha, passando por Marrocos, 
Mauritânia, Senegal e terá o seu fim em Dakar. 
A primeira etapa da 
caravana passa para o 
Portimão, passando perto 
de Sabóia, São Marco da 
Serra e Monchique. 
Praticamente no nosso 
jardim traseiro.  
Nos vamos estar presente! 

Morada em Portugal: 

Monte do Casarão 
Pomba 
Caixa Postal 5578 
PT 7630-568 SÃO TEOTÓNIO 
Portugal 
Tel.    +351 283 959 985   
 
Morada na Holanda:  

Geelvinkbaai 8 
NL 2904 BB CAPELLE A/D IJSSEL 
Nederland 
Tel.  +31 104 510 649 

www.seupropriomonte.com 

* l.schimmer@montedocasarao.com 
* n.schimmer@montedocasarao.com 
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RESERVAS PARA 2008 
Receba 15% de desconto no 
preço total da sua estadia se 
fizer a sua reserva antes de 1 de 
Janeiro de 2008 
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Monte do Casarão 
21 de Dezembro de 2007 
Previsão do tempo: nublado, 17˚  

 
CONTEÚDO 
 
1.  sinalética Monte do Casarão  

2.  Lisboa no Natal 

3.  manutenção em grande 

4.  escavações românicas 

5.   Dakar-rally 2008 

Conhece outras pessoas que 
gostavam de receber a nossa 
newsletter? Informe-nos pelo 
subscribe@montedocasarao.com 

Não quer receber as nossas 
newsletters? Informe-nos pelo 
unsubscribe@montedocasarao.com 

Desejamos  
a todos um  

Natal muito feliz  
e  

um próspero 
2008! 

VENCEDORA CCPH  
Damos os parbéns à Paula 
Almeida. Ela ganhou um fds no 
Monte do Casarão na acção de 
promoção do Novembro da 
Câmara de Comércio Portugal - 
Holanda 


