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cottages in Portugal 

1.  Carnaval em Loulé 
 
Estrangeiros associam muito Loulé é ao 
futebol. Contudo, Portugal associa muito Loulé 

ao seu cortejo de 
Carnaval. O mais 
famoso de 
Portugal. Três dias 
– neste ano foi 
nos 3, 4 e 5 de 
Fevereiro (quando 
as amendoeiras 
florescem como os 
Louenses dizem) 
de cortejo, onde 
os mascarados 
seguem rua a 
baixo, dando à rua 
uma animação que 
ela não tinha. É o 
cortejo mais 

antigo de Portugal (o primeiro foi organizado 
em 1906) e este ano houve pelo menos 
100.000 de visitantes. 
 
2.  Passeio ao pé do moinho  
 
Para os 
caminhantes do 
Alentejo é um 
verdadeiro 
eldorado. Para 
facilitá-lo 
marcamos no 
Monte do Casarão 
e arredores vários 
passeios a pé com 
o início no seu 
próprio monte. Um 
dos passeios vai 
até o Moinho. Não 
é um passeio 
levezinho, mas faz 
se muito bem. Se o 
moleiro estiver em 
casa, também 
pode visitar o 
moinho. 
 
3.  Colheita de cantharellus (cogumelos)  
 
Como em muitos pequenas comunidades aqui 
também existe o direito de passeio. 
Normalmente usa-se pouco mas nos últimos 
dias o Monte do Casarão vai ficando visivel- 

mente mais movimentado. Descobrimos que é 
o tempo dos cantharellus (cogumelos) e no 
Monte do Casarão há muitos! E outros como 

fungos, boletos e russulas. Pequenas 
maravilhas. Contamos com, pelo menos,  
30 variedades em todos as formas, cores e 
medidas. Como se chamam não sabemos, 
porque não sabemos quase nada sobre 
cogumelos. Mas para estarmos seguros, este 
ano deixámos os cantharellus estar onde estão.  
 
4.  Geada de noite, nevoeiro e chuva  
 
Nem sempre há sol e calor aqui. Ás vezes – 
principalmente no Inverno – há tempo muito 
impetuoso – como se diz em termos 
profissionais. Depois de aguaceiros intensos 
há, de repente, inesperados ribeirinhos que 

correm pelos montes a baixo. Geada também 
existe por aqui. E bastantes plantas não 
sobrevivem. E pode, também, haver nevoeiro, 
mas normalmente por pouco tempo. Geada, 
nevoeiro, e chuva fazem imagens muito 
bonitas, por exemplo as teias de aranha numa 
árvore (fotografia de esquerda em cima)  
 
5.  Animais mauzinhos  
 
As ovelhas do vizinho as vezes fazem uma 
visita. Elas sabem onde a erva sabe melhor. O 
problema é que não só 
comem erva mas também 
as plantas de tomates e 
hibiscus e os picos das 
oliveiras que deu tanto 
trabalho para plantar. 
Faltam braços e pernas 
quando é preciso afastá-las. 
Os nossos cães adoram 
ajudar mas não deixamos.  
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Ganhador 2007  
 

Nos hóspedes de 2007 foi 
sorteado uma estadia de uma 
semana no Monte do Casarão. Os 
ganhadores são a família De Man 
da Holanda. Parabéns! Gostamos 
de vos receber durante 2008.  
 
Em 2008 fazemos um novo 
sorteio. Talvez você seja o 
vencedor deste ano.  
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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 

Citação 
‘Portugal é um país que se cada 
vez pode descobrir de novo’ 
[mensagem de notícias de feira 
holandêsa de férias 2008] 


