
 

 

vakantieaccommodatie in de Alentejo, Portugal 

kerken, een archeologisch museum, de oudste sla-
venmarkt van Europa, het fort, de haven, strandjes, 
de dierentuin. Genoeg te zien en te doen dus.  
Het is verstandig een paar uur extra uit te trekken 
zodat u tijd heeft voor een bezoek aan de Ponte de 
Piedade, een spectaculair natuurgebied aan de west-
kant van Lagos met kliffen, kalkstenen rotsen en 
grotten, alles gevormd door beukende golven en 
harde winterstormen. 

U kunt de Ponte de Piedade te voet verkennen. Er 
zijn goede wandelpaden. Avontuurlijker en indruk-
wekkender is het om in een van de kleine vissers-
bootjes te stappen en u te laten rondvaren in het 
onwaarschijnlijk blauwe water.  De tocht gaat door 
de kathedraal en de grot van Amor, langs de olifant 
en de kameel, langs Kingkong, de tweeling, de kus, 
de krokodil en de Titanic. Van elke rots en elke grot 
kent de schipper de naam. Een wandelende - in dit 
geval varende - encyclopedie. Ook is hij een zeer 
behendig vakman. Kundig loodst hij zijn bootje door 
nauwe doorgangen en langs al of niet zichtbare rot-
sen, wetend hoe de zee en de golven zich kunnen 
gedragen. Hij kent het gebied op zijn duimpje. Het is 
dus verstandig uw hoofd binnenboord te halen als hij 
dat zegt. 
 
 
GEEN OLIJFOLIE, WEL MAISMEEL 
 
Met de olijfolie is het dan wel niet gelukt, we heb-
ben mooi ons eigen maismeel. Bij de molenaar in 
Odemira hebben we de mais laten malen. De be-
taling geschiedt in natura; je levert tien kilo mais-
korrels in en je krijgt acht kilo meel terug, inclusief 
een zakje restafval met de velletjes en de vliesjes.  

Kilo´s mais hebben we geoogst. Veel te veel na-
tuurlijk. Ik heb nog geprobeerd er popcorn van te 
maken, maar daarvoor was het duidelijk niet de 
goede soort. Het grootste deel van de mais (en 
het zakje vliesjes en velletjes), hebben we dan 
ook maar aan buurvrouw Maria gegeven, voor de 
kippen en de varkens. Alles is een leerproces. 
Portugal heeft zijn eigen Nationale Molendag, 
maar als u in de buurt bent van de molen van 
Odemira kunt u gewoon binnenlopen. De mole-
naar vertelt u graag alles over het proces van het 
malen, de gereedschappen, de zeilen, de wind en 
het eeuwigdurende lied van de fluitjes.  
 
 

VINHO DO CASARÃO 
 
 
Bij de koop van de grond wisten we het al: op 
de heuvel aan de achterkant van ons huis komt 
de wijngaard. De heuvel ligt mooi op het zui-
den, is niet te steil en de grond is niet te stenig.  
Door het stuwmeer is de watervoorziening ge-
garandeerd.  
De voorbereidende werkzaamheden zijn klaar. 
We hebben ons laten voorlichten door de plaat-
selijke wijnboeren, we hebben ons ingelezen en 
informatie verzameld, de grond is plantklaar, 
het gota-gota systeem is aangelegd, de wijn-
stokken zijn besteld. 

Maandag kunnen we ze ophalen. Dan gaan de 
Alicante-Bouschet, de Tourigo Nacional en de 
Syrah de grond in.  
Portugal, en zeker de Alentejo, kent uitstekende 
wijnen die in kwaliteit niet onderdoen voor de 
Franse. Ze zijn aanzienlijk goedkoper, maar in 
Nederland amper te koop. 
Afwachten maar of onze wijn straks net zo goed 
is. Nog even geduld hebben. 
 
 
TWINTIG SCHILDERWEKEN 
 
Het is een mijlpaal, het vermelden waard. Twin-
tig schilderweken hebben we al gehad op Monte 
do Casarão. Wat begon als een experiment met 
leden van mijn schilderclub in Almere, heeft 
zichzelf  ruimschoots bewezen en is een vast 
item op Monte do Casarão geworden.  
Het blijft een feestje, zo´n schilderweek; uitno-
digende omgeving met een onuitputtelijke hoe-
veelheid schilderonderwerpen, in de regel heer-
lijk weer, lekker eten, aangenaam en enthou-
siast gezelschap. Zo langzamerhand een ver-
trouwd gezelschap. De meeste cursisten zijn 
vaker geweest, maar er zijn ook elke keer  
nieuwe deelnemers bij. Wat heel leuk en inspi-
rerend is natuurlijk.  

Alle twintig weken was Jenny Helder, begaafd 
kunstenares  en uitstekend docent, aanwezig 
als begeleider. Ook in april, de 21e schilder-
week, is zij er weer bij. We mogen in onze 
handjes knijpen met zo´n juf. 
 
 
PONTA DA PIEDADE 
 
Een dagje Lagos is een leuk uitje. Lagos is een 
gezellig stadje: veel winkeltjes, een paar mooie 

 

www.jeeigenberg.nl 
www.montedocasarao.com 

 
info@montedocasarao.com 

 
www.youtube.com/watch?

v=4h82mYBohfc 

Schilderweken 2019 
 

De 21e schilderweek, die 
van 11 tot 18 april is vol.  

 
In de week van  

3 tot 10 oktober  
is nog wel plek.  

 
www.montedocasarao.com/

gastenboek/schildervakantie-
in-portugal/ 

 

1 maart 2019, bewolkt,  19° 

Winnaars  
Nieuwjaarsloterij 2018 

Kaj en Flo hebben de winnaars 
van 2018 uit de hoge hoed  

gehaald.  
Monica, Niek, Sofie en Lisa zijn 

de gelukkigen geworden.  
 

Meer info vindt u op onze  
website of in de blogs. 


