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vakantieaccommodatie in de Alentejo, Portugal 

erfenis of de Atlantische Oceaan: u heeft hier een 
vakantie waar u met veel plezier aan zult terug-
denken.  
 
 
NIEUWE PRESIDENT 
 
Marcelo Rebelo de Sousa is vorige maand met 
52% gekozen tot nieuwe president van Portugal. 
Hij volgt partijgenoot Cavaco Silva (rechtervleugel 
van de PSD, Partido  Social Democrata) op na 
diens tienjarig ambtstermijn. Ondanks de fikse 
overwinning op 4 oktober j.l. van de linkse partijen 
(pleitbezorgers voor het terugdraaien van de be-

zuinigingen en besparingen, opgelegd door Euro-
pa) kiest het Portugese volk toch op 24 januari  
voor een rechtse president. De fundamenten 
waarop de linkse minderheidsregering is ge-
bouwd, lijken uiterst zwak en boezemen weinig 
vertrouwen in.  
Europa kan tevreden zijn. ‘Rebelo de Sousa zal 

ervoor zorgen dat Portugal zich netjes aan de 

regels van Europa zal houden.’   
 
 
RENOVATIE KUSTGEBIED 
 
De hele Costa Vicentina, van Sagres tot Sines, 
krijgt een opknapbeurt. Bij de stranden komen 
parkeerplaatsen. De onverharde toegangswegen 
worden ontdaan van kuilen en krijgen soms zelfs 
een laagje asfalt. Wandelpaden, meestal in de 
vorm van houten plankieren, vergemakkelijken de 
opgang naar de stranden. Vastzitten met de auto 
in het zand en dubbeldik parkeren behoren tot het 
verleden. Beetje jammer, maar de toerist moet 
wel in de watten worden gelegd natuurlijk.   

Ook de dorpen worden onder handen genomen. 
Odemira is klaar en nu is Zambujeira do Mar één 
grote zandbak. Al maanden wordt er met man en 
macht gewerkt. Nieuwe bestrating, nieuwe straat-
verlichting, nieuwe bankjes en beplanting: zelfs 
de ondernemers vernieuwen hun interieur. Mooi 
wordt het. Vóór de zomer moet alles af.  
Vóór de zomervakantie van de Portugezen. 
 

HET NIEUWE JAAR 
 
Officieel mag het niet meer, maar ik wil toch 
iedereen (voor zover ik dat nog niet gedaan 
heb) een heel gezond en gelukkig 2016 toewen-
sen. We ontmoeten hier op Monte do Casarão 
heel veel mensen, met allemaal hun eigen ver-
halen. Mooie, leuke, maar ook aangrijpende, 
verdrietige verhalen, waarvan je er liever niet 

te veel in je bagage hebt. Ik hoop oprecht dat u 
voor ons straks veel van de eerste categorie in 
petto heeft.  
Wij hebben met onze gasten van het eerste uur  
het oude jaar uitgeluid in Zambujeira do Mar. 
Spectaculair gezicht was het, het vuurwerk 
weerspiegeld in de oceaan. Je wist eigenlijk niet 
waar je kijken moest: naar het vuurwerk in de 
lucht of dat in de golven. Daarna hebben we 
ons in het nachtleven van Zambujeira gestort. 
Heel druk, heel klein (drie kroegjes en een dan-
cing), heel intiem, iedereen op straat. Onver-
wacht en verrassend gezellig.  
 
 
VAKANTIEBEURS 
 
En dan een paar dagen later de drukte in, naar 
de Vakantiebeurs in Utrecht. Bij de stand van 
Portugal stonden de mensen in de rij en na de 
vierde dag hadden de meeste medewerkers  
geen stem meer over.  
Portugal is dit jaar enorm in trek.  De vakantie-
ganger kiest voor zijn zonvakantie een oude, 
vertrouwde bestemming. In Turkije en Grieken-
land speelt het vluchtelingenprobleem; in het 

oostelijk Middelandsezeegebied is er de dreiging 
van de oorlog in Syrïe; Noord-Afrika is met zijn 
aanslagen ook niet populair. Dus kiezen veel 
mensen voor Portugal.  
Er is ook genoeg te beleven hier en voor ieder 
wat wils. Of u nu kiest voor wereldstad Lissabon 
of juist voor een van de kleinere steden, Porto, 
Coimbra, Braga, Guimarães of Évora, voor de 
natuur of voor de Algarve met zijn vertier, voor 
de dun bevolkte Alentejo, voor het Douro-
gebied of het maanlandschap van de Serra da 
Estrela, voor de oostgrens met zijn culturele 
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En de winnaar is… 
 
Het is altijd weer spannend wie er 
de Nieuwjaarsloterij wint en win-
naar wordt van een week gratis 
verblijf op Monte do Casarão. We 
maken er altijd een kleine happe-
ning van, met lootjes, met een 
echte hoge hoed (een erfstuk) en 
met een “neutraal” persoon die de 
trekking verricht. Dat was deze 
keer Rui Afonso, onze aannemer.  
De winnaar is geworden Mira van 
Maaren met partner Hans. Van 
harte gefeliciteerd allebei.  
De reactie van Mira was overdui-
delijk: ‘Leuk, leuk, leuk! We zijn 
blij met dit weekje.’  


