
 

 

Casas de férias no Alentejo, Portugal 

TELESCÓPIO  
 

O céu cá é tão impressionante que simplesmente 
pede para ser explorado. Portanto, uma outra coisa 
que estava no topo da nossa pequena lista de 
prioridades era um verdadeiro telescópio 
profissional.  
Desde há pouco somos os orgulhosos proprietários 
de um Skywatcher Dobson N305/1500. Para dizer a 
verdade, o telescópio 
foi um presente dos 
nossos hóspedes. 
Guardámos todo o 
dinheiro das grati-
ficações numa 
caixinha e, assim, o 
dinheiro para o 
telescópio foi sendo 
poupado no decorrer 
dos anos. Na caixinha 
até havia o suficiente 
para um binóculo de 
Nikon, um Deep Sky 
Reise atlas e duas 
(ainda melhores) 
lentes oculares 
extras. 
Ou seja, ver as estrelas uma noite também pertence 
agora às possibilidades. Com o Bas – que, 
entretanto, já vai percebendo qualquer coisa do 
assunto. Uma recomendação.  
 
OS VERDADEIROS HERÓIS  
 
Incêndios em Portugal nos meses de verão – como 
em todos os países do Sul – infelizmente não são 
excecionais. Temperaturas altas, secura, vento 
forte… tudo fatores com que um foguinho que está a 
começar acaba por crescer num instante.  
Este ano a coisa correu melhor do que se esperava – 
até ao início de agosto, bem entendido. Mais 
precisamente: até 6 de agosto. A partir desta data, 
metade de Portugal (inclusive Madeira) esteve em 
chamas. Até 15 de agosto (9 dias!) foram contados 
3139 incêndios. Em média, aproximadamente 300 

por dia. Mais do que 74000 bombeiros estiveram 
envolvidos nas operações. A maior parte dos 
incêndios já está controlada. No entanto, todos os 
dias se acrescentam mais.  
Em todo o lado, iniciam-se ações para dar aos 
bombeiros, os verdadeiros heróis neste historia, 
uma mão amiga. Veteranos oferecem a sua ajuda, 
como alguns colegas de França. A população local 
faz ações de recolha de água, sumos, barras 
energéticas e tudo o que pode ajudar os bombeiros 
a manterem-se de pé; o cabeleireiro doa o seu 
rendimento do dia. A Itália manda um avião de 
combate a incêndios, a Rússia manda mesmo dois. 
Os bombeiros têm uma página própria no facebook. 
As fotografias e os filmezinhos falam por si e 
mostram toda a emoção. São imagens chocantes, 
mas também comoventes, como aquela em que 
cinco bombeiros estão deitados ao comprimento no 
alcatrão, exaustos. Ou aquela outra em que dão um 
baldezinho de água a um cão que sofreu só o susto. 
A página chama-se Bombeiros, os Verdadeiros 
Heróis.  
E com toda razão.   

BARRAGEM DO CASARÃO 
 
A nossa barragem está praticamente pronta. Só 
falta o toque final na descarga e o projeto fica 
concluído. 
Ficou maravilhosa. Não é apenas um poçozinho 
(como o nosso vizinho flamengo lhe chama). 
Não: a lagoa ficou muito bem integrada no 

ambiente envolvente. O senhor Gato, o melhor 
construtor de barragens nos vastos arredores, 
foi ficando cada vez mais entusiasta durante a 
obra e pensou em varias soluções e embeleza-
mentos: um sítio para fazer piquenique, uma 
horta (sim senhor) – pensámos em tudo.  
Já havia muito tempo que uma barragem 
estava no nosso to do list. Nos meses do verão, 
só temos água à conta. Seja como for, há menos 
(não chove ou então chove muito pouco) e usamos 
muito mais: muitos hóspedes, a piscina tem de ser 
abastecida duas vezes por semana, uma vez por 
outra as plantas também sentem necessidade de um 
pouco de humidade. 
A barragem (que terá aproximadamente 8000 m3 de 
água) servirá como depósito de segurança. Depois, a 
piscina será abastecida direitamente a partir da 
barragem. Ora, isso já faz uma grande diferença.  
  
PRÉMIO CHAVE VERDE  
 
Em 27 de Maio passado o Monte do Casarão 
recebeu o prémio Chave Verde 2016, um diploma 
por empreendedorismo sustentável na indústria 
de turismo.  
A Chave Verde é uma marca internacional de 
qualidade e o prémio é válido por um ano. É um 
processo contínuo. Todos os anos a empresa em 
questão tem que pensar em novos objetivos. 
Quando estes são realizados, recebe novamente 
um diploma para o ano seguinte, etc., etc.  
Os principais objetivos que o Monte do Casarão se 
propõe para 2016/17 têm a ver com a gestão da 
água e do lixo. Assim, queremos que o nosso 
abastecimento natural da água cresça; a esse 
respeito a barragem desempenha o papel principal 
– mas é igualmente importante poupar água. 
Também colocaremos caixotes de lixo em que os 
nossos hóspedes podem dividir o seu lixo. Assim 

poupamos-lhes um passeio até à vila.  
Estamos orgulhosos do diploma. E fica-nos 
bem. Quando se vive, como nós, no meio da 
natureza, fazem todo o sentido respeito, 
cuidado e conservação.  
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Encontrámos óculos 
 
Foram encontrados óculos na brita 
em volta da Casa Marcanta. 
Óculos de cavalheiro. Parece que 
estão em bom estado. À primeira 
vista só a haste esquerda está 
dobrada. Lembro-me de que no 
ano passado um dos nossos 
hóspedes perdeu os óculos. Como 
última solução, teve de voltar 
para Holanda apenas com os seus 
óculos de sol graduados. Só que 
não me consigo lembrar de quem 
era. 
Se for o proprietário dos óculos e 
quer tê-los de volta, avise-me. Eu 
envio-os pelo correio.  

Mais informação e fotografias 
sobre o diploma Chave Verde, a 
barragem e a observação das 
estrelas podem ser encontradas 
na nossa página web.  


