
 

 

Férias no Alentejo, Portugal 

nossa pagina web na nova rubrica Media. Lá 
encontra em baixo do titulo Vê os nossos vídeos os 
filmes da Antena Flevoland. Também encontra um 
numero de vídeos feitos por mim (para os meus 
netos) e feitos pelos nossos hóspedes. Sobre Monte 
do Casarão, sobre os arredores e sobre nós. 
Portanto se ainda tiver um filme engraçado que 
podemos por na nossa pagina web, informa-nos. 
Sucesso garantido! 
 
 
UTILIDADES PUBLICAS 
 
Quando em 2016 tratamos do abastecimento de 
água, o 2017 revolveu em volta do 
melhoramento da nossa instalação elétrica. 
Dobramos a capacidade das baterias, bem como 
o número de paneis solares; temos um novo 
gerador de gasóleo. O velho gerador com 12.000 
horas de funcionamento precisava duma revisão 
grande e serve agora, depois da revisão como 
gerador de emergência. Conclusão do projeto é 
um coletor solar em cima do telhado, que 
também forneça a água aquecida da maquina de 
lavar roupa. 

Estamos a funcionar bastante verdes: 
naturalmente isto é necessário, tendo em mente 
o nosso certificado de Green Key, mas também 
consta na estatística: esta ano ate agora usamos 
amplo 2500 litros de gasóleo menos e 25 metros 
cúbicos de gás! 
 
 
QUE CALOR HAVIA 
 
O tempo fica sempre, ainda 
mais para o turista, um 
tema cativante. Embora 
que, aqui, sobre o tempo 
por regra há pouco de 
interessante para contar. 
Propriamente é um assunto 
um pouco aborrecida. O sol 
sempre brilha. Também 
agora, no final de dezem-
bro, é regularmente tempo 
brilhante e o sol ainda tem 
tanta força que é preciso ter 
cuidado para não queimar.  
O Wynand cuida desde o 
2010 as estatísticas, que 
constam que de modo geral 
tornou se mais quente. O 
abril, maio, junho, outubro 
e novembro estão clara-
mente mais quentes, 
mesmo aproximadamente 2°.  
Felizmente também cai chuva, principalmente à 
noite. Por ano aproximadamente 600 mm. Isto era 
suficiente. Enchia as barragens, havia cantarelas e 
no final de outubro as pastagens eram verdes. Este 
ano é diferente. Precisamos de mais agua? Usamos 
mais? Vaporiza mais? Desperdiçamos demasiado? 
Quem sabe, pode dizer.  
Não falta nada do que lhe desejar dum  
Portugal livre de detonações um muito  
feliz 2018. 

DESPEDIDA DE 2017 
 
O ano de 2017 passou. O tempo voa. É uma 
trivialidade, eu sei, mas como os portugueses 
dizem: é verdade! O Monte do Casarão já existe 
há 10 anos e torna-se cada vez para mais pessoas 
num destino de férias extremamente agradável. 
Um destino de férias que não aborreça, que 
demonstra o número de vezes que hóspedes 
voltam. Achamos isto muito especial. 5, 6 vezes 
não é nenhuma exceção. A Maureen e o Andre 
lideram a lista com 20 vezes, com 18 vezes a 
Geke e o Frans estão num bom segundo lugar e a 
Lida e o Gerard também não tem um mal 
desempenho com 10 vezes.  

As semanas de pintura mostram um mesmo 
padrão: alunos regularmente a voltar com eixo 
naturalmente a professora Jenny Helder. 
Acompanhou aqui já 18 cursos de pintura com 
entusiasmo continuo. A 19ª semana de pintura 
(de abril de 2018) já está cheia alias.  
As férias de verão começam a estar cheias do 
mesmo modo. E também lá mais uma vez vamos 
ver muitas caras conhecidas. Uma festa de 
reconhecimento  
 
 
NOVO: VÊ OS NOSSOS VIDEOS 
 
No final de maio recebemos o pedido da Antena 
Flevoland (uma província na Holanda) se 
queríamos participar num programa de televisão 
sobre antigos moradores de Flevoland que têm 
uma empresa turística no estrangeiro. Tratava-se 
dum serie de 5 episódios, que seriam emitidos 
numa e mesma semana. Temos boas recordações 
de Flevoland, temos ainda contato com muitas 
pessoas lá (também recentemente o nosso filho 
mais novo mudou se outra vez para Almere) e não 
temos nada para esconder, portanto porque não? 
No inicio de junho o jornalista Gerard van Ommen 
foi hóspede durante quatro dias no Monto do 
Casarão. E para os sépticos entre nós: para evitar 
qualquer aparência de parcialidade ou de 
subordinação, para este tipo de reportagens a 
antena Flevoland tem a politica de assumir todos 
os custos para conta própria.  

Contamos e mostramos a Gerard tudo e mais 
alguma coisa. Resultou em material de filmagem 
único. O resultado definitivo está desde breve na 
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Semanas de pintura 2018 
 
O curso de abril está cheio. Para 
o curso de outubro, de quinta-
feira 4 ate quinta-feira 11 de 
outubro, ainda há algumas 
vagas disponíveis. 

www.montedocasarao.com/
gastenboek/schildervakantie-in-
portugal/ 

Temos mais uma vez um 
novo anjinho! 
 
A Lies é desde 24 de novembro 
avó. De Mex, filho de Koen e 
Mischa. 

O Mex é um rapaz holandês 
saudável, que pode ser 
interpretado a partir do peso e 
altura dele: com os seus 53 cm, 
pesou 4555 gramas.  

 


