
 
 
 

 

 

Casas para ferias no Alentejo, Portugal 

beber um café. Despediram-se dos seus traba-
lhos, venderam a sua casa e tornaram-se nos 
orgulhosos proprietários duma casa com 8 hec-
tares de terreno, onde estão principalmente 
arvores frutíferas, no meio de Portugal. 
Quando vieram para nós, visitaram-nos em no-
vembro, não estava planeado. O preambulo 
para a seu sítio novo não foi muito feliz e quan-
do finalmente iam assinar o contrato de compra, 
avariou o carro deles. Arranjar um reboque para 
uma carrinha grande inclusive quatro cães, não 
era tão simples. Levou quase um dia inteiro an-
tes, sem assinar, voltaram outra vez para cá. 
As experiências deles tinham um alto nível de Eu 

Parto (um programa na televisão neerlandesa 

que é sobre pessoas que emigram). Entretanto 
já estão umas semanas no local de destino. A 
carrinha ainda está cá na oficina, mas de resto 
tudo está mais ou menos em ordem. Estão to-
talmente felizes. Pode seguir todas as suas 
aventuras no www.heuzer.nl  
 
O STOFFEL 
 
Muitos de vocês o conhecem: o Stoffel, o canito 
da Lies. O Stoffel já não está connosco. Tivemos 
de o pôr a dormir. A sua saúde estava muito 
mal. Esperou-se que o seu coração simplesmen-
te para de bater, mas não aconteceu. O veteri-
nário foi fazê-lo aqui. Felizmente o Stoffel foi 
poupado de ser arrastado em volta no último 
momento. Ele caiu no seu último sono nos seus 
próprios arredores familiares.  
O Stoffel provavelmente já estava cá desde 
2005. Temos ao menos fotografias dum cachor-
ro que parecia excecionalmente como o Stoffel. 
Teve de cuidar de si mesmo durante dois anos. 
De vez em quando talvez um coelhinho ou um 
rato. Também comia amoras. 
Quando em 2006 
começou a constru-
ção e os construto-
res estavam a al-
moçar lhe davam 
petiscos. Um hábito 
em que persistia 
durante muito tem-
po, também depois 
com o nosso jardi-
neiro. 
Quando ele veio 
definitivamente 
connosco – nós 
sabíamos que havia 
um canito que cir-
culava, mas que sempre era afugentado pelo 
Willem e Sproet – constou-se que estava muito 
doente. A doença de Lyme. Ele nunca recuperou 
totalmente, e os últimos anos andava cada vez 
mais coxo. Mas ele continuou amável, alegre, 
contente e empreendedor e sobreviveu-lhos 
todos: o Willem e a Sproet, o Joris, a Lotje, o 
Wammes e a Sofie. 
Adeus querido Stoffel, não te  
esquecemos. 
 
 

2022: OUTRA VEZ UM ANO INSEGURO?  
 
O tempo está ótimo. À noite está por volta do 
ponto de congelamento, de dia estão aproxi-
madamente 25°. Na semana passada ainda fez 
mais calor. 

No período anterior choveu. Não suficiente in-
felizmente. As barragens, também a de Santa 
Clara nem encheram por 40%. 
Como em cada ano naturalmente temos de 
esperar para ver o que traz o Ano Novo. Vamos 
finalmente livrar-nos deste vírus? Podem os 
nossos hóspedes uma outra vez vir para este 
sítio maravilhoso sem complicações e duvidas? 
Esperamos que sim. Em todo o caso, desejo-
lhe muita prosperidade e saúde em 2022.  
 
O PROCESSO 
 
Parecia esplendido, o novo motor para a carri-
nha do Bas. Recondicionado. Bonito prateado e 
brilhante. O Bas estava muito feliz. 
Mas quando o senhor mecânico quis montar o 
motor, verificou-se que tudo não estava tão 
bem. O motor tinha sido pintado com uma ca-
mada de tinta prateada, isso era tudo. Consta-
va que não teve qualquer recondicionamento.  
Depois de questiúncula sem fim com o fornece-
dor, mobilizamos o Deco Proteste. Eles viram 
que tínhamos ra-
zão e por fim tor-
nou-se num pro-
cesso judicial. Uma 
verdadeira audiên-
cia, que demorou 
três horas! Na ver-
dade não presenci-
al, não era possível 
pelas medidas Co-
vid 19, mas por  
Zoom. Com o  
Wynand, o Bas, o 
nosso senhor me-
cânico e o nosso 
advogado, um ad-
vogado do adversá-
rio e um juiz. Está-
vamos bem prepa-
rados e depois da 
audiência também tínhamos a sensação de que 
tudo estava bem. Mas enfim, ter razão não quer 
dizer que o juiz automaticamente concorda. Por-
tanto um bocado tenso ainda. Depois de catorze 
dias, no 20 de dezembro vinha a palavra salvan-
te: ganhamos! Um incentivo! Agora é esperar um 
pouco pelo pagamento, mas isto também deve 
correr bem.  
 
OS PRIMEIROS HÓSPEDES 
 
No boletim de notícias 30 de 6 de março de 
2013 escrevi sobre os nossos hóspedes da pri-
meira hora. A Maureen e o Andre Heuzer. Na 
altura tinham passado já dez vezes as suas 
ferias no Monte do Casarão. 
No novembro passado estiverem cá pela 25ª 
vez, e agora já não vêm, ou no máximo para 

 
www.oseupropriomonte.com 

www.montedocasarao.com 
 

info@montedocasarao.com 
 

www.youtube.com/watch?
v=4h82mYBohfc 

 9. de fevereiro de 2022, sol 22° 

Os correios a partir dos Países 
Baixos é um drama. Encomendas 
não chegam – nós presumimos 
que o post.nl não entrega nada 
quando é para uma caixa postal 
– cartas desaparecem regular-
mente ou chegam várias sema-
nas depois.  

Mas as vezes acontece um pe-
queno milagre. Pois possivel-
mente há alguém nos correios 
que gosta de resolver quebra-
cabeças.  

O curso de pintura de 2022 
 

13 de abril - 20 de abril 
28 de setembro - 5 de outubro 


