
 

 
Agenda 
 
10 - 30 juni Festival de Mastros  
         São Teotónio 
22 - 24 juli  Faceco  São Teotónio 
22 - 30 juli  Festival Músicas do 
         Mundo Sines 
4 - 8 aug     Festival Sudoest 
         Zambujeira do Mar 
7 - 15 aug   Feira Medieval Silves 
6 - 13 okt    Schilderweek  Monte  
         do Casarão 

 

MONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃO   
cottages in Portugal 

 2 juni 2011, zonnig 30˚ 

INHOUD 
 
 
1.  Nieuwe spelling 

2. Tolheffing 

3. Vrouwen en koteletten 

4. Ontspanning op maat 

We houden u op de hoogte. We willen het zelf ook 
wel weten. We hebben één troost: volgens de 
overheidsinstanties zal ‘alle informatie te verkrij-
gen zijn in de eerste week dat de tolheffing wordt 
ingevoerd’.  Gelukkig maar. 

 
 
3. VROUWEN EN KOTELETTEN 
 
Taal blijft boeien. De Culinaire Kalender 2011 
besteedde op Internationale Vrouwendag aan-
dacht aan spreekwoorden over vrouwen. Die van 
het aanrecht kennen we wel, maar minder bekend 
is: Vrouwen en koteletten, hoe meer je ze slaat, 
des te beter ze worden.  
Mineke Schipper, emeritus-hoogleraar in Leiden, 
verzamelde er 15.000 (!!!) wereldwijd. Slechts 
zelden zegt er een wat aardigs. Portugese spreek-
woorden zitten er ook bij. Wat vindt u van: Een 
vrouw is een dier met lange haren en kortzichtige 
ideeën? Een man van 
stro is meer waard 
dan een vrouw van 
goud? Een vrouw 
alleen doet alles, 
twee doen weinig en 
drie doen niets. Nog 
eentje dan, de laat-
ste, omdat het toch 
wel erg leuk is: Een 
vrouw en een gepla-
veide weg zijn er om 
op getrapt te wor-
den. 
Dit is de aardigste 
die ik in het Portu-
gees heb gevonden: 
Een goede vrouw is 
een kroon waard. Is dat lief of niet?  
 
 

4. ONTSPANNING OP MAAT 
 
Veel van onze gas-
ten weten na een 
paar dagen op Mon-
te do Casarão vaak 
niet meer welke dag 
het is of hoe laat het 
is. Doen waar je zin 
in hebt en zoals het 
uitkomt, inspelen op 
wat zich voordoet, 
wandelen, zwem-
men, schilderen, 
boekje lezen: ont-
spannen pur sang.  
Er kan veel op Mon-
te do Casarão. De 
schitterende natuur, 
de eindeloze stilte 
en het gevoel van vrijheid geven ook mediteren, 
yoga en qi gong een extra dimensie.  
Sinds kort is er een paar kilometer verderop een 
kleine manege bijgekomen. De natuur verkennen 
te paard is natuurlijk een geweldige ervaring. Wat 
ook geweldig is, is met een kano de Mira afzak-
ken. Of surfen bij Malhão. Voor ieder is er de 
(ont)spanning die hij zoekt.  
 

1. NIEUWE SPELLING 
 
In mijn pogingen de Portugese taal onder de 
knie te krijgen, heb ik me nooit gerealiseerd dat 
ook het Portugees aan vernieuwing onderhevig 
is. De discussies daarover zijn vergelijkbaar met 
die in Nederland. In Portugal speelt daarbij nog 
dat er stemmen opgaan in alle Portugees spre-

kende landen 
het Braziliaans 
Portugees de 
officiële status 
te geven, 
voornamelijk 
uit economi-
sche motie-
ven. Maar dat 
is een ander 
verhaal.  

Lastig is het wel: weet je eindelijk welke woor-
den een accent krijgen (daar lusten ze hier wel 
pap van) en welke een hoofdletter of een ver-
bindingsstreepje, moet je alles weer vergeten. 
Behalve de woorden waarvoor de oude regels 
van kracht blijven. Maar goed. We hebben tot 
2015 de tijd om alle nieuwe erin te krijgen.  
Wat voor ons heel prettig is, is dat er in het 
Portugees 3 letters bijkomen: de K, de W en de 
Y. Roept eindelijk de naam van mijn echtgenoot 
niet meer zoveel radeloze blikken op: Wynand! 

 
 
2. TOLHEFFING 
 
Discussies en vooral veel protesten zijn er ook 
naar aanleiding van de voorgenomen  tolheffing 
op de A23, A24 en A25 in het noorden van Por-
tugal en de A22 in de Algarve. De invoering 
ervan (gepland 15 april) is uitgesteld tot na de 
verkiezingen van 5 juni. Aan de nieuwe regering 
de taak, naast vele andere, ook over deze im-
populaire maatregel een beslissing te nemen.  
Hoe de tolheffing is zijn werk zal gaan, is niet 
helemaal helder. Contant betalen is niet moge-
lijk en er zijn geen tolpoortjes. Registratie ge-
schiedt elektronisch. De daarvoor benodigde 
transponder is te koop of te huur. Waarschijnlijk 
bij het postkantoor. Of in een winkel van het 
incassobureau. Betalen kan vooraf of met een 
automatische incasso. Of achteraf (binnen 5 
dagen), maar dan moet u administratiekosten 
betalen.  

De autoverhuurbedrijven in de Algarve zien het 
somber in, ook al omdat nog onbekend is wat 
de procedure gaat worden voor de vakantiegan-
ger die een auto huurt.  
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