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 3.  PEQUENAS LETRAS  
 
A grande maioria dos nossos hóspedes não vem 
através de agentes de viagem: organiza 
independentemente as suas férias com tudo o que 
faz parte, portanto também o aluguer dum carro. 
Hoje em dia, isto não é complicado e há escolha 
suficiente. Não faltam bastantes empresas de 
aluguer de carros, cada uma mais barata do que a 
outra e, se procurar bem, pode obter um bom 
resultado. Mas ponho a tónica no `pode´. Para 
não ter de entrar num carro alugado e começar as 
suas férias com um sentimento de frustração, ao 
fazer a reserva trate de ler cuidadosamente as 
letras pequenas. Pode pensar que encontrou um 
carro barato, mas as empresas de aluguer carros 
obviamente não são instituições de caridade. Têm 
de render. A franquia é sempre um daqueles pontos 
que reclamam a sua atenção; depois, há a escolha 
relativa ao seguro-contra-todos-os-riscos, o seguro 
de furto, os quilómetros que estão incluídos no 
contrato, o número de condutores, a passagem de 
fronteiras nacionais (por exemplo para a Espanha), 
a idade do condutor: assuntos em que as tarifas 
podem divergir consideravelmente. 

A política de combustível também varia. Algumas 
empresas dão lhe um carro com o depósito cheio 
(para que pague mais do que quando se abastece 
na estacão de serviço) e poderá devolvê-lo com o 
depósito vazio. A última novidade: parte com o 
depósito cheio e devolve o carro com o depósito 
cheio por um quarto. Pois é. Mais vale estar 
informado antecipadamente. 
 
 
4. A A22 OU A N125  
 
E depois há a portagem. Desde há dois anos a 
A22, a autoestrada entre Faro e Albufeira está 
sujeita à portagem. E não é possível comprar 
bilhetes. Na autoestrada a matrícula do carro é 
registada automaticamente. Se houver um 
identificador no carro de aluguer, a quantia 
devida é automaticamente retirada à conta 
bancária da empresa de aluguer. Pagará pelo 
identificador em média € 1,50 por dia. Quando 
entrega o carro, paga o valor da portagem 
devida. Em regra, só na viagem de ida e de volta 
ao aeroporto apanhará a A22 que na totalidade, 
em termos de portagem, custa menos de € 5. 
Pode optar por não alugar o identificador. Terá de 
apanhar a N 125, o caminho paralelo à A22. Demora 
um quarto de hora mais, mas é mais variado. Passa 
por muitas aldeias, cafés e lojas de louça. Também 
tem mais movimento, principalmente durante as 
horas de trânsito, e bastantes semáforos. E de 
Dezembro a Maio laranjas deliciosas. 
Mesmo se não tiver o identificador no carro (sempre 
é melhor controlar), na vinda do aeroporto pode 
apanhar a A22. Dentro de 10 dias será preciso pagar 
nos correios a respetiva quantia. Podemos regu-
larizar a sua divida em relação à portagem  
da volta – ou então pode apanhar a N125. 

1. PRIMAVERA  
 
O sol já brilha. Radiante, quente, em 
abundância. Todos os dias um pouco mais. 
Janeiro e Fevereiro repuseram o nível 
necessário das reservas de água, os cogumelos 
desapareceram: tempo de primavera! A água 
da piscina já tem 19˚. Para os nossos hóspedes 
já é suficiente. Mas eu espero ainda uma 
semaninha antes de dar um mergulho. 
A pereira brava, a camomila, a urze-molar 
florescem; os sapos e os grilos competem pela 
prioridade em matéria de sons e as aves estão 
ocupadas na construção dos ninhos. 
Já pelo sexto ano consecutivo as andorinhas-
das-chaminés conseguem dar connosco. Desde 
o ano passado 
também há 
andorinhas-
dáuricas. Não 
dentro da 
garagem, mas 
fora, mesmo 
por cima da 
porta da 
cozinha.  
O ninho do 
ano passado 
tinha caído no chão. Tomámos a precaução de 
fixar uma tabuazinha. Parece-me que não as 
incomodou. Não fazem parte da lista de 
espécies ameaçadas, mas um pouco de ajuda 
não fará mal nenhum.  
 
 
2. O TRILHO DOS PESCADORES  
 
Um bom solzinho, já algo mais de luz de dia, 
um pouco de vento, aproximadamente 22˚: o 
tempo ideal para caminhar. Perfeito para 
explorar o 
Trilho dos 
Pescadores, 
que vai de 
Porto Covo a 
Sagres, 
passando por 
Vila Nova de 
Milfontes, 
Zambujeira 
do Mar, 
Odeceixe e 
Aljezur. Um caminho esplêndido, mesmo ao 
lado do oceano Atlântico, que, a pouco e pouco 
mas seguramente, está a ser descoberto pelos 
jornalistas estrangeiros. Frequentemente 
recebemos dos nossos hóspedes artigos sobre o 
Trilho, que aparecerem lá na imprensa. A 
documentação relacionada com o caminho dos 
pescadores é excelente. De todos os diferentes 
trajetos em que consiste o Trilho, temos mapas 
e livrinhos especificamente destinados a quem 
queira caminhar, para uso geral dos hóspedes. 
Também na Internet se pode encontrar tudo e 
mais alguma coisa – e assim também no 
Youtube e em várias lojas para caminhantes. 
O Trilho dos Pescadores faz parte da Rota 
Vicentina, a última parte da Grande Randonée, 
que também atravessa toda a Holanda, onde 
começa em Pieterburen. Uns 3000 quilómetros 
de caminhada. É para os persistentes. 

 

www.oseupropriomonte.com 
info@montedocasarao.com 

10 de Abril de 2014, sol 23˚  

* Sorteio do Ano Novo 2014 
A Agneta Evenhuis e o Dorus Vester 
ganharam o sorteio do Ano Novo. E já 
liquidaram o prémio. Vêm em Abril. 
www.montedocasarao.com/Nl/
n_winners_2013.html 
 
* Semanas de pintura 2014  
Em Abril organizamos pela décima 
vez uma semana de pintura. 
Portanto, um lustro que celebramos 
e pode aproveitar com isto. Se 
reservar para um dos cursos de 
2014, recebe 10% de desconto 
De 17-24 de Abril e de 2-9 de 
Outubro. 
 
* Avó e Avô 2014 
O nosso filho Bob e a sua mulher 
Digna tiveram o seu primeiro filho: 
o Cody. Nasceu em 28 de Março, às 
12H38, mede 53 centímetros e pesa 
3490 gramas. O nosso segundo 
neto. E já fui vê-lo. É tão querido!  
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