
 

 
Agenda 
 
10 - 30 de Junho Festival de Mastros 
São Teotónio 
22 - 24 de Julho Faceco São Teotónio 
22 - 30 de Julho Festival Músicas do 
Mundo Sines 
4 - 8 de Ag Festival Sudoeste 
Zambujeira do Mar 
7 - 15 de Ag Feira Medieval Silves 
6 - 13 de Out Semana de Pintura Monte 
do Casarão 

 

MONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃOMONTE DO CASARÃO   
cottages in Portugal 

17 de junho de 2011,  
ensolarado, 30˚ 

CONTEÚDO 
 
 
1.  Nova ortografia 

2. Portagem 

3. Mulheres e costeletas 

4. Descontracção à medida 

 estão pessimistas, também porque ainda não se 
sabe qual será o procedimento para turistas que 
querem alugar um carro. Informamo-lo logo que 
houver novidades. Também estamos desejosos de 
o saber. Temos um grande consolo: segundo as 
autoridades ‘toda a informação vai estar 
disponível logo na primeira semana em que as 
portagens forem introduzidas’. Que sorte! 
 
 
3. MULHERES E COSTELETAS  
 
A linguagem fascina sempre. No Dia Internacional 
da Mulher, o “Calendário Culinário de 2011” 
prestou atenção aos provérbios sobre mulheres. 
Conhecemos aquele dos cabelos longos e das 
ideias curtas, mas menos conhecido é: “Mulheres 
e costeletas, quanto mais batidas, melhores 
ficam”. Mineke Schipper, 
Professora emérita em 
Leiden, reuniu 15.000 (!!!) 
provérbios deste teor pelo 
mundo. Só esporadicamente 
há um que diz qualquer 
coisa simpática. A antologia 
também incluiu alguns 
provérbios portugueses. O 
que acha destes: “Mulher, 
ainda que rica seja, se é 
pedida, mais deseja”, 
“Homem de palha vale mais 
que mulher de ouro”, 
“Mulher só faz tudo; duas fazem pouco, e três, 
nada”? Só mais um, porque tem muita piada:  
"A mulher e a sardinha, quanto maior, mais  
daninha". Finalmente, o mais simpático que 
encontrei em português: “Mulher boa vale uma 
coroa”. É amável ou não?  
 
http://www.womeninproverbsworldwide.com/  
 
 
4. DESCONTRACÇÃO À MEDIDA  
 
Muitos dos nossos hóspedes, depois de estarem 
uns dias no Monte do Casarão, já não sabem que 
dia é ou que horas são. Fazer o que apetece e 
como convém, aproveitar o que aparece, dar 
passeios, nadar, pintar, ler um livro: 
descontracção pura. Há muitas possibilidades no 
Monte do Casarão. A 
natureza fabulosa, o 
silêncio sem fim e a 
sensação de liberdade dão 
à meditação, ao yoga e 
chi kung uma outra 
dimensão. E arrancou há 
pouco tempo uma 
pequena escola de 
equitação uns quilómetros 
adiante. É obvio que 
explorar a natureza a 
cavalo é uma experiencia 
inesquecível. Também é 
muito giro descer o Mira 
de canoa. Ou fazer surf na praia de Malhão. Para 
todos há o tipo de descontracção (mais ou menos 
activo) que procuram. 
 
 

1. NOVA ORTOGRAFIA  
 
Na minha tentativa de aprender português, 
nunca me dei conta que também o português 
está sujeito a renovação. As discussões sobre 
isso são comparáveis com as da Holanda. Em 
Portugal ainda há vozes que, por razões 
económicas, defendem que o português do 
Brasil devia ter o estatuto oficial em todos os 
países onde se fala a língua portuguesa. Mas 
isso já é uma outra história. Mas o que é difícil 
é o seguinte: Ao fim de muitas horas de estudo 
lá acabamos por saber quais as palavras que 
têm um 
acento (cá 
adoram 
palavras com 
acento), quais 
as que se 
escrevem com 
maiúscula ou 
com hífen – e 
agora, de um 
momento para 
o outro, tem 
de se esquecer tudo novamente. Com excepção 
das palavras para as quais as regras antigas 
continuam em vigor. Enfim, temos até 2015 
para fazer entrar todas as novas regras na 
nossa cabeça. O que é óptimo é que vai haver 
três letras novas em português: o K (kapa), o 
W (duplo v) e o Y (ípsilon). Finalmente, o nome 
do meu marido já não provocará tantas 
expressões desesperadas: Wynand. 
 
 
2. PORTAGEM  
 
Também há discussões e principalmente muitos 
protestos por causa das portagens previstas 
para a A23, a A24 e a A25 no norte de Portugal 
e para a A22 no Algarve. A respectiva 
introdução (que estava planeada para 15 de 
Abril passado) foi adiada para depois das 
eleições de 5 de Junho. Ao novo governo cabe o 
encargo, além de muitos outros, de decidir 
sobre essa medida impopular. O funcionamento 
das portagens ainda não está totalmente claro. 
Não será possível pagar em dinheiro e não 
haverá postos de portagem. O registo será feito 
electronicamente. O dispositivo electrónico 
necessário poderá ser comprado ou alugado – 
provavelmente nos correios, ou então numa 
loja ou numa das agências de cobrança. O 

pagamento 
poderá ser 
feito antes 
da utilização 
das auto-
estradas, 
carregando 
o dispositivo 
electrónico, 
ou por 
débito 

directo duma das agências. Ou então também 
poderá ser feito depois da utilização (dentro de 
5 dias, depois já inclui uma multa), mas neste 
caso acrescido de custos administrativos. As 
empresas de aluguer de automóveis no Algarve 
 

 

www.oseupropriomonte.com 
info@montedocasarao.com 


