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Portugees ingezetene deel 5 

Ik ga proberen in dit deel 5 er iets van te maken.  
Ik kreeg afgelopen maand nog wel een vervelend bericht dat de broer van Pedro was overleden. Deze was al een 
tijdje ziek o.a. had hij een tumor in zijn hoofd waaraan hij enkele jaren geleden aan was geopereerd maar deze 
kwam terug en bracht ook een gedeeltelijke verlamming met zich mee. Maand of twee geleden ben ik nog bij hem 
geweest en toen ging het al niet goed. Pedro en zijn familie hebben het hier heel zwaar mee gehad. Zeker zijn ouders 
want als je kinderen eerder overlijden is niet de normale gang van het leven. 
Uiteraard ook hier in Portugal worden we geteisterd door de Covid19. Echter verschijnen er weinig berichten in de 
Nederlandse media over de toestand in Portugal. Over het algemeen hebben we hier dezelfde 
maatregelen/beperkingen opgelegd gekregen als in Nederland. 
Uiteraard het advies om niet onnodig naar buiten te gaan. Ondanks dat Portugal naast Spanje ligt zijn er hier 
momenteel minder slachtoffers getroffen door het virus dan vergeleken met andere landen.  Op 5 april waren in 
Ericeira 18 mensen positief getest, dit is wel het hoogste aantal in het gehele district Mafra met ongeveer 90.000 
inwoners. De Portugezen hebben volgens mij meer discipline dan de Nederlanders want zij houden zich zoals ik het 
kan zien wel aan de beperkingen. Overigens zijn hier de stranden al weken verboden gebied en dus afgesloten.  
Met mijn diabetes behoor ik tot de risicogroep, dus ook voor mij binnenblijven. Ik ga 1x per week naar de 
supermarkt en alles is daar nog te verkrijgen, geen hamsterwoede zoals in Nederland. Verder zit er 30 meter van 
mijn appartement een kleine supermarkt die ook alle versproducten zoals brood, groente en fruit verkopen. Deze is 
7 dagen per week geopend. Er zijn wel enkele Portugese kennissen die mij in de gaten houden want zij boden al aan 
om eventueel boodschappen voor mij te doen, maar ik mankeer nog niets dus heb het nog niet nodig. Voordat de 
maatregelen werden genomen door de Portugese overheid had bijvoorbeeld LIDL al een deurbeleid ingesteld, 
beperkt aantal klanten naar binnen en gingen er weer naar buiten dan mochten anderen weer naar binnen. Ze 
hebben in de grotere supermarkten zoals Intermarche het volgende systeem. Voor de ingang dien je een nummer uit 
de automaat te halen en het nummer wordt afgeroepen als je naar binnen mag. Binnen in de supermarkt dien je een 
schoongemaakte winkelwagen te nemen. Als je de boodschappen hebt afgerekend moet de winkelwagen buiten 
geparkeerd worden en wordt de gebruikte winkelwagen schoongemaakt en weer bij de overige schoongemaakte 
winkelwagens gezet. 
Ook hier is het op de wegen uitgestorven. Hieronder een foto van Ericeira op zaterdagmiddag. Normaal gesproken is 
het rond dit tijdstip filerijden in beide richtingen. Links ziet u met de rode reclame de al vermelde kleine supermarkt 
op 30 meter van mijn appartement. 

 

 

   



Mijn auto staat voor de deur geparkeerd en ik had laatst een lekke band en dit werd gemeld met een briefje onder 
mijn ruitenwisser door een schoonmaker van de Gemeente. Ik had echter ook al een bericht online van Opel 
ontvangen dat mijn band lek was. Als je auto in onderhoud bij Opel bent krijg je ook de zogenaamde Opel Pechhulp 
mee. Ik heb contact met ze opgenomen maar deden niets, want de overeenkomst was niet meer geldig omdat mijn 
auto niet meer in het Nederlandse systeem zat. 
Eind februari is mijn auto uitgeschreven bij de RDW en heb ik een aanvraag ingediend tot terugbetaling van de BPM. 
Maar ik heb inmiddels hier in de buurt een garagebedrijf gevonden waar ik al een keer geweest was en heb hen 
gebeld om mijn band te laten repareren. Nu die kwamen vrij snel, hebben mijn band meegenomen en een uur later 
retour gebracht. Kosten € 15,-- 

Om de dag door te brengen zijn we veel aan het surfen op het net, kranten lezen, veel boeken lezen, tv kijken. 
Gelukkig kan ik nog uit het raam naar buiten hangen en dan nog wat frisse lucht pakken. Ondanks dat ik zo af en toe 
achter de ramen zit valt er niets te verdienen. 
Hoelang het allemaal gaat duren is niet te zeggen, maar ik schat nog zeker 3 maanden. We moeten met z’n allen er 
maar het beste van hopen. Ik dacht onderstaand het medicijn gevonden te hebben maar dat bleek niet waar te zijn. 

 

Ik heb toch nog een toeristische tip voor het geval alles weer normaal gaat worden. 
De plaats Sintra, welk 19 km van mij vandaan ligt, is bekend om zijn grote aantal paleizen in de omgeving die in de 
loop der eeuwen zijn gebouwd. 
Nu ligt Sintra niet ver van de kust af en dat kan je zelfs bereiken met de “Eléctrico de Sintra”, een nostalgische tram 
die rijdt tussen Sintra en Praia das Maçãs, dus niet alleen Lissabon heeft oude trammetjes. De tram vertrekt in Sintra 
vanaf het Largo Dr. António José de Almeida. Een enkele reis kost € 3,00 en het tochtje is 13 km en duurt 40 min. Al 
sinds 1904 reed deze tram, maar werd opgeheven in de jaren 50 vorige eeuw maar werd 40 jaar later weer in ere 
hersteld als toeristische trekpleister. Halverwege komt men door de plaats Colares, hier staat de oudste 
coöperatieve wijnmakerij van Portugal. Aan het eind van de rit komt men aan in Praia das Maçãs, oftewel het strand 
van de appelen. Dit wordt zo genoemd omdat vroeger daar een rivier uitmondde en van voorbijgaande schepen fruit 
in het zand viel die door de bewoners werd meegenomen en gegeten. Doordat er vroeger inwoners van Lissabon die 
tot de betere en rijkere stand behoorden veelvuldig naar dit strand gingen, zijn er voor zo’n kleine plaats heel veel 
restaurants te vinden. 

       

De “Eléctrico de Sintra”  
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De oudste coöperatieve wijnmakerij van Portugal in Colares 

 

Praia das Maçãs 
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