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Ondanks dat de versoepelingen in Lissabon weer behoorlijk zijn teruggeschroefd, dit na het oplaaien van de 
besmettingen zoals beschreven in mijn vorige editie, begint het toerisme hier in Ericeira weer op te leven. Er wordt 
weer veel gebruik gemaakt van de stranden waarbij het surfen de topper is en de horeca draait weer behoorlijk.  
De Portugezen houden zich over het algemeen goed aan de regels. In winkels zoals supermarkten en ook het 
openbaar vervoer is een mondkapje verplicht. 
Ook het Portugese voetbal is weer volop bezig en mijn 2e club Benfica doet het dramatisch en kan het 
kampioenschap vergeten. Ze kunnen het seizoen nog enigszins redden door de bekerfinale te winnen van FC Porto. 
Ook is er in augustus in Lissabon in de stadions van Benfica en Sporting Lissabon de afhandeling van de Champions 
League.  Maar alles zal zonder publiek plaatsvinden. 

Dat Ericeira een populaire badplaats is blijkt dat de President van Portugal Marcelo Rebelo de Sousa begin juni een 
duik in de zee kwam brengen. 

 

De verwachting is dat het toerisme in Ericeira nog meer zal toenemen de komende jaren en vandaar dat men het 
oude busstation in het centrum van de stad is gesloopt en aan de rand van de stad dichtbij de snelweg  A21 een 
nieuw busstation hebben laten verrijzen. 

 

 



Zelf heb ik een groot probleem gehad met mijn riolering. Er bleek ergens een verstopping te zitten, maar voordat dit 
werd opgelost waren we een paar weken verder. Diverse malen werd de toiletpot verwijderd en het riool 
gecontroleerd maar het probleem werd niet opgelost. Zelfs het waterleidingbedrijf werd er bijgehaald die alles 
doorspoot maar een week later had ik weer hetzelfde probleem. 
Als ik het toilet spoelde kwam het bij de douche-afvoer er weer uit en kan zeggen dat ik daar niet helemaal gelukkig 
mee was, aangezien de vloer van mijn badkamer leek op een zwijnenstal. Het herinnerde mij aan een geval dat ik 
ooit eens zag in de diergaarde van Blijdorp bij het binnenverblijf van de nijlpaarden. Een vrouw stond in een keurig 
mantelpakje deze dieren te bewonderen toen een nijlpaard met zijn achterste op een trapje ging staan en zijn 
behoefte liet lopen en aangezien deze beesten bij dit soort acties een ronddraaiend staartje gebruiken kon de beste 
dame direct naar huis en de stomerij. Overigens stonden er bij dit verblijf waarschuwingsborden dat dit kon 
gebeuren. 
Maar mijn probleem met de riolering was nog steeds niet opgelost. De loodgieter, collega van mijn klusjesman 
Pedro, heeft ten einde raad groter geschut in stelling gebracht. De straatkant bij mijn huis werd opengebroken om 
bij de aansluiting van mijn rioolkanaal dat uitkomt in het algemeen riool bloot te leggen. Dit was wel een hels karwei, 
want men moest diep graven en daarna een beschermende betonplaat van enkele centimeters wegbeitelen. Toen 
werd zichtbaar wat het probleem was, een grote prop katoen zat geheel vast aan het uiteinde van mijn rioolkanaal. 
Na dit verwijderd te hebben werd alles weer keurig dichtgemaakt en heb tot op heden geen problemen meer gehad. 
Ik ben blij dat ik een goed contact heb met Pedro en niet te vergeten mijn huisbaas Nuno die echt alles uit de kast 
halen om mij te helpen maar ik heb jullie wel meer verteld dat de Portugezen echt heel behulpzaam zijn, zeker als ze 
je een beetje kennen. Het blijft wel Zuid-Europa want je kan erop rekenen dat als je een afspraak met ze hebt, ze een 
uur later pas komen. Daar moet ik echt nog aan wennen. 

De afgelopen maanden zat ik qua gezondheid niet 100% goed in mijn vel, ik was snel moe en had nog meer wat 
bijverschijnselen en vreesde natuurlijk Covid 19 virus te hebben opgelopen maar dan in een lichte mate want het 
was ook niet allemaal echt hevig. De vrees hiervoor heb je nu extra snel omdat ik ook tot de risicogroep behoor met 
mijn diabetes. Ondanks dat ik me goed aan de regels houd en veelal thuisblijf. Nu moest ik de afgelopen week voor 
controle naar mijn huisarts en heb hem ook gevraagd om een Covid 19 test. Nu doet de huisarts met zijn assistente 
wel het aftappen van je bloed voor de analyses ter controle van diabetes, maar de Covid 19 test dient in een kliniek 
plaats te vinden. Hiervoor een afspraak gemaakt en kon de volgende dag de test uit laten voeren. De uitslag hiervan 
krijg je dan per E-mail binnen 24-48 uur gezonden en gelukkig was de uitslag hiervan op dat moment voor mij 
negatief. Het was wel mogelijk dat ik eerder besmet geraakt ben geweest of helemaal niet, maar dat was niet meer 
vast te stellen. Dit was weer een opluchting voormij. 

Met de Portugese taal wil het ook niet vlotten, welk ook veroorzaakt wordt doordat je de afgelopen maanden weinig 
sociale contacten hebt. Ik hoop dat dit snel veranderd en ik blijf het noodzaak vinden. Bij mijn huisarts die uitsluitend 
Portugees spreekt kom ik er over het algemeen wel uit. Het grootste probleem blijft het luisteren naar een 
Portugees zeker als deze te snel praat. 

TAPADA NACIONAL DE MAFRA 

 Ten zuiden van de stad Mafra ligt een uniek natuurreservaat “Tapada Nacional de Mafra. Nadat het paleis in Mafra 
was aangelegd werd door koning João V in 1747 dit park aangelegd voor de koninklijke – en hofrecreatie en voor de 
bevoorrading van hout voor het paleis en het gebied werd uiteraard gebruikt voor de jacht. 
Het gebied bestond uit 1200 hectare en had een muur om zich heen van 21 km. 
In 2019 werd het park op de Werelderfgoedlijst geplaatst. 
 

 



Er zijn vele mogelijkheden in dit park, zelf ben ik hier voorheen al tweemaal geweest waarbij je op zaterdag met een 
soort treintje door het park rijdt en eerst een bezoek brengt aan het koetsmuseum. Terwijl je verder door het park 
trekt kom je in een ander museum met uitleg van de in het park voorkomende dieren. Verder is er na afloop een 
vogelshow met roofvogels. 
In het park bevindt zich een diversiteit aan dieren. Zo zijn er adelaars, oehoe’s  en wel 60 soorten andere vogels. 
Langs de riviertjes bevinden zich diverse slangensoorten, salamanders e.d. Van de zoogdieren kan je spotten de 
wilde zwijnen, damherten, edelherten, vossen en kleinere dieren als dassen, egels en stinkdieren. 
 

          
 
Je kan het park op diverse manieren doorkruisen. Je kan voor € 10,-- een mountain bike huren. Maar je kan er ook 
gaan wandelen. Er is zelfs de mogelijkheid dat je in het park kan overnachten in één van de gebouwen. 
 

                                   
 
 
 
Dit was het dan weer voor deze maand, of er een vervolg komt weet ik nog niet. 


