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Ik heb het nog steeds geweldig naar mijn zin en krijg tijd om dingen te doen die ik zelf leuk vind. Willem van 

Hanegem zei ooit dat een bepaalde scheidsrechter de conditie van een wijkagent had, nou ik heb de conditie van 

een dooie wijkagent. Dus probeer dit nu op te krikken naar een levende wijkagent door dagelijks een uurtje te 

wandelen en moet zeggen bevalt me goed zo langs de kust. Ook hier hebben we een paar weken terug dramatisch 

slecht weer gehad en in het midden van Portugal in de omgeving van Coimbra waren er overstromingen, maar 

daarna weer dagen met volop zon en soms 19˚ 
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Zo de kerst en de jaarwisseling zijn ook weer achter de rug en merkte geen verschil tussen hier of in Nederland. Nu 

heb ik de laatste jaren ook in Nederland dit niet uitbundig gevierd want vond het wel fijn om deze dagen rustig door 

te brengen zonder verplichtingen. 

Ook in Portugal wordt de kerst meestal in familiekring gevierd en de supermarkten bieden een ruim assortiment aan 
voedsel zoals vlees, vis en wild. Overal zie je wel gebraden biggetjes in de aanbieding (leitão in het Portugees) 

 

 

 
Met Oud en Nieuw gaan de meeste mensen naar buiten. Op de laatste dag van het jaar hoor je af en toe een knal 
van het vuurwerk maar is niet zo overdreven als in Nederland waar het al ergens in november begint. De mensen 
verzamelen zich al vroeg bij de vele kroegjes en koffiehuizen in afwachting dat de klokke twaalf slaat, maar een klok 
heb je niet nodig want om twaalf uur zet de brandweer het alarm aan. Veel mensen staan overigens ook op de 
straten en pleintjes langs de kust want op het vissersstrand wordt vanaf de pier een vuurwerkshow gegeven. 

 

Uiteraard weer het één en ander meegemaakt in de bureaucratische sferen. Mijn auto heb ik inmiddels via een 
bureau verzocht om een Portugees kenteken aan te vragen. Hiervoor moest ik veel documenten overleggen 
waarvoor ik al een jaar bezig was om die te verzamelen, want ik moest bewijs leveren dat ik de auto al een jaar in 
mijn bezit had en dat ik het voorgaande jaar in Nederland woonde.  Dus mijn salarisstroken, energierekeningen en 
betalingen van mijn huur in Dongen van het afgelopen jaar naar hen gezonden, maar ook een soort geboortebewijs 
van mijn auto welk men C.O.C. (Certificate of Confirmity) noemt. 
Dit alles dus ingeleverd bij een kantoor in Lissabon. Dit kantoor zat ergens in het centrum van Lissabon en het 
kantoor was 2,5 x 8 meter groot en daar werkten dus 8 mensen. Hoe zo veel ruimte? 

Ik ben inmiddels mijn rijbewijs kwijt welke is ingetrokken!! 

Schrik niet, is zonder overtredingen gebeurd, want ik moest mijn rijbewijs omzetten naar een Portugees exemplaar. 
Nu dat heeft wat voeten in de aarde gehad voordat ik het allemaal kon regelen. Alle benodigde papieren had ik in 
orde en toog vol goede moed naar het kantoor in Mafra (15 km. van Ericeira) om aldaar bij de desbetreffende 
instantie “IMT” mijn documenten in te leveren. Volgens de website moest dit bij een regionaal kantoor plaatsvinden. 
Na een half uur was ik aan de beurt en werd mij medegedeeld dat ik bij de IMT in Lissabon moest zijn. De dame gaf 
me wel keurig het adres mee waar ik moest zijn. De volgende dag ben ik dus maar weer vroeg naar Lissabon gereden 
naar het opgegeven adres van de IMT, daar aangekomen werd mij geïnformeerd dat ik niet op dat kantoor moest 
zijn maar een paar kilometer verder op een ander kantoor van de IMT. 
Zo en daar ging gekke Henkie weer. Nu bleek dit kantoor ook een Stadskantoor te zijn waar de mensen van alles 
dienen te regelen, aangifte geboorte, inschrijving gezondheidsdienst en ook allerlei aanvragen voor rijbewijzen e.d. 
Je had geen navigatie nodig om dit kantoor te vinden, gewoon de vislucht volgen. Zij zaten op de 1e etage boven de 
plaatselijke vismarkt. Toen ik het kantoor verliet liepen er dan ook 6 katten achter mij aan. 
 



 
 

Parkeren is in Lissabon ook een ramp, maar er zijn veel hotels die een ondergrondse parkeergelegenheid hebben 
waar je tegen betaling mag parkeren, uiteraard wel duurder dan buiten maar wel makkelijk en veilig. Een paar jaar 
geleden heb ik een paar weken Portugese les gevolgd in Lissabon en dat was een straat verder dan dit IMT, dus de 
buurt Saldanha was mij redelijk bekend. 
Ik ging dus aldaar naar binnen en uiteraard moet je een kaartje met nummer uit de automaat hebben en je beurt 
afwachten, maar ja voor mij was er geen kaartje meer. Het is daar n.l. zo druk dat men op een gegeven moment 
geen kaartjes meer uitgeeft omdat de desbetreffende afdeling niet iedereen meer kan behandelen. Dus ik kon weer 
naar huis. Ook bleek dat dit kantoor om 7:30 uur begon met uitgifte van de kaartjes. 
Dus een paar dagen later om 5:30 uur opgestaan en was om 7:00 uur weer bij het kantoor. Er bleken toen al 
ongeveer 100 mensen in de rij te staan die hetzelfde slimme idee hadden als mij. Dus om 7:30 uur kon de inmiddels 
aangegroeide massa naar binnen voor een kaartje. Ik kreeg nummer 27 voor de afdeling waar ik moest zijn. 
 

 
In de rij staan wachten tot het IMT opengaat voor een kaartje 

 
Ik dacht dus aan een lange zit te gaan beginnen maar nee je moest weer naar buiten want men begon wel om 7:30 
uur met de uitgifte van de kaartjes maar het kantoor begon pas om 9:00 uur. Gelukkig was het aardig weer, de zon 
begon te schijnen en ben maar in een naburig parkje gaan zitten tot 9:00 uur. 
Om 9:00 uur mochten we dus allemaal naar binnen en ik schat dat er zo’n 200 mensen in de wachtkamer zaten tot 
zei aan de beurt waren. Op de informatieborden werden de nummers getoond die aan de beurt waren en eindelijk 
omstreeks 11:45 uur kwam nummer 27 op de borden. Gelukkig waren mijn documenten allemaal in orde en ik ging 
digitaal op de foto voor mijn toekomstige Portugees rijbewijs en stond om 12:15 uur weer buiten en kreeg weer 6 
katten achter me aan. Nu nog even wachten tot mijn Portugese rijbewijs aangetekend aan mij wordt gezonden. Je 
mag wel autorijden in die tussentijd want je krijgt een bewijs dat je je rijbewijs hebt ingeleverd. 

 

Nog even wat weetjes over Ericeira. In 1875 was Ericeira de 4e havenstad van Portugal na Lissabon, Porto en Setúbal. 
Men voer vanuit Ericeira met schepen, “Rascas” genaamd, driemasters voorzien van 4 zeilen en 20 meter lang naar 
Brazilië waar een gemeenschap van mensen uit Ericeira huisden. 



 

Tot 5 oktober 1910 was Portugal een koninkrijk. Op 1 februari 1908 ging de Koninklijke familie van Koning Carlos 
vanuit het Ducal Palace in Lissabon naar het Koninklijk Paleis in Queluz. Aangekomen bij het Terreiro de Paço in 
Lissabon wat nu het Praço do Comércio heet werden zij beschoten door twee revolutionairen die in die periode 
steeds meer steun kregen. Zij behoorden tevens tot de Portugese Republikeinse Partij. Koning Carlos en zijn zoon 
Prins Luís Filipe werden gedood en zijn andere zoon Prins Manuel II werd gewond maar benoemd tot nieuwe koning. 
Het was ook de tijd dat in heel Europa het socialisme in opkomt was, dus zo ook in Portugal. 
Echter de Republikeinen begonnen steeds meer terrein te winnen en ook het leger begon in opstand te komen. Dit 
resulteerde 4 en 5 oktober 1910 tot oproer in de straten van Lissabon en vanaf een Kruizer NRP Adamastor voor de 
kust van Lissabon werd het Palácio das Necessidades, het toenmalige onderkomen van Koning Manuel II, beschoten. 
De koning vluchtte naar het Nationaal Paleis in Mafra. Inmiddels hadden de Republikeinen de macht van het land 
overgenomen en de koning moest vluchten en deed dit via de haven van Ericeira met het Koninklijk jacht Amalia IV.  
De bedoeling was om koers te zetten naar Porto maar waarschijnlijk omdat Porto inmiddels ook door de 
Republikeinen was ingenomen zette het jacht koers naar Gibraltar. Aangezien hun band met de Koning van Engeland 
George V heel goed was werd er ingescheept op een schip naar Engeland. 
In Engeland aangekomen ging hij wonen in Fulwell Park/Twickingham bij Londen. 
Geheel onverwachts stierf de laatste Koning van Portugal in 1932. 
Om de zoveel jaar wordt deze vlucht van de koning op het Praia dos Pescadores in Ericeira nagespeeld. 

 

Até a próxima 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Pal%C3%A1cio_das_Necessidades

