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Portugees ingezetene deel 4 

Ik hoop dat jullie allemaal goed vastgesjord waren tijdens de hevige stormen in februari. Uiteraard weer veel 
problemen bij Samsung met het binnenhalen van de containers. 
Ook hier in Ericeira veel optochten tijdens carnaval, maar is hier meer gericht op de jonge jeugd. 

Zoals eerder gemeld is het erg lastig om een vaste huisarts te vinden via de algemene zorgsector. Hier in Ericeira één 
arts die 1900 patiënten heeft en ook elders is het een probleem. Je kan altijd wel terecht bij een “Centro de Saude” 
die een urgentie-afdeling hebben maar dan zit je daar 3 uur te wachten voordat je aan de beurt bent. 
Maar ik heb begrepen dat het tekort aan huisartsen zich inmiddels ook in Nederland op sommige plaatsen voordoet. 
Dus heb ik maar besloten een extra verzekering af te sluiten en heb nu een huisarts in Mafra. 
Daar heb ik dus een afspraak mee gemaakt en helaas spreekt hij geen Engels, maar daar komen we ook wel weer uit. 
Ik moet zeggen dat ze wel veel aandacht aan je besteden als je op consult bent. 
Een nieuwe huisarts dus dat betekent, zeker gezien mijn diabetes, dat ik weer helemaal door de molen ga. Dus weer 
analyses van bloed en urine. Ook moest ik een ECG laten maken. En dat zijn toch wel weer spannende dingen. 
Gelukkig waren alle uitslagen positief en kon hierop een extra glaasje drinken en ik mocht de buurvrouwen weer 
achterna zitten. Maar ja de mooiste woont 4-hoog en daar ben ik dan weer te lui voor. 

Ik had nog wel een tegenvaller want het is niet mogelijk om een satelliet-antenne te gebruiken voor ontvangst 
Nederlandse zenders, want het appartement waar ik woon staat haaks op een ander flatgebouw en de schotel voor 
ontvangst Astra1 en 3 moet op 23˚gericht worden en dat is op deze flat. Gelukkig heeft Canal Digitaal een nieuwe 
TV-App zodat ik alles toch kan ontvangen en met een Android TVbox kan je ook nog veel doen. Ik moet tenslotte ’s-
avonds zien dat het de volgende dag weer “kolere” weer is in Nederland. 

En het is weer maart dus moeten we onze belastingaangifte weer invullen. Nu kan dat al jaren online maar omdat ik 
geëmigreerd ben kan dit niet en dien ik weer door een aanzienlijke papiermassa te worstelen en moet dit dan 
inzenden aan de Belastingdienst in Nederland vergezeld met een getekende en gestempelde verklaring van de 
Portugese Belastingdienst. Je ziet dat ze me dagelijks nog goed bezighouden. 

Eindelijk heb ik mijn Portugese rijbewijs ontvangen. Hebben ze mijn voornaam nog foutief vermeld ook. Een 
Portugese ambtenaar met dikke vingers. 

 

In de vorige editie had ik het over één van de gevaarlijkste wegen de IC16, maar dit moet de IC19 zijn. Tikfoutje. 
Verder moet je in het verkeer opletten op de motorrijders, want ik dacht dat ze in Nederland soms vreemde 
bokkensprongen uithaalden maar hier zijn ze nog een paar graden erger, elk klein gaatje duiken ze in en het is niet 
verwonderlijk dat hier veel ongelukken plaatsvinden met hen.  
 
Als je een beetje rondkijkt in de supermarkten dan vind je veel producten die we in Nederland ook gebruiken. 
Zo ben ik al nasi, bami, aardappelsalade, vleessalade, pannenkoekenmeel tegengekomen. Supermarkten zoals LIDL 
en ALDI hebben gelijk als in Nederland soms van die speciale weken waar ze producten aanbieden uit een specifiek 
land. Is wel eens leuk. 



 
Om deze rubriek redelijk te vullen zal ik zo nu en dan enkele toeristische dingetjes vermelden. 
 
 
Ik heb al eerder verteld dat de steden in Portugal ruim voorzien zijn van parkjes en hieronder zie je een park in Mafra 
naast het Nationaal Paleis. Je kan hier een leuke wandeling maken en hebben ook een hele mooie vogelkooi, een 
heus werkend scheprad van meer dan honderd jaar oud, een speeltuintje en een picknick-ruimte. Het park is 8 
hectare groot. 
 
 
 

           
 
 

 

Ook in Ericeira ligt een prachtig park waar het fijn toeven is met een magnifiek uitzicht over zee. 

 

 

 

En dan zijn er ook nog de lokale markten in de buitenlucht, waar van alles verkocht wordt van schoenen, tasjes, 
kleding tot aan 2e hands goederen. Meestal ook een overdekt gedeelte waar groente, fruit vlees en vis verkocht 
worden. In Lissabon is sinds 1882 één van de grootste n.l. Feira de Ladra op het Campo de Santa Clara. Feira de Ladra 
betekent Dievenmarkt en als je goed kijkt weet je waarom, want er wordt ook wel eens gestolen waar aangeboden. 
Deze markt is hier elke dinsdag en zaterdag. Het is uiteraard heel toeristisch en blijf zeker attent op zakkenrollers. 
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Verder zijn er ook nog de zogenaamde boerenmarkten en één daarvan vind je in Malveira op ruim 20 km van 
Ericeira. Deze is minder toeristisch maar ook druk. Elke donderdag worden op deze markt de streekproducten aan de 
man gebracht maar ook hier veel kramen met schoenen en kleding maar ook vee, kippen, geiten e.d. Een tiental 
jaren geleden zag je nog wel oude vrouwtjes zitten die met een mandje fruit uit eigen tuin dit probeerden te 
verkopen. 

           

 

Dit was het dan weer voor deze keer. Hier in Portugal kunnen we al zien dat de lente zich zal aandienen en de 
temperatuur zal de komende weken wel stijgen. Het Portugese woord voor lente zegt het al “PRIMAvera”. 

Met mij is dus alles goed en ik doe jullie allemaal de groeten. 
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