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Zaterdagmorgen 14 februari. Na de koffie op het gemak uitgebreid sani-corvee en de camper
reisklaar gemaakt en uitvoerig afscheid genomen van gastvrouw en -heer Elly en Gerrit en uitbundig
van beide honden, Lizzy en Lara. Hiermee werd een heerlijke week Terra de Iguanas afgesloten.
Een tikkeltje droevig en dat werd onderstreept door het wat grijze weer.
We gingen naar Aveiro, Praia da Barre waar een vrije camperplaats was en we de Atlantische
oceaan weer zouden zien. Een bergachtige route met prachtige vergezichten en idem details.
Na zo'n 75 km ging het behoorlijk dalen en veranderde het landschap totaal: Een waterrijk gebied,
kenmerkend voor een wijde rivierdelta. Op de plaats van bestemming hadden we de keuze: Parkeren
op een voor campers gereserveerde, verharde parkeerstrook waar al veel, uitsluitend Portugese
campers en caravans stonden, of op een zandplaat tussen het groen.
Wij kozen voor het laatste. Leuke plek met uitzicht op het kanaal en havengebied.
Al spoedig waren we aan de wandel. Langs het kanaal kwamen we bij een mooi strand- en
duinengebied waar over een grote lengte een wandelplankier was aangebracht. Blij dat we onze
warme jassen hadden aangetrokken want de vrij stevige wind was ook nogal fris. Bij het einde van
het plankier gingen we via de bebouwde kom terug. Hier was weinig echt bijzonders te zien (voor
ons, verwend als we zijn..)
Weer lieten we ons verleiden tot het bezoek aan China-shops zodat we met twee draagzakken spul
bij te camper terugkeerden. Daar hadden de weergoden netjes op gewacht want direct daarna begon
het te mieseren. Dit mieseren hield in de namiddag op en maakte plaats voor heuse regen.
Dat werd dus voor de rest van de dag binnenzitten. Fred kon geen zin krijgen om zijn hengel
tevoorschijn te halen, ondanks dat er veel vissers actief waren. Voornamelijk met het vervangen van
hun aas, vis hebben we niet gezien..........

De zondag begon nogal grijs. We waren alweer vrij vroeg aan het rijden waarbij de ruitenwisser
regelmatig wisselde van interval naar konstant, af en toe zelfs in de hoge stand. We reden met een
grote boog om de wijdvertakte esturia, het waterrijke gebied van de rivierdelta, om na 50 km op de
nieuwe bestemming Furadouro aan te komen. Weer was er verbazing over de verscheidenheid aan
landschappen bij zo'n relatief korte rit. Bij het binnenrijden van het stadje realiseerden we ons dat we
hier al eerder waren. Dit was geen bezwaar want de plaats en vooral het strand en de duinen
verdiende een tweede bezoek. En alweer hadden we geluk: Tijdens de uitgebreide wandeling langs
het strand, duinen en de boulevard was het droog en scheen de zon regelmatig. Pas op de terugweg,
bewust door het stadje, begon het weer te regenen. Toch lukte het om tussen de korte buitjes door
droog thuis te komen. Het bleef de rest van de dag erg wisselvallig zodat er ruim tijd werd besteed
aan foto's, video's en Facebook. Els had ruim voldoende leesvoer op Ereader en tablet dus kwam de
tijd ook goed door. In de vroege avond kregen we een melding van Vodafone dat we onze bytes bijna
opgesnoept hadden. Even heel sober dus met internetten.
We hadden eigenlijk verwacht iets van carnaval te zien, maar op een wielrenner met een blauwe
pruik en een als indiaanse verklede schoonheid (misschien waren het zelfs haar daagse kleren.....)
na was er niets te zien. En dat terwijl de grote china-shop veel rekken had volhangen met
verkleedspullen.

We doken ook nog in de boeken en de atlas om de volgende bestemming(en) uit te dokteren.
Voorlopig twee etappes, waarvan de tweede door het als zeer mooi omschreven dal van de Douro
zou gaan. In dat gebied groeien de druiven waarvan de wereldberoemde port gemaakt wordt.

De CP, een openbare parking

Door de duinen via een plankier

Typische bootjes uit de streek

We zouden de kust voorlopig
verlaten om nog meer moois in
het binnenland te ontdekken.
Leuke verzameling!
Maandag. We waren er alweer vroeg bij en dus ook aan het rijden. Even een stop bij de Lidl en toen
verder. We zochten naar een mooi kerkje, tip uit het boekje, maar vonden het niet. Niet lang getreurd,
gewoon naar de volgende geprikte plek, Castelo de Paira. Nog even autoweg rijden en toen het
middelgebergte door, opweg naar het Douro-dal. Een landschappelijk prachtige route maar tijdrovend
vanwege heel veel bochten, hellingen en kleine dorpjes. Geen punt, want we hadden immers de tijd.

De beoogde plek werd makkelijk gevonden. Alleen lichte twijfel hoe we op de mixparking moesten
komen want deze was rondom voorzien van een stoeprand. Héél voorzichtig deze stoeprand
overmeesterd en onze plek ingenomen. Brunchen en op verkenning! Een dik uur wandelen leverde
niet voldoende argumenten om hier te blijven staan. We maakten nog gebruik van de aanwezige
sani-service -gratis- en besloten verder te rijden naar Peso de Regua, een stad direct aan de Douro
gelegen. De route werd steeds mooier maar niet gemakkelijker. Overal wijnstokken op de
terrassenhellingen en af en toe van boven zicht op de Douro. GENIETEN!!!

Rond vieren arriveerden we op de voorziene CP en hadden gelukkig nog plaats. Tot onze verbazing
was er gratis stroom dus aangekoppeld. Na een verkennende korte wandeling door de stad met af en
toe heel lichte motregen hadden we al mooie dingen gezien, vooral prachtige typisch Portugese
tegelpanelen, azulejos schijnen deze genoemd te worden. Maar ook hier alweer de keiharde
contrasten tussen bouwvallen en mooie panden. Ook dat hoort kennelijk bij Portugal.
Er was twijfel: Blijven we hier langer, het zou de moeite waard zijn, of gaan we de volgende dag
verder.....? In Barcelos, ten westen van Braga is donderdags de grootste markt van Portugal.
Ook wilden we nog naar Guimaraes en Braga omdat dit als mooie steden beschreven wordt.

Conclusie: Eén nacht in Peso en dan verder. Doen we Peso de Regua ooit nog wel eens over.....
Dinsdag trokken we dus weer verder. Alweer door een fascinerend landschap. Werken voor de
chauffeur, maar het loont de moeite. Anders hadden we voor snel- en/of tolwegen moeten kiezen!

Zo belandden we in Guimaraes. Was even spannend vanwege een steile oprit-met-knik voor de
parkeerplaats maar buiten wat schurende geluiden niets aan de hand. Uitlaat en fietsenrek zaten er
nog aan. Vanuit de camper hadden we zicht op de burcht. Interessant is dat in deze burcht de wortels
van Portugal liggen. Ene Henri de Bourgonde maakte Guimaraes in 1097 tot hoofdstad van
graafschap Portucale, zijn zoon, Alfonso Henriques in 1139 tot hoofdstad van koninkrijk Portugal.
Deze rijke historie is overal in de stad terug te vinden. Niet alleen de burcht en het paleis Paco Ducal
zijn indrukwekkend, ook het historisch centrum is meer de de (klauter-)moeite waard!
Het was alleen erg druk, vermoedelijk samenhangend met carnaval, gezien het grote aantal verklede
kinderen. Op het Limburgs en Brabants carnaval lijkende stemming was niet te bespeuren.
Jammer dat de auto's niet uit zo'n stad geweerd worden, het hoge aandeel blik ontnam toch iets van
de beleving. Maar: Overall: Mooi, mooi, mooi!

Hadden we het plan om de volgende dag naar Braga te gaan, de stadse drukte vonden we weer
even genoeg en dus werd het plan gewijzigd. Maar: Eerst lekker slapen op de nagenoeg uitgestorven
parkeerplaats waar men van 22.00 tot 07.00 uur niet op of af mag rijden. Het schijnt dat hier in het
verleden wild gecrosst werd door de jeugd.
Weer even vermelden: Er komen nog foto's op onze fotosite: http://frestofunfotoalbums.magix.net/
Dit kan nog een tijd duren, daarvoor moeten we weer eens thuis zijn...........

Woensdag. Geen Braga dus. Reinhard Schultz (van het boekje) had een mooie plek bezocht waar
we graag naartoe wilden: Bij Este ligt Bom Jesus de Monte (Heer Jesus op de berg), een speciale
bedevaartsplaats. Vooral het laatste stuk van de vrij korte route was behoorlijk pittig maar het lukte.
Boven op de berg was het aanvankelijk steenkoud, maar dat weerhield ons niet om de boel te
verkennen. Reinhard had gelijk. Een mooi park bezaaid met zeer grote ronde rotsblokken, een
roeivijver(!), mooie statiekapellen met beeldengroepen, een kunstig nagemaakte druipsteengrot en
een grote kathedraal met bijgebouwen. Om het compleet te maken: Een kabeltreintje die de steile
helling op en af gaat en aangedreven wordt door....: Water! Is wagon 1 boven dan wordt een
ingebouwde watertank gevuld waardoor er voldoende contragewicht is om wagon 2 omhoog te
trekken terwijl wagon 1 dalwaarts gaat, komt hij beneden aan dan laten ze de tank leeglopen en
wordt boven wagon 2 gevuld. Slim!!

Na het aanschouwen van al het moois en interessants daalden we, na ruim 2 uur, de berg weer af
om dwars door Braga (dus toch nog even.....) naar Barcelos te rijden. Hiet vonden we een plek, bij
het zwembad en aan een rivier, waar we de nacht konden doorbrengen. We kozen voor Barcelos
omdat daar op de donderdag een giga-grote markt is. Dit maakte nieuwsgierig. We wandelden nog
even door de stad die opgesierd wordt door grote varianten van de beroemde Portugese haan. Ook
andere beelden worden in deze streek gemaakt, grote representanten staan ook in de stad.
De stad heeft, zoals veel Portugese steden, een romeins verleden. Restanten uit dat tijdperk zijn ook
hier te vinden. Fred was ondeugend want hij negeerde het fotografeerverbod om een pracht
azulejos-interieur te kieken. (Die strak-blauwe lucht is echt!)

We hadden alweer geboft met het weer: Na de ijskoude start 'smorgens werd het al vrij snel warmer,
Els heeft lekker buiten kunnen lezen bij 23 graden. Maar: Zon weg en de temperatuur duvelt heel rap
omlaag. We gingen ruim bijtijds naar bed om weer fit te zijn voor het kennelijk indrukwekkend marktgebeuren waardoor Barcelo beroemd is.
Het is ons trouwens opgevallen dat op drukbezochte parkings randfiguren staan die je een plaats
aanwijzen en rekenen op een fooi. We hoorden dat je dat maar wel moet doen omdat anders de kans
groot is dat je voertuig bekrast wordt. Dit hebben wij nog niet meegemaakt, maar men is
gewaarschuwd! (Dit verschijnsel kennen we van onze reis naar Roemenië).
Donderdag-Marktdag in Barcelos. Hier kijk je je ogen uit! Er wordt van alles aangeboden. Kleding,
meubels, ijzerwaren, textiel, keramiek, levende en dode kippen en ganzen, kooi- en eetvogels, je
kunt het zo gek niet bedenken of het is er te vinden. Blij dat we er in de winter waren, in het
toeristenseizoen kan men over de hoofden lopen........... We hadden een lange babbel met een wat
zielig kijkende twintiger die moeders hielp bij een onderbroekenkraam. Niet erg enthousiast maar hij
was vrij hoog opgeleid als technisch ingenieur en designer maar kon, zoalsvele van zijn lotgenoten,
niet aan de bak komen. Hij was blij om weer eens engels te kunnen spreken en praatte ons, o.a., bij
over de geschiedenis van Portugal.

Hij overwoog zeer sterk om zijn land te verlaten omdat er nauwelijks carrieremogelijkheden zijn en
vroeg hoe het in Nederland gesteld was. Daar konden wij niets positiefs over melden omdat die
problemen daar ook spelen.

Markt in Barcelos: Mooi, leuk en vermoeiend. Het was nog vrij vroeg in de middag en we besloten om
de rust op te zoeken. Die vonden we, na 58 km rijden in Foz do Minho nabij Caminha, bij de
monding van de Minho-rivier in de oceaan. Aan de overzijde van de rivier: Spanje.

Bij het verlaten van Barcelos wrongen we ons door enge en steile straatjes. Opeens, bij een knik in
de weg, een harde tik......... Bij eerste gelegenheid gestopt om te zien dat één achterlicht-unit los
bungelde èn de nummerplaat weg was. Terwijl Fred met tirestrips de verlichting opnieuw bevestigde
liep Els ruim 'n kilometer terug waar ze de nummerplaat gelukkig terugvond. Ook hier weer de
reddende tirestrips en we konden de reis voortzetten.
Direct na aankomst in Foz do Minho gingen we aan de wandel om de oceaan te begroeten. Het
gebulder van de branding was toch veel prettiger dan het stadsgewoel! Na de wandeling uitgebreid
corvee en het bijvullen van de watervoorraad en toen konden we, moe maar voldaan aan de avond
beginnen.
Om deze pagina vol te maken.......:
Wij vermoeden dat autorijlessen in Portugal heel goedkoop zijn: Men leert alleen wat het gas- en
rempedaal en het stuur voor functie hebben, al het overige is kennelijk nutteloze ballast. En...: In je
auto zit je in je eigen wereld en aan de rest van de aardbewoners heb je lak. Wel krijg je heel grondig
geleerd hoe je na het inhalen moet snijden......... Kortom: Het verkeer vraagt beslist extra attentie van
de “noordelijke” chauffeurs.
We reden af en toe stukjes tolweg. Hoeveel dat kostte zien we tzt op de afrekening van de creditcard.
De volgende etappe gaan we, met een beetje pijn in het hart, Portugal verlaten. Bijna anderhalve
maand hebben we in dit schitterende en boeiende land doorgebracht. Als het ons gegeven is zullen
we er zeker terugkeren! Verder gaan we via noord-west Spanje, Galicië en Baskenland, richting
Frankrijk. Hoe we door Frankrijk reizen? Dat zien we dan wel weer.

Dit siert ons camperraam............ OBRIGADO aan Portugal!

