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Lissabon heeft de fado, Porto de Port. oer-Portugees.  
Maar de wieg van het Land staat in het noorden, onder een  
Paradijs van groen, aangeLengd Met heLdere bergbeken en 
 wijn van jonge druiven. Parque nacionaL da Peneda-gerês.

Tekst: Bas van Oort | Fotografie: Frits Meyst

Zwerven in Noord-Portugal
Peneda-Gerês
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‘Kom, volg mij!’
Behendig klautert Jose Manuel Lopes 

op z’n tractor, wijzend naar het kasteel. 
‘Daar moeten we zijn, maar eerst moe-

ten we eromheen rijden, de oprit is aan de 
andere kant van het dorp.’ 

Twee bochten en drieduizend Portugese kinder-
kopjes later zitten we in onze auto te wachten terwijl Manuel het hek 
opendoet. ‘Dit gaat nooit lukken Frits’, zeg ik tegen de fotograaf. 
De oprit, die meteen achter het hek begint, zigzagt nekkrampsteil 
omhoog. Peentjes zwetend kreunen we naar boven, onderweg diepe 
kuilen en losse stenen ontwijkend. 
‘Voilà!’, roept Frits.
Als we uitstappen vallen onze monden open van verbazing. Voor ons 
een groen decor waarin tientallen espigueiros – langwerpige huisjes van 
graniet – in slagorde staan opgesteld. Daarachter het kasteel. 

Manuel van alles
Dit is wat we wilden. Naar de oudste regio van Portugal, hoog in het 
noorden waar de tijd geen haast heeft. Naar Lindoso, waar het vee  
’s ochtends en ’s avonds nog door het dorp kuiert, op weg naar weide 
of stal. En naar de espigueiros, de beroemde schuren op palen, door 
boeren in de 18de eeuw bedacht om graan of maïs in op te slaan,  
veilig beschermd tegen noodweer en knaagdieren. Langgerekt en 
met een kruis op het dak lijken ze meer op antieke graftombes, maar 
sommige espigueiros worden nog steeds gebruikt door de boeren van 
Lindoso. Een van hen is Manuel. Hij woont in het dorp en is naast 
agricultor, trotse grootvader en stamgast in twee cafés, verhuurder 
van een duo vakantieappartementen. In een van die twee slapen wij 
vannacht. Tússen de espigueiros, op een steenworp afstand van het 
kasteel. Nieuwsgierig naar o jornalista en o fotógrafo holandês brengt 
Manuel ons de volgende ochtend zelfgebakken broodjes en vier  
kakelverse eieren.
‘Wat gaan jullie doen vandaag?’, wil hij weten.
Voor we kunnen antwoorden, strooit hij met suggesties. 
‘Ga wandelen, in het noorden van het park. De bergen in. Soajo is 
mooi. Of Ermelo, da´s nog mooier. En Peneda moet je zeker zien. 
 Kennen jullie de Bom Jesus do Monte?’
‘Die staat toch in Braga?’, weet ik toevallig.
‘Vergeet die kerk! In Peneda staat de Santuário da Senhora da 
 Peneda. Een kleine versie van de Bom Jesus van Braga. Rauwer, 
mooier! De ligging, half in de rotsen, is fabelachtig.’
En weg is Manuel, op z’n rode tractor. Pruttelend naar z’n maïs,  
z´n kleinkinderen of een van z’n twee cafés.

De Chinese Muur van Portugal?
Samen met natuurgids Paulo Lopes (‘No senhor, geen familie van 
 Manuel’) hobbelen we later die dag het park in, waar verscholen in  
de bergen een paar brandas liggen. Zomerdorpen, met de auto 
 nauwelijks bereikbaar. 
We rijden tot het gehucht Gorbelas. Hier heerst de stilte en de 
 schoonheid van het verval: door de tand des tijds vaal geworden 
 huizen, afgebrokkelde muren, schuurtjes onder roestige golfplaten. 
Ook het dorpsleven ligt op apegapen. Behalve een manke dorpshond 
en drie argwanende bewoners, die ons alle vier scherp in de gaten 
houden, zien we geen levende wezens. Doorstappen maar. Hoger 
gaat het, richting Spanje.
Vrij gemakkelijk komen we op een hoogvlakte, waar het pad 
versmalt. Soms moeten we zelfs met handen en voeten over rotsen 
klauteren. In het gras spotten we donkere keutels.

De waterval Cascato do Arado, nabij Gerês

Overstekend wild in Peneda-Gerês

De espigueiros van Lindoso
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‘Van schapen’, legt Paulo uit. 
‘En die daar?’, vraag ik, wijzend naar enorme bruine pizza’s. 
‘Wie heeft die gedropt?’
‘Don’t worry, it’s horse shit.’  
Paulo klimt op zijn praatstoel. Hij vertelt honderduit over het boeren-
leven. Over de berghutten die we af en toe tegenkomen. ‘Ze zijn 
gebouwd van graniet, wat hier in de bergen in overvloed aanwezig is. 
Sommige bestaan uit één verdieping, andere uit twee. In zo’n twee-
verdieping staan de schapen ’s nachts beneden en slaapt de herder 
boven, optimaal profiterend van de opstijgende warmte van zijn vee. 
Je hoeft geen architect te zijn om hier zo’n huis te bouwen. Kijk, dit 
graniet is van nature dun en langwerpig. Het is gewoon een kwestie 
van blokken verzamelen en die dan opstapelen.’ 
Op het hoogste punt van de klim stuiten we plotsklaps op… ja op wat? 
De Chinese Muur van Portugal? Een kilometerslange stenen wal in de 
vorm van een V. De Muur van Peneda-Gêres, zo blijkt. Bedacht en  
gebouwd door herders en boeren om het vee te beschermen tegen 
wolven. Portugese cowboys dreven de wolven op, tot ze onder in de 
hoek van de V als ratten in de val zaten. Inmiddels is de Iberische 
wolf een beschermde diersoort en brokkelt de muur langzaam af.  
Paulo: ‘Maar nog steeds vinden de herders af en toe de resten van een 
doodgebeten schaap.’

Vinho Verde
Van het boerenleven naar Vieira do Minho is het nog geen anderhalf 
uur rijden, maar het voelt alsof we in een andere klimaatgordel 
komen. In dit deel van het park is felgroen de overheersende kleur. 
Varens tieren welig, achter de berm liggen dichtbegroeide bossen, af 
en toe duikt een waterval op. Aan de kust vind je het ene droombaai-
tje na het andere. Alleen de palmbomen ontbreken nog. 
In Covide, niet ver van Gerês, lunchen we in restaurant O Cantinho 
do Antigamente, net buiten het dorp en goed verscholen. We zijn de 
enige gasten, voor de kok een reden om alles uit de kast te halen. 
Allereerst wijn. Natuurlijk Vinho Verde, de streekwijn, fris van smaak 
en met een zachte afdronk. 
‘Vino Verde is van erg jonge druiven gemaakt, die zijn vroeg in de 
zomer geoogst’, zegt de kok die zijn muts nog eens rechtzet. ‘De wijn 
gist in de fles. Nog een glaasje, senhores?’
Vervolgens trakteert hij ons op zelfgemaakte appelmoes, jambon, 
geitenkaas, nog een glaasje (‘En een glas water alstublieft, ik moet 
nog rijden.’), een compleet assortiment aan vlees en als toetje 
rabanadas. Wentelteefjes met vanille en port. 
‘Wat een eten’, zucht ik.
‘Wat een wijn’, jubelt Frits (die niet meer hoeft te rijden).

Ana uit Guimarães 
Na de lunch is het mijn beurt om te jubelen, achter het stuur. Rijden in 
Minho is als een gratis rit in een achtbaan. Je blijft maar gaan, 
omhoog, omlaag, haarspeldbocht in en uit. In de buurt van Portela do 
Homem, op de grens met Spanje, verlaten we het asfalt en duikt de 
auto een onverhard bosweggetje in. Met een reden uiteraard. Iets  
verderop rijden we langs de mijlstenen van een oude Romeinse weg. 
Stapvoets, door een verlaten dorpje, een kwartet huizen rond een 
antieke kerktoren op een handvol vierkante meters. 
Frits: ‘Bloedmooi, echt waar, maar ik zou wel weer eens in een stad 
willen zijn.’ 
Met de kaart op schoot keren we de wijnstreek de knalpijp toe. Pal 
onder Minho liggen twee steden die een stop meer dan waard zijn: 
Braga en Guimarães. Wij gaan voor Guimarães, de oude, historische 
stad die zich in 2012 Culturele Hoofdstad van Europa mag noemen. 

Guimarães: historische studentenstad

Santuário da Senhora da Peneda 

Vieira do Minho, thuisland van de Vinho Verde Ruig berglandschap op de grens met Spanje
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Maar, eerlijk is eerlijk, de belangrijkste reden voor ons bezoek is Ana.
Ze staat al op ons te wachten.
‘Uitstekende keuze’, lacht Ana. ‘Begrijp me niet verkeerd. Braga heeft 
enorm veel mooie kerken en een prachtige kathedraal. Het staat 
bekend als het ‘Rome van Portugal’. Ik geef er graag rondleidingen. 
Maar dan moet ik oppassen om niet te zeggen dat ik Guimarães toch 
net iets mooier vind. En vergeet de mensen niet. Dat is niet te verge-
lijken met Lissabon of Porto, waar ze nog wel eens met hun neus 
omhoog lopen. Hier ben je echt welkom. Vraag de weg en de kans is 
groot dat iemand met je meeloopt, enkel om je te helpen.’ 
Terwijl Ana doorpraat, in het Engels met een aangenaam accent, lo-
pen we door het oude centrum, langs de rijkversierde Nossa Senhora 
da Oliveira, een voormalig klooster, en het stadhuis uit de 16de eeuw. 
Hoog boven de smalle straten wappert aan talrijke lijntjes de schone 
was. Twee gerimpelde besjes hangen over hun met bloemen versierde 
kozijnen.
‘Jornalistas?’, roept een van de twee.
‘Ja’, antwoordt Ana. ‘Ik laat ze onze stad zien.’
‘Ah, bonito!’, kirt de ander. ‘Vergeet het Castelo de Guimarães niet! 
Ons kasteel. Daar is Portugal ontstaan, vertel dat maar. Ja, wij wonen 
hier in de allereerste hoofdstad van het land!’

Het beste van Guimarães
Ja, ze zijn er nogal trots op dat de onafhankelijkheid van Portugal  
hier werd uitgeroepen. Niet in Porto, niet in Coimbra, zelfs niet in  
Lissabon, nee, in het kleine Guimarães. In de twaalfde eeuw, tijdens 
de Reconquista, de herovering door christelijke koningen van het des-
tijds door de Moren bezette Iberisch Schiereiland, scheidde Portugal 
zich af van het koninkrijk Castilië. En Alfonso Henriques, de eerste 
koning van het land, werd geboren in het castelo van Guimarães. 
Alles in de stad heeft dan ook een link met de burcht. Studenten 
organiseren er introductieweken, processies starten er en als er een 
bijzondere markt of jaarlijks feest is, wordt dat hier gehouden. 
Binnenplaats, lagere kasteelmuren en het park zijn vrij toegankelijk. 
Wat meteen opvalt, als we de trappen van het kasteel op lopen: geen 
trapleuning, geen bordjes, zelfs geen hekjes op de kasteelmuren. 
Maar de verwachting is dat daar vanaf dit jaar verandering in komt. 
Een culturele hoofdstad van Europa heeft niks aan ongelukken op  
dé trots van de stad. 
Tot slot sleept Ana ons mee naar restaurant Histórico by Papaboa. 
‘Het beste restaurant van Guimarães’, zegt ze. En jawel, de maaltijd is 
niet eenvoudig doch voedzaam en vingerlikkend lekker. Als Ana de 
 tweede fles ontkurkt terwijl de kok nog een bord vol rabanadas als 
toetje brengt, kreun ik opnieuw: ‘Dit gaat nooit lukken Frits.’ •

Reageren? Bvanoort@anwb.nl
www.twitter.com/reizenmagazine

‘Hebben jullie ons Castelo al gezien?’

Isabel Vitorino, de beste  
chef-kok van Guimarães...verhuurt kamers in zijn Casa de Sezim Antonio Pinto Mesquita, 94 jaar oud, maakt wijn en...

slapen op stand
Niet ver buiten Guimarães ligt Casa de Sezim, 
een 14de-eeuws landgoed. De 25 ha heuvels 
rondom zijn voor de wijnbouw. Het huis heeft 
een gastenverblijf met een tuin met zwembad. 
Eigenaar Antonio Pinto Mesquita (94 jaar en 
van adel) koestert zijn Casa. Hier snurk je op 
stand vanaf € 85 per nacht in een 2-pk.  
Zie: www.sezim.pt 


