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niet ten goede komt - maar het is wel een upgrade 
voor de stad. Op de Praça dp Comércio krijgen zo 
langzamerhand alle ministeries een horecabestem-
ming. Het beroemde, uit 1778 stammende café Mar-
tinho da Arcada, waar Fernando Pessoa altijd kwam, 
is niet meer het enige op het plein. 
Als u toch op de Praça do Comércio bent, moet u 
zeker naar het Story Centre gaan. In een goed 
uur komt de hele geschiedenis van Lissabon tot 
leven. Als u met uw rug naar de Taag staat, aan 
de rechterkant.  
 
 
GROENE HOOFDSTAD VAN EUROPA 
 
Of het zo moest zijn: een paar dagen nadat wij de 
Green Key Award hebben opgehaald, wordt Lissa-
bon uitgeroepen tot Groene Hoofdstad van Europa 
van het jaar 2020, in Nijmegen, Groene Hoofd-
stad van Europa 2018. En net als wij moet ook 
een stad een groen plan hebben. Meer groene 
ruimtes (200 hectare), meer bomen, water- en 
energiebesparing, stiltezones, vernieuwing van 
het Praça de Espanha, de waterkwaliteit van de 
Taag verbeteren, dat zijn zo een aantal punten uit 
het ambitieuze programma. 

Lissabon is al lekker groen bezig. Ze wil de eigen 
inwoners en de toeristen meer op de fiets krijgen. 
Daarvoor is 90 kilometer fietspad aangelegd (voor 
een groot deel langs de Taag) en er komt nog 
eens 60 kilometer bij. Op veel plekken kun je 
voor een paar euro een fiets huren, door middel 
van een speciale app op je mobiel. Ook worden 
voor de toerist fietstochten georganiseerd, onder 
leiding van een - indien gewenst - Nederlandse 
gids. En heel slim: de tocht gaat van boven naar 
beneden. Niks geen uitputtingsslag, niks geen 
steile heuvels omhoog. Zo krijgt u weer eens een 
andere kijk op de stad dan met de citybus.  
 
 
DE ULTIEME ONTSPANNING 
 
Ze  kwam even kennismaken, onze nieuwe buur-
vrouw en bood gelijk haar diensten aan. Margaux 
is een professional op het gebied van holistische 
massages. Aromatherapie, thermotherapie, re-

flexologie, Reiki, alles heeft ze in huis.  En - niet 
onbelangrijk - ze heeft heerlijke stevige handen. 
Het mooie is dat ze een mobiele service aanbiedt. 
Ze masseert u in uw eigen omgeving, op je eigen 
berg dus. Kunt u het zich voorstellen? Aangenaam 
briesje over uw rug, gezoem van bijtjes in 
uw oren? Geur van eucalyptus in uw neus?  
Zo weldadig! Doen! 

 
BEETJE LATER DAN GEPLAND 
 
Deze nieuwsbrief was bijna klaar toen ik eind 
juni naar Nederland ben afgereisd, zoon Mark 
en schoondochter Anne helpen met hun verhui-
zing van Rijswijk naar Wageningen. Belangrijk-
ste taak Teun en Gijs aangenaam bezighouden 
(aanrader: Professor Plons in het Maritiem Mu-
seum in Rotterdam). Erg leuk om te doen, maar 
van het geplande afmaken van de nieuwsbrief 
kwam weinig terecht.  
Op 3 augustus om precies te zijn ben ik terug-
gekomen. De dag dat de brand in de Monchique 
uitbrak. Een volle week heeft het gebrand. De 
eerste twee dagen waren voor ons ook span-
nend. De vlammen kwamen boven de heuvels van 
de Monchique uit en waren bij ons goed te zien.  
Richting Nave Redonda, ten zuidoosten van de 
benzinepomp - hemelsbreed zo´n 10 km van ons 
vandaan - zijn 20 huizen ontruimd. Toen ging het 
vuur de andere kant op, richting Silves.  

Zeven dagen heeft de brand geduurd. De scha-
de is enorm. Gelukkig zijn er geen dodelijke 
slachtoffers, wel één zwaar- en 30 lichtgewon-
den, hoofdzakelijk brandweerlieden. Op het 
hoogtepunt van de brand waren er 1500 man 
bezig, 400 voertuigen en 15 blusvliegtuigen. 
21.000 hectare is verbrand. 
Hoe kon het weer zo uit de hand lopen, terwijl 
bekend was dat de Monchique hoog op de risi-
colijst stond?  Het antwoord is aan de politiek. 
Die ligt nu zwaar onder vuur. 
 
 
DAGJE LISSABON 
 
Elk jaar gaan we een paar dagen naar Lissabon. 
Er is altijd wel een aanleiding: paspoort ver-
nieuwen, naar de opera of zoals nu de uitreiking 
van de Green Key Awards in het Marriot Hotel. 
Ja, de groten doen ook mee.  

Vaste prik als we in Lissabon zijn, is een lunch 
in de Casa do Alentejo, van oorsprong (1939)
een societeit voor Alentejanen die naar Lissabon 
zijn verhuisd. Van de buitenkant oogt het niet 
heel bijzonder, maar van binnen is het majestu-
eus. Decoratieve plafonds, muurschilderingen, 
tegeltableaus, kroonluchters, je komt ogen te 
kort. En je kunt er lekker eten. Alentejaans, 
natuurlijk. Iedereen kan er zo binnenlopen.   
Lissabon wordt trouwens steeds fraaier. Veel 
oude gebouwen worden gerestaureerd. Ze wor-
den weliswaar opgekocht door projectontwikke-
laars - wat de woningmarkt en de eigen inwoners 

 

www.jeeigenberg.nl 
www.montedocasarao.com 

 
info@montedocasarao.com 

 
www.youtube.com/watch?

v=4h82mYBohfc 

22 aug. 2018, zonnig, 34° 
 

 
Schilderen 2019 

 
De data van de schilderweken 

in 2019 zijn bekend. 
 
 

Donderdag 11 - donderdag 
18 april 2019 

 
en 
 

Donderdag 3 - donderdag 
10 oktober 2019 

 
Er is in de oktoberweek van 
2018 (4 tot 11 okt. ) nog 1 
tweepersoonskamer vrij.  

 
www.montedocasarao.com/

gastenboek/schildervakantie-
in-portugal/ 
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