
Lamego - Castelo de Paiva.



05-01 -'1 8. Lamego – Castelo de Paiva.
Om 9:20 na 2083 km rijden we in de stromende regen naar
de kapel uit de VI Ie eeuw van Balsemão, dat net ten
noorden van Lamego ligt. Het gaat vanaf het oude centrum
van Lamego net achter de Sé over een angstaanjagend
smal weggetje hoog boven de Rio Barosa. We komen
gelukkig geen tegenligger tegen. We kijken even om de
kapel heen en zien dat die pas om 1 0 uur open gaat.

LB: Zicht op het dal vanafde camping.
RB: Camping Lamego.
LM: Rua da Ponte da Calçada, Lamego.
MM: Rua da Ponte, Lamego.
MO, RO: Capela de São Pedro de Balsemão.



We wachten dat maar in de camper af. Klokslag 1 0 uur
worden we door de sleutelbeheerster opgepikt en kri jgen we
een uitvoerige rondleiding door deze heel authentieke
kapel. Ze spreekt al leen Portugees, maar het overgrote deel
snappen we toch. Mooi ook dat zo'n gidse hier haar hele
leven heeft gewoond, de buurvrouw is van dit juweel.

Deze en volgende pagina:
Capela de São Pedro de Balsemão.
Dit is een suevisch-byzantijnse tempel uit de 7e eeuw en is
uniek in Portugal. Tijdens verbouwingen in de 17e en 18e
eeuw is deze enigszins veranderd. Binnen kunt u twee
belangrijke stukken uit de 14e eeuw zien: de graftombe van
bisschop D. Afonso Pires en de sculptuur van Nossa
Senhora do Ó, in Ançã-steen (Portugese steensoort, een
soort kalksteen). visitportugal.com.





Om 1 0:33 gaan we via dezelfde weg weer terug en ri jden
direct door naar de LIDL. Vervolgens ri jden we richting
Tarouca.

LB: Het weggetje van Balsemão Naar Lamego.
LM: Río Balsemão.
MM, RM: Rua da Ponte, Lamego.
MO: Capela do Desterro, Lamego.





Van 1 2:00 – 1 2:30 bezoeken we dan San João de Tarouca
met zijn fantastische kloosterkerk.

This was the first monastery of the Cistercian Order to be
founded on Portuguese territory in the 12th century, on a
site that had a longstanding monastic tradition. This is
clearly shown by the fact that the monastery itself is
dedicated to St. John, since, as a rule, the Cistercians
dedicated their abbeys to the Virgin Mary. . . . . . .

Deze pagina: Mosteiro de São João de Tarouca.



. . . . The countless endowments received (the first of them
being made by the first king ofPortugal, D. Afonso
Henriques), coupled with the efficient management of the
resources thus acquired, ensured that the monastery
enjoyed great prosperity in the 12th and 13th centuries,
possessing a vast estate in the north and centre of the
country. . . . .

Deze pagina: De sacristie.



. . . . The favourite monastery of the French abbey of
Clairvaux, it was the mother-house ofvarious monasteries
in the north ofPortugal: Fiães, São Pedro das Águias and
Santa Maria de Aguiar.
The suppression of the Religious Orders in 1834 led to its
being adapted to a parish church. visitportugal.com.

Deze pagina: Mosteiro de São João de Tarouca.
MO: São Pedro (Gaspar Vaz).



De foto's spreken voor zich. Na afloop lopen we nog even naar de Romeinse
brug daar vlak bij .
We houden de N226 aan tot de Douro, We hebben er zicht op Regua (1 3:1 4).
Even later ook in Boa Vista, waar we lunchen tot 1 3:52.

LB: Mosteiro de São João de Tarouca.
LM: De romeinse brug in São João de Tarouca.
MM: Castelo, Lamego.
RM: Lamego.
LO: Zicht op Régua.
RO: De Douro.



Om 1 4:00 ri jden we de N222 op, die de Douro bli jft volgen
naar o.a. Molães (1 4:04) en Barrõ (1 4:1 4).

RM: Molães.
O: Omgeving van Barrõ.



Massorra (1 4:28) en het wat grotere dorp Resende (1 4:36).

LB, RB: Resende.
LM, RO, LO: De Douro vanafde N222 gezien.



Caldas Alregos bezit een jachthaven en thermen (1 4:48).
Río Bestança 1 5:07 en Cinfães waar we even stoppen,
maar binnen bli jven vanwege de sta
rtende regen (1 5:25).

LB: Río Bestança.
RB: Brug net na Oliveira do Douro.
LO, MO: Cinfães.
RO: Jonge eucalyptussen.



Om 1 5:48 passeren we de typische Noord-Portugese
graanschuren (espigueiros) van Tarouquela. De kerk daar
l igt hoog op de hell ing.
Souselo 1 5:56.

LB, RB: Espigueiros.
MB: Tarouquela.
RO: Souselo.



We steken de Río Paiva om 1 6:02 over en bereiken Castelo
de Paiva even later. Hier bl i jven we vannacht. Van 1 6:52 tot
1 7:05 lopen we een klein rondje door het stadje.

LB: Souselo.
M: Río Paiva.
LO: Mixparking, Castelo de Paiva.
MO: Igreja Matriz de Sobrado, Castelo de Paiva.
RO: Camara Municipal.



Een man mer sonore stem praat luid op de bevolking in
vanuit vele luidsprekers, die overal opgehangen zijn. We
zien bij het centrale plein met het stadhuis, de kerk èn twee
pelourinhos.
Woonhuizen en winkeltjes geven een idee of je in de 60-er
jaren van de vorige eeuw bent beland. Die winkeltjes zi jn
veelal zonder enige opsmuk of reclame en heel sober
ingericht.

Heel erg lekker weer is het niet, zodat we al snel terug zijn
in de camper op het grote parkeerterrein.

LB: Monumentje voor de dappere brandweermannen.
MB: Igreja Matriz.
RB: Pelourinho.
LO, RO: Winkelstraatjes.




