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DDe rijke geschiedenis van Portugal weerspiegelt in de talloze 
monumenten, authentieke gebouwen en sites, prachtige 
landschappen, de sublieme gastronomie en de sfeerrijke mu-
ziek. De weemoedige fado –met als emblematische vertolker 
Amalia Rodrigues-  is werelderfgoed en bepaalt nog altijd de 
toon op pleinen en in steegjes. 

NAUTICA stuurt u een postkaart van de Portugese rivièra 
waar de oude adel haar de stempel in drukte van en spion-

nen in de schaduw van de harde zon opereren. 

Cascais ligt aan de Atlantische kust op amper 
dertig kilometer ten westen van Lissabon. Het is 
een plek met de glimlach van een badstad, de 
charme van een moderne jachthaven en de le-
vendigheid van een vissershaven. 

Hoewel de stad zich vrijkoopt in het midden van 
de veertiende eeuw, wordt het pas aan het eind 
van de achttiende eeuw een topbestemming. 
Dokters over de hele wereld beginnen dan het 
kuren aan zee voor te schrijven. En dat werd snel 
een ware mode. 

De koninklijke familie had voordien al haar oog laten vallen 
op dit stadje als voorkeurbestemming voor hun vrije dagen. 
In het kielzog trok dit het hele adellijke milieu met zich mee 

die Lissabon graag wisselde voor Cascais. En zo volgden ook 
andere luitjes van de ‘Europese high society’ die wat graag 
meedraaiden in de carrousel van zien en gezien worden. 
Imposante villa’s werden opgetrokken met daartussen uit-
gestrekte flaneerparken, het vissersdorp veranderde in een 
epicentrum van en voor de beau monde. 

Deze combinatie van stijlen bepaalt ook vandaag nog de sfeer 
van de straatjes en de chique wijken waarin moderne gebou-
wen voor speciale accenten zorgen. Je ziet in gedachten de 
dames in crinoline paraderen met hun kanten paraplu’s die 

witte huid frêle moet houden tegen de gena-
deloze zon. 

Het is een omgeving waar de liefhebbers van 
de verdwenen hogere rangen en de frivole fin 
de siècle stijl op verlekkerd zijn. 

Vanuit het centrum, op enkele minuten wande-
len, toont de Real Villa Italia waar de voorma-
lige koning van Italë, Umberto II, getrouwd met 
Marie-José van België, de dochter van koning 
Albert 1 en koningin Elisabeth zich heeft terug-

getrokken. 
De zg. ‘Koning van Mei’ heeft slechts tussen 9 mei en 13 juni 
1946 op de troon gezeten, tot de Italianen zich in en refe-
rendum voor een republiek hebben uitgesproken. Dit is in 
Cascais hun gouden kooi, de vorsten hebben echter nooit 
troonsafstand gedaan. Intussen is dit huis een vijfsterrenho-
tel met welnesscentrum geworden met zicht op de oceaan en 
bewaarde het al zijn grandeur. 

Terug naar het centrum om het Villa Royale te bewonderen 
dat voor Karel I werd gebouwd. Hier heeft de vorst groten der 

Nog even herinneren 
dat het hele Iberische 
schiereiland buiten de 

tweede wereldoorlog is 
gebleven. 

Cascais… 
paradijs voor koningen en spionnen…

Je ziet in gedachten 
de dames in 

crinoline paraderen… ➠
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righeid, de veelzijdigheid is er ook de eenzaamheid van de 
wachter die zwaar wegen. Het licht wordt door diverse Fre-
snell-lenzen gebundeld om mijlenver mogelijk over de oce-
aan te schijnen. 

De eigenschappen van de diverse lampen worden aange-
toond en de exacte locatie van de andere vuurtorens op de 
Portugese kusten -de eilanden inclusief- kan je op de kaart 
terugvinden. Omdat de zeelui de torens ook overdag van ver 
moeten kunnen herkennen zijn ze allemaal anders gebouwd 
en gekleurd. Sommige geven ook signalen in de lucht zodat 
de piloten zich kunnen oriënteren. 

Rond Lissabon markeren de vuurtorens ook de routes op de 
Taag. Het koppel vuurtorens aan de monding markeren de 
route tussen vele verraderlijke zandbanken. Klim je negentig 
treden omhoog, dan kan je van een wonderlijk uitzicht over 
de oceaan en de stad genieten. 

Een Cranchi brengt ons langs de kust van de buitenhaven 
naar de Taag. Het geeft een heel ander zicht van de stran-

den die deze kust opvrolijken. 

Guincho is beroemd als een van de top-surfspots van Portu-
gal net als die van Carcavelos en Sao Pedro die goed bevolkt 
zijn. Dat de verbinding tussen de hoofdstad en Cascais/Estoril 
perfect is en amper een half uurtje treinen duurt, verklaart 
veel. 

De Taagmonding is geen uitwaaierende delta maar eerder 
een trechter terwijl de rivier voorbij de stad bijna een bin-

aarde ontvangen, waaronder de Hertog van Windsor in gezel-
schap van Wallis Simpson. Volgens de geruchten zou Edward 
VIII van Engeland Hitler hebben willen ontmoeten, de Britse 
vorst was gecharmeerd door zijn autoriteit. Churchill heeft 
er alles aan gedaan om de afspraak, die in Spanje geregeld 
zou worden door de hertog, te dwarsbomen en heeft hem 
daarom naar de Bahama’s laten overplaatsen als gouverneur-
generaal. Het is net niet tot een kidnapping gekomen. 

De CItaDel
Portugal was in de zestiende eeuw een wereldspeler en Lissa-
bon had dus militaire verdediging nodig tegen invallers vanuit 
zee. Naast het vijfsterrenhotel vindt je er binnen haar muren 
ook een Presidentieel museum met de officiële vertrekken 
van de president maar ook een rist aan studio’s en galeries 
van diverse kunstenaars die men aan het werk kan zien. 

De Farol de Santa Marta is een niet te missen plek voor 
liefhebbers van weidse horizonten en ongerepte ruimte. 

Deze vuurtoren van Cascais is een icoon voor al die lichtba-
kens die eeuwenlang de scheepvaart in een veilig richting 
loodsten. 

Dat de wachter nog een vrouw is –in dienst van de marine- 
geeft deze toren een uitzonderlijk cachet. 

Het tweede supplement is de kleine tentoonstelling die de 
werking van de vuurtoren toelicht. Hier kom je te weten hoe 
veeleisend de job in werkelijkheid is. Buiten de nauwkeu-
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nenzee vormt. Hierdoor is de stroming in het smalle gedeelte 
dat naar de oceaan leidt sterk en de golfslag navenant. 

Deze golfstalg heeft in de loop van de tijd de Boca do Inferno 
uitgesleten in de rotsen. Deze ‘keel van de hel’ waar we met 
het aperitief in de hand naar gaan kijken moet een hels ka-
baal maken als de binnenrollende oceaandeining tientallen 
meters hoog opspuit. 

007 eN CoNsorteN
Nog even herinneren dat het hele Iberische schiereiland 
buiten de tweede wereldoorlog is gebleven. Spanje lag plat 
onder de recente burgeroorlog, Portugal stond op haar neu-
traliteit. 

Lissabon en de streek errond werden beroemd omdat men 
hier Europa in redelijke kalmte en zekerheid kon verlaten 
over zee of door de lucht. Vooral Cascais en Estoril werden 
het ontmoetingspunt voor adellijken, kunstenaars, bankiers, 
industriëlen… maar ook spionnen. 

Het Palacio Estoril Hotel en vooral dan de bar waren het de-
cor waarin uitzonderlijke afspraken werden gemaakt. Een ze-
kere Dusan Popov, waarvan vermoed werd dat het een dub-
belagent was, was er kind aan huis. Steeds piekfijn gekleed 
en in gezelschap van jonge, mooie vrouwen. 

Het gerucht gaat dat Ian Fleming die hier in ‘41 als agent van 
dienst was, zich op deze flamboyante man heeft geïnspireerd 
om een heel andere figuur te creëren: Bond, James Bond. ➠

Vandaar dat er scènes van de zesde (onofficiële) Bondfran-
chise “On Her Majesty’s Secret Service” van 1969 in dit Pala-
cio Estoril zijn gedraaid. De conciërge die toen 17 jaar oud 
was is nog steeds -dus na 52 jaar- op post. Waardoor men 
zich afvraagt in wiens dienst hij in werkelijkheid is. 

Natuurlijk serveren ze aan de bar een Martini, shaken and 
not stirred. Maar wel met een olijf: schande. Buiten het 
Hollywoodaspect heeft dit hotel uit 1930 heel wat (ex-)ge-
kroonde hoofden te ruste gelegd uit Spanje, Italië, Frankrijk, 
Bulgarije en Roemenië. 

Het magNIfIeke sINtra
Nu we toch in de buurt zijn is het bijna blasfemisch om het 
UNESCO werelderfgoed van Sintra links te laten liggen dat 
sinds ‘95 haar cultureel landschap eert: tuinen, parken en 
monumenten. Het beroemde Palacio da Pena illustreert als 
geen ander het 19de-eeuwse romantisme. De verbinding 
met het Portugese hof en het bestaan van dit sprookjeskas-
teel ligt voor de hand. 

Boven op de berg die Sintra overschaduwt werd al in de 12de 
eeuw een kapel opgetrokken ter ere van Onze Lieve Vrouw 
van Pena. 

Later zal de orde van Sint Hieronimus hier een klooster te-
genaan bouwen tot in de 16de eeuw. In 1834 werden de reli-
gieuze orden ontbonden, waardoor de gebouwen ontruimd 

werden. Vier jaar 
later trekt er een 
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nieuwe bewoner in: Dom Ferdinand August Franz Anton von 
Saxe-Coburg-Saalfeld, de latere koning en echtgenoot van ko-
ningin Maria II van Portugal. 

Meteen gaat men aan de slag om de gebouwen te restaure-
ren maar er tien jaar later ook een nieuw paleis tegen aan 
te zetten. De gelijkenis met dat andere fabeltjeskasteel in 
Beieren, besteld door Lodewijk II van dat land, is treffend. 
Het sprookjeskarakter kan onmogelijk beter. Het is hier dat 
Richard Strauss zijn inspiratie haalt voor zijn heilige graal kas-
teel en waar lord Byron letterlijk op verliefd wordt. 

Toch is deze gelijkenis helemaal niet verwonderlijk, want de 
Duitse koningen waren neven. Het is ook een gevolg van de 
zeer hechte verbindingen tussen de hoogste rangen van de 
Europese adel. Bewijs: Ferdinand -bijgenaamd de koning ar-
tiest- was de neef van koning Leopold 1 van België en neef 
van Queen Victoria van Engeland. 

Het kasteel van Pena draagt de ontuitwisbare stempel van 
deze kunstzinnige vorst die ook een zwak had voor de nieuwe 
technologie. Hij liet als eerste een telefoon installeren in dit 
afgelegen oord. In 1910, en na Karel I en Manuel II, komt er 
een einde aan 800 jaar vorstelijke opvolging wanneer de re-
publiek wordt uitgeroepen. 

Sintra is onvervalste romantiek in de klassieke zin van het 
woord. Het is de spiegel van een tijdsbeeld waarin de uitbun-
dige natuur een belangrijke plaats heeft met zowel een wild 
als een getemd uitzicht. Je valt er van de ene verbazing in de 
andere: zoals bij het  Queluz-paleis, een nationaal pronkstuk 

met typische conische schouwen, Montserrate, Seteais en 
de Quinta de la Regaleira, zonder het kasteel Maures of het 
verblijf van de gravin van Edla te vergeten, de tweede echtge-
note van Ferdinand II.

Na een interessante expeditie gaan we met plezier aan tafel 
in Azenhas du Mar, een charmant stadje aan de rand van de 
oceaan, waar de gegrilde sardienen -een Portugese specia-
liteit- zo heerlijk zijn dat je met plezier vergeet dat het een 
gastronomisch cliché is. En terwijl vele keukens van het Zui-
den weinig ophebben met dessert is dit in Portugal een echte 
specialiteit. 

Uiteraard mogen we de wijndomeinen van Casal de Santa 
Maria niet overslaan om ons te laten verrassen door de 

vreemde, lange geschiedenis en de haast bovenwereldse 
dranken. 

Het domein ligt tussen Serra de Sintra en de oceaan, dus is 
het maritieme klimaat er soms vochtig met koude nachten. 
De bodem bevat veel graniet, klei en organische stoffen. De 
eerste wijnbouw is gestart in 1820, maar hield op in 1903. 

De Beierse baron Bodo von Bruemmer laat Duitsland achter 
zich in 1918 en gaat op zoek met zijn familie naar een nieuwe 
thuis. Het wordt Zwitserland, maar als hij 51 jaar is koopt 
hij het Portugese domein. Hier richt hij een manege op, de 
grootste met Arabische paarden van Portugal. 

Wanneer zijn vrouw sterft besluit hij zich definitief op wijn-
bouw te richten in Portugal. Hij is dan… 91. Hij is nog steeds 

Sintra - Palacio da Pena

Sintra - Palacio Nacional
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actief en ontvangt gasten met een glimlach al is hij vandaag 
105 jaar. De wijngaarden strekken zich uit over 7,5 ha en wor-
den afgewisseld met oude rozenperken en magnolia’s. De ap-
pellation Colares worden ook bij ons verdeeld, want we zijn 
ten slotte toch levensgenieters. 

Voor we afscheid nemen gaan we nog een fikse hap onbezoe-
delde lucht innemen op de Cabo da Roca, het meest weste-
lijke punt van het Europese vastenland. Het uitzicht over de 
ruwe klippen en de verleidelijke oceaan is adembenemend. 

Ons bezoek aan dit onbekende land was kort en intensief. 
We verlaten het met de zekerheid om ooit terug te komen en 
veel meer van deze tolloze charmes te ontdekken. 

Tekst & foto’s: F. Cus

Interessante sites
www.visitportugal.com

www.visitcascais.com
www.sheratoncascais.com

 www.granderealvillaitaliahotel@realhotelgroup.com
www.palacioestorilhotel.com
www.parquesdesintra.pt/en/

www.casalstamaria.pt of 
www.wijnhuisjeuris.be (tel. 011 42 89 07 – 3550 Heusden-Zolder)

De marina van Cascais

Dit is zonder enige twijfel een hotspot voor plezier-
vaarders en zeilers. De stad hostte de America’s Cup 
World Series Cascais 2011, de ISAF World Sailing 
Championships 2007, de QuebraMar Regatta, en 
veel meer. In de haven lagen de jachten van koning 
Juan Carlos van Spanje, Constantin van Griekenland 
en Harald van Noorwegen. 
De haven ligt goed beschut onderaan de citadel, 
tussen de Faro de Santa Marta en de stad. 
Er zijn 650 ligplaatsen voor jachten tot 25 meter 
lang. Het stadscentrum is amper 5 minuten wande-
len ver, maar ook de luchthaven van Lissabon en die 
van Cascais zijn maar 35 km en 14 km ver. 
De haven beschikt over een travellift tot 70 ton, een 
kraan van 2 ton, een helling, allerhande diensten 
zoals onderwaterschoonmaak, berging aan wal, 
brandstofstation, drinkwater en elektriciteit op de 
pontons, sanitair aan wal, wasserette met drogers, 
postkantoor, Wifi-bereik in de hele haven, een eigen 
parkeerplaats en 24/7 bewaking. 

Info : Tel. 00351 214 824 800
www.mymarinacascais.com

Aquastart

Dit bedrijf ontving ons aan boord voor de kusttocht 
op zee. Ze verhuurt ook fietsen, elektrische en andere 
wagens aan. Ze hebben ook motorboten, RIB’s en 
zeiljachten met of zonder schipper in de aanbieding. 
Ook voor de huur van waterskiboten, jet-ski’s en spor-
thengelen kan je hier terecht. 

Info : Tel. 00351 219 244 754 (basis in Cascais)
www.aquastart.pt

Baron Bodo von Bruemmer
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