ROTA VICENTINA: HET VISSERSPAD OVER
OUDE WANDELPADEN
Deze bewegwijzerde wandelroute van ongeveer 130 km volgt voortdurend de Portugese Atlantische kust. Ten
zuiden van de hoofdstad Lissabon. Het pad, de Rota, bestaat in feite uit twee in elkaar overlopende paden: de
Historische weg en het Visserspad. Wij liepen één etappe van de Historische weg en vervolgens het Visserspad,
tot aan het eindpunt van de route: de Cabo de Sāo Vicente. Zo langs meest zuidwestelijke puntje van Europa.
Hier, op de Cabo, zo dacht men lange tijd, is het einde van de wereld te zien. Dat bleek later echter niet zo te zijn.
Maar het uitzicht is er niet minder om.
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Rota Vicentina: het Visserspad.
Naar men zegt is het Visserspad gebaseerd op de oude wandelpaden tussen de dorpen en de beste visstekken.
Maar dat kan ook een geromantiseerde of gepopulariseerde versie zijn. Hoe dan ook: de route gaat door een
machtige, imponerende en stil makende kuststrook met voortdurend wisselende uitzichten op de Atlantische
Oceaan.

Landschap
Het valt me niet mee de schoonheid van deze route te beschrijven. Wat maak deze route zo mooi? Het heeft te
maken met uitersten. Stel je voor: je loopt bijna voortdurend op hoogte, “over” de kliffen, op smalle paadjes, met
veel rul zand, veel lage begroeiing in volle kleur – en dat is nog zachtjes uitgedrukt. Zeg maar: explosies. Vogels
zweven over je heen, de temperatuur is zeker in het voorjaar draaglijk, zeg maar heerlijk. Paradijslijk? Wie weet.
Waarna de geluiden van de oceaan je aandacht trekken. Woest beukende golven op de granieten rotsen en even
later een – daar heb je ‘m weer – paradijslijk strandje, ingesloten, de oceaan lijkt er geen invloed te hebben. Lijkt.
Soms kun je, redelijk veilig, tientallen meters afdalen naar zo’n strandje en kijk je langs de indrukwekkende
rotspartijen langzaam omhoog, om je dan even heel nietig en klein te voelen in deze overweldigende omgeving.
En om over het strand je weg te vervolgen.
Kleine stroompjes die via onderaardse gangen uit de rotsen komen…..die “diepe” geulen in het strandzand
hebben gemaakt. Als je kind was dan….
Het is dat je verder moet, maar anders….

Rota Vicentina, het Visserspad explosie van kleuren.
Een goede reden om toch verder te lopen is in ieder geval het op zoek gaan naar een heerlijke maaltijd in één
van de in het voorjaar nog slaperige blauw-witte dorpen.
De bacalhau! Kabeljauw. Porties van de buitencategorie! Partes da categoria externa! Coma saboroso!
Portugal en de zee. Weet dat het nog niet zo lang geleden is dat Spanje en Portugal samen de halve overzeese
wereld in bezit hadden.
Maar daarover gaan weer andere magazines.

▪

totale lengte van het Visserspad: ongeveer 130 km;

▪

aanbevolen startplaats van het Visserspad: Porto Covo;

▪

zwaarte: goede conditie, vooral i.v.m. het lopen door rul zand(-paadjes);

