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Portugalin Estremaduran ranta
kaupungeissa on perinteisten kalastaja

kylien tunnelmaa. Lissabonin pohjois
puolen Ericeirassa, Penichessä ja 

Nazaréssa surffataan, ihastellaan Atlantin 
jylhiä meri maisemia ja herkutellaan 

paikallisten pyytämällä kalalla.
ANNA PÖYSÄ, KUVAT EA SÖDERBERG

Atlantin 
äärellä

Ericeiraan ajaa Lissabonista 
reilussa puolessa tunnissa. 

Monet tulevat kylään 
ainoastaan ruoan vuoksi. 

Matkalla

Berlengasin 
saaristo Penichen 
edustalla on 
Estremaduran 
seudun helmi. 
1500-luvulla siellä 
asui munkkeja, 
jotka auttoivat 
merihätään 
joutuneita. 

Ericeiran kylän 
sydän on Praça 
da República 
-aukio. Sen laidalla 
on kahviloita, 
joissa voi nauttia 
täyteläisen 
pastel de nata 
-leivonnaisen 
ja kupin vahvaa 
portugalilaista 
espressoa.
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Matkalla

Penichen lähistöllä on 
useita golfkohteita, kuten 
Óbidosin kaupungin ylel-
linen Praia d’El Rey.

Portugalilaiseen viini-
tilaan voi käydä tutustu-
massa Penichestä puo-
len tunnin matkan päässä 
sijaitsevassa Quinta do 
Sanguinhalissa.

Serra da Airen ja Can-
deeirosin luonnonpuis-
tossa vaeltelivat dinosau-
rukset. Alueella on myös 
luolasto, johon pääsee 
vierailemaan.

Poikkea 
sisämaassa

Merestä lautaselle
Kauniit maisemat, tunnelmallinen kylä ja rantaelämä ve
tävät pääkaupunkilaisia viikonlopunviettoon Ericeiraan, 
jonne ajaa Lissabonista reilussa puolessa tunnissa. Monet 
tulevat kylään ainoastaan ruoan vuoksi. 

Ericeiran kalasatama sijaitsee aivan kylän edustalla, pie
nen hiekkarannan vieressä. Sinisellä koristellut, loistavan 
valkoiset rakennukset kohoa vat korkealle rannan ylle. 

Aamupäivällä satama vilkastuu kalastajien palatessa 
mereltä saaliineen. Värikkäistä veneistä puretaan monen
laisia kaloja ja jutellaan kovaan ääneen myös operaatiota 
seuraaville ohikulkijoille.  Joaquim Pereiran päivän saa
liiseen kuuluu lähinnä ahvenen sukuisia kaloja, corvinaa. 

– Ne myydään paikallisiin ravintoloihin, Pereira kertoo.    
Ravintoloissa on runsaasti valinnanvaraa. Paikallisetkin 

luottavat esimerkiksi mutkattomaan Mar à Vista ravinto
laan (Rua de Santo António 16) ja perinteikkääseen Maris
queira Ribasiin (Rua Mendes 32). Esplanada Furnas ravin
tolalla (Rua das Furnas 2) on kuitenkin yksi valtti: se sijait
see aivan meren rannassa. Lounasaikaan voi siis katsella 
kimmeltävää merta, illallisella auringonlaskua.

Furnasin Luísa Rodrigues kertoo, että listalla on aina 
paikallista kalaa, kuten kultaotsaahventa ja meribassia. 
Simpukat tarjoillaan perinteisesti valkosipulilla ja korian
terilla maustetussa liemessä. Pienessä kulhossa on perce
besnimellä kulkevia äyriäisiä. Ostereita, hummeria ja tii
kerikatkarapuja on saatavilla myös.

Lounasaikaan ravintola täyttyy nopeasti. Aterian pää
tähti valitaan heti ovella vitriinistä. Grillatut kalat tarjoil
laan läheltä poimitun sitruunan ja merisuolan kera – muita 
makuja tuore kala ei rinnalleen kaipaa. Aterian kruunaa 
portugalilainen valkoviini tai vienosti kupliva vihreä viini. 

Laineiden ympäröimänä
Surffaajat odottavat aaltoja, ja jyrkillä kallionlohkareilla 
kalastetaan hurjista korkeuksista. Ericeirasta pohjoiseen, 
reilun tunnin ajomatkan päässä oleva Peniche sijaitsee nie
mellä ja oli muinoin saari. 

– Kiitos kolmen erilaisen rantaviivan, Penichen alueella 
voi surffata melkein joka päivä, surffiopettaja ja Surfing Inn 
Peniche hostellia pyörittävä Filipe Anjos kertoo. 

– Perusteet oppii viidessä päivässä, kun treenaa joka päi
vä tunnin opettajan kanssa ja harjoittelee itsekseen. 

Etenkin kesäisin Penichen rannat sopivat hyvin myös 
aloittelijoille. Talvella olosuhteet ovat haastavammat. 

Surffausta opetetaan myös lapsille. Surffihostellit vuok
raavat välineitä niillekin, jotka eivät niissä yövy. 

Vähemmän hurjapäisille Anjos opettaa seisten melomis
ta. Lähistön patoaltailla opetellaan perusteet ennen Atlan
tin laineilla suppaamista. 

– Laudan päällä seisten mereen ja rantaviivaan saa uuden 
näkökulman, Anjos kehuu lajia, jonka suosio Portugalissa
kin kasvaa kovaa vauhtia. 

Penicheen tuo matkailijoita myös vaikuttava Berlengasin 
saaristo. Unescon suojeleman saariryhmän suurimmalle 
saarelle matkustetaan Penichestä puolisen tuntia. Laituril
ta kiivetään ensin ohi kalastajakylän – saari on ollut asuttu 
antiikin ajoilta asti – ja jatketaan sitten kohti saaren huipun 
punavalkoista majakkaa. Lähes sadan metrin korkeudesta 
aukeaa näkymä pienemmille saarille, toisella puolella nä
kyy pikkuruinen hiekkaranta ja turkoosi vesi sen edustalla. 
Maisemien lisäksi jyrkät pudotukset saattavat aiheuttaa 
sydämentykytyksiä. Lopulta saavutaan São João de Baptis
tan linnoitukselle. Sinne laskeudutaan kapeaa ja jyrkkää 
polkua pitkin, joten askelet kannattaa valita tarkoin.

Kulttuuria ja rantaelämää
– Seitsemän viikonpäivää, seitsemän sateenkaaren vä
riä, seitsemän aaltoa, Nazarén näköalapaikalla pähki
nöitä ja kuivattuja hedelmiä myyvä rouva kertoo nostel
lessaan hameitaan. Niitä tosiaan on seitsemän, jokaista 
reunustaa erivärinen pitsi – ja ne ulottuvat vain polveen.

Nazaré on tunnettu perinteiseen asuun pukeutuneis
ta topakoista naisista, jotka käyvät kauppaa ja vastaavat 
esimerkiksi kalan kuivaamisesta ja sen myynnistä. 

Perinteen, historian ja uimarannan yhdistelmä tuo 
Nazaréhen paljon vierailijoita. Pitkä hiekkaranta, jolla 
kalatkin perinteisesti kuivataan, sijaitsee kaupungin 
edustalla; vain rantabulevardi erottaa sen keskustasta. 

Hameita esittelevän rouvan myyntipiste on Nazarén 
vieressä kohoavalla Promontório do Sítio kukkulalla, jo
ka nousee hurjine kielekkeineen yli sadan metrin korkeu
teen. Sieltä voi ihailla aurinkovarjojen täplittämää ui
marantaa ja reilun 10 000 asukkaan pikkukaupunkia. 
Kukkulalla on uskonnollinen merkitys: Neitsyt Marian 
kerrotaan ilmestyneen siellä 1000luvun alussa. Huipul
la onkin vaikuttava kirkko, jonka luo noustaan Nazarés
ta hauskalla hissillä. Pienen matkan päässä sijaitsevat 
kaupungin linnoitus ja majakka. Paikka on näkynyt mo
nissa kuvissa, sillä sen edustalla tehtiin surff aus ennätys: 
Garret McNamara surffasi siellä 30metristä aaltoa.

Kun yläilmoista laskeudutaan takaisin Nazarén kau
punkiin, ilmassa tuoksuu aurinkorasva ja rantabulevar
dilla syödään jäätelöä. Sen laidalla on useita ravintoloita, 
kahviloita sekä pyyhkeitä ja muita rantatamineita myy
viä kauppoja ja muutamia perinteisiä kankaita, pitsireu
naisia pyyhkeitä ja pöytäliinoja myyvä liikekin. Tunnel
ma on rauhallinen, joten Nazaré sopii hyvin perheille. u

Ericeiran 
satamassa pääsee 

tutustumaan 
portugalilaisiin 

kalastajiin, 
helteessä 

venytteleviin 
kissoihin sekä 

herkkupaloja 
odotteleviin 

lokkeihin.

Ericeiran 
kylän laidalta 
voi tähystellä 
kauas Atlantille. 
Sininen on kylän 
tunnusväri.

Lissabonin lentokentäl-
tä voi vuokrata auton 
ja ajaa Ericeiraan. No-
peimmin matka taittuu 
moottoritietä, mutta pe-
rille pääsee myös pikku-
teitä pitkin. 

Maaseudulla autoi-
luun kannattaa vara-
ta aikaa ja navigaattori, 
mutta retki pikkukyliin ja 
maaseudulle on vaivan 
väärti. 

Ericeiraan, Penicheen 
ja Nazaréhen pääsee 
bussilla Lissabonista. 
Linja-autolla matkusta-
minen on edullista.

Miten 
matkaan?

Tuliaisia
Portugalissa on pitkät perinteet 
liinojen ja kirjailtujen huivien tuo-
tannossa. Suloiset laventelituok-
supussit ja värikkäät käsipyyh-
keetkin sopivat tuliaisiksi. Kyl-
mään talveen varaudutaan osta-
malla nazarélainen villatakki tai 
-poncho.

Nazarén rouvat myyvät her-
kullisia ja edullisia portugalilaisia 
manteleita ja viikunoita.

Filipe Anjos 
on voittanut 

vuosittain 
Portugalissa 

järjestettävän 
kilpailun, jossa 

merellä melotaan 
15 kilometriä.

Berlengasin 
saariston 
turkooseissa 
vesissä kelpaa 
snorklailla.

Berlengasin 
korkeimmalla 
kohdalla sijaitsee 
300 vuotta vanha 
majakka, jota 
vartioivat lokit. 

Iloiset kauppias-
rouvat pitävät yllä 
Nazarén kulttuuri-
perintöä ja kertovat 
siitä mielellään 
turisteillekin. 

Nazarén Neitsyt 
Marialle omistetun 
kirkon ovet ovat aina 
auki vierailijoille.

Turisti ihailee 
Nazarén pyhiin-
vaelluskohteelta 
avautuvia näkymiä.

Perinteiset 
Azulejo-
seinä-
kaakelit 
koristavat 
talojen 
seiniä.

Nazarén ranta-
bulevardilla 

(Avenida 
Manuel Remígio 

87), Casa 
Nelinhassa, 

myydään 
tuliaisia.

Simpukat Bulhão 
Paton tyyliin on 
Estremaduran 
alueen perinne-
ruoka. Annos on 
nimetty kuuluisan 
runoilijan mukaan.


