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Mye svært god vinho do Porto 
produseres her. (Vin tilsatt 
brandy, noe som gir høyere 
alkoholgehalt og holdbarhet i 
varmt klima). Alto Douro vale, 
(høye/øvre Douro dalen), og 
gamlebyen Oporto står begge 
på Unesco verdensarvliste. 
Dette er opplevelser å ha til 
gode. 

 
Drivhusprodukter er en annen 
stor jordbruksproduksjon for 
eksport. Vi besøkte et område 
med drivhus, vest for Torres 
Vedras, Vitor Jorge Santos 
Unipessonal Lda., der Senhor 
Santos viste oss rundt. De 
startet opp for 30 år siden. 
Tidligere var det lokalt tilpasset, 
nå er det tilpasset 
etterspørselen i europa-
markedet. Anlegget er på 220 
mål drivhus som årlig 
produserer 5000 tonn, hvorav 
95% er tomater, i vekstmediet 
kokosfiber. 90% selges 
utenlands. Arbeidsstokken 
bestod av ca. 50 arbeidere, 
mange fra Romania og Nord-
Afrika. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et skilt fortalte at anlegget er 
bygget med statsstøtte og støtte 
fra EU. Det er et flott moderne 
drivhus der klima, vann og 
nærig er helautomatisk. Solen 
er eneste varmekilde, husets 
viktigste oppgave er å beskytte 
mot vind og regn. Temperaturen 
i området blir sjeldent under 
frysepunktet. Varmen kan nå 35 
°C. Det gunstige klimaet her «på 
Portugals nese», ikke for varmt 
om sommeren og ikke for kaldt 
om vinteren, gir en lang 
vekstsesong.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hovedområdet for drivhus for 
eksport av mat finnes her. Viktig 
for jordbruksproduksjonen er 
også nærheten til Atlanterhavet 
som gir høy relativ luftfuktighet. 
En vesentlig del av Erasmus+ er 
å lære om landenes kultur. Da 
bør man også kjenne historien. 
Portugal er et vakkert land med 
mange flotte bygninger og 
kulturminner. Vi er takknemlig 
for dagstur med buss i regionen. 
Mafra National Palace. Etter at 
det ble funnet store mengder 
gull og diamanter i Brasil ble, 
under kong John V (1707-1750), 
et planlagt lite kloster for 13 
munker til et slott med kloster på  
40 mål gulvflate. Sintra er 
kongelig vinterreisens, et 
gammelt fort som på en høyde, 
gammel by, m.m. Mye historisk 
og vakkert på et sted har gitt 
Sintra plass på Unesco 
verdensarvliste. Fra Sintra 
kjørte vi nær Sintra-Cascais 
National Park, og stoppet på 

vakre Kapp Roca, som er det 

vestligste punkt på det 
europeiske fastland. (9°49′V). 
Hjemreisen gikk gjennom byen 
Cascais. Etter anbefaling kjørte 
vi en ettermiddag til et 
overraskende fantastisk sted: 
Bacalhôa Buddha Eden, en 

harmonisk fredfylt park med 
mange skulpturer, den største 
orientalske hagen i Europa, 
(350 mål). Vinproduksjon kan 
det tydeligvis være penger i.  
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