
Mação - Belver - Alter do Chão - Estremoz.



08-01 -'1 8. Mação – Alter do Chão - Estremoz.
Na 2592 km onder een strakblauwe lucht vertrekken we om
9:30. Opnieuw gaat het door zwart geblakerd gebied. Maar
nu staan er nog bomen, die weer voorzichtig aan het
worden zijn. Sommige percelen zijn met de grond geli jk
gemaakt.
In Belver maken we van 1 0 tot 11 :1 5 een wandelingetje
naar de burcht, een kapel Nossa Senhora del Pilar en de
Fonte Velha.

LB, RB: Afdaling naar de Tejo.
LO, RM, RO: Belver.





Vanaf de kerk in het centrum lopen we een trapstraat op
naar het kasteel. Dat is helaas nog enkele weken dicht,
maar het zicht op de Tejo is fabuleus.
We draaien om en gaan op zoek naar de Fonte Velha. We
komen boven het dorp uit bi j een wasplaats die vri j modern
is. Iets verderop aan een doorgaande weg vragen we aan
mensen , die bij een kapel staan te werken naar die Fonte
Velha. Een van de mannen neemt ons zwijgend mee op
sleeptouw en zet ons in het dorp op het straatje naar die
fontein af.

LB: Igreja Matriz op largo Outobro, Belver.
LM, MM: Zicht op de Tejo vanafde Castelo de Belver.
RM: Pad terug het dorp in.
LO: Rua Nunes Alvares Pereira.
MO, RO: Wasplaats aan de Rua Dom Alfonso Pais.







Dit straatje/pad is met een scala van sculpturen versierd. De
meeste zijn modern, maar zo te zien zijn er ook antieke bij .
Via Gavião ri jden we vervolgens naar Ponte de Sor. Het
gaat tussen de kurkeiken door.

Vorige 2 bladzijden en B: Sculpturen door de Fonte Velha.
MM: Belver.
LO: Uitspanning aan de Tejo.
MO: De Tejo.



Net na Escusa zien we de eerste ooievaars op hun nesten
(11 :46). In Ponte de Sor steken we de Ribeira de Sor over
(1 2:00). Nog eens ooievaars bij de Vila Formosa en de
Romeinse brug over de Seda daar (1 2:24).

LB: Ponte de Sor.
MB, RM: Ooievaar, Ciconia ciconia.
LO: Vila Formosa.
RO: Bruggen over de Seda.



Van 1 2:39 tot 1 4:30 crossen we door het oude centrum van
Alter do Chão na de camper aan een plantsoen neergezet
te hebben. Op de muur daar staan kleurri jke tegeltjes die
volksdansen uitbeelden.

MB, RB: Alter do Chão.
RO, LO: Largo dos Doze Melhores de Alter





We lopen over pleinen, door straten en om kerken.

LB: Largo Barreto Caldeira.
RB: Santo António.
LM: Rua da Liberdade.
MM, RM: Largo Doutor Olimpio Barreto Murta.
LO: Nossa Senhora da Alegria.
RO: Rua Primeiro de Maio.



LM: São Francisco.
MO: Janela Renascentista Geminada.
RO: Pelourinho.



Na de lunch zien we de Ribeira Grande met een mooie
oude brug en Cabeça de Vide (1 4:50).

MB, RB: Quinta de Sto. António.
RO, LO: Ribeiro Grande.



Fronteira (1 4:53) en de sinaasappellaan van Sousel (1 5:1 0).

LB: Fronteira.
RB: Rotonde bij Fronteira.
LO: Sousel.
RO: Olijfboom, Olea europaea.



In Estremoz doen we de LIDL aan (1 5:30 – 1 6:05) en gaan
dan naar de camperplaats op de Rossio daar.

LB, RB: Castelo de Estremoz.
RO: Porta Santa Catarina.
MO: São Francisco, Estremoz.



Na een kop thee op dat grote plein, zoeken we bij die grote
vijver een pizzeria op, (dat weten we dan alvast) en lopen
een rondje door de wijk daar.

We lopen de São Francisco binnen. Het meest opvallende
vind ik daar de Árvore de Jesse achter in de l inker beuk.

LB: São Francisco.
LM, MO: Lago do Gadanha.
LO: Largo General Graça.
RO: Rua de Almeida.
Volgende pagina: São Francisco.





Tenslotte drinken we een vinho tinto en een vinho porto in de Aguilas d'Ouro aan de
Rossio.
Om 1 8:00 zijn we terug bij de camper. Na een uur zoeken we die pizzeria weer op voor
een Frutti di Mare en een Calzone Dona Reiña. Als toetje nemen we nog een heerl i jk
stuk taart.
Om 20:30 zijn we dan weer terug in de camper.

LB: Grand Café Aguilas d'Ouro.
R: Frutti di Mare, Calzone Dona Reiña.




