
Estremoz - Mina do São Domingos.



09-01 -'1 8. Estremoz - Mina de São Domingos.
Na 2723 km gaan we op deze compleet verregende dag om
1 0:00 op stap. Door een klein gebogen poortgebouw gaan
we de stad uit.

LB: Largo da Republica, Estremoz.
MB: Rua Brito Capelo.
RB, LM: Porta dos Currais.



Om 1 0:1 8 passeren we de berg São Gens (653 m). In
Aldeia da Serra maak ik de voorruit nog maar eens schoon,
1 0:30.
We zien weiden met kurkeiken, ol i jfbomen en wijngaarden.
Redondos (1 0:41 ), Barragem da Vigia (1 0:54).

LB: De berg São Gens.
RB, LM: Aldeia da Serra.
MM, RM, LO: Redondos.
RO: Barragem da Vigia.



Montoito (1 0:59). Dan
zien we grote velden
met dicht opeen
staande boompjes in
witte cyl inders.
De kleine huisjes van
Caridade (11 :08).

RB, LM: Caridade.
RM, O:
Reguengos

de Monsaraz.



Voor €3,50 lozen we bij de Bombeiros in Reguengos de
Monsaraz. We zien enkele koereigers op het gras daar.
We rijden even naar de Barragem d'Alqueva (11 :56) met
diverse bruggen over dit stuwmeer. Er vl iegen aardig wat
meeuwen rond.

LB: Reguengos de Monsaraz.
RB: Koereiger, Bubulcus ibis.
MM: Arena dos Sabores.
RM: Monument voor de brandweer.
RO: Barragem d'Alqueva.



We zien in Amieira nog een stiernevechtersarena met
ervoor een beeldengroep hoe dat hier gedaan wordt.
We houden de lunch to 1 3:00 aan de grote stuwdam.
Gelukkig is het er even nagenoeg droog.

RB: Praça de Touros de Amieira.
LB, RO, LO: Barragem d'Alqueva.



Met zijn 250 km² is dit het grootste stuwmeer van Europa.
Op en aan de dam zien we massa's duiven, een Blauwe
reiger en Aalscholver. De zwaluwen zijn te snel om te
kunnen fotograferen.

Deze pagina Barragem d'Alqueva.



We zien de Ribeira de Ardila (1 3:08) en ri jden om en door
Moura (1 3:1 5).

B: Barragem d'Alqueva.
MM, RM, O: Moura.



We zien een nieuw stuwmeer, dat nog niet op de kaart
staat: Albufeira de Pias (1 3:29) en komen door het Pias
dorp, dat al leen kleine huisjes heeft (` 1 3:35).

LB, RB: Moura.
LM: Olijfbomen.
RM: Wijngaard.
MO, RO: Pias.



Santa Iria (1 3:59).
De laatste km's weg naar Mina de São Domingos zijn slecht
en dwars door rotsheuvels uitgehakt.

Na 2890 km komen we net voor half drie aan. Door de
gestage regen bli jven we binnen voor de rest van de dag. 's
Avonds horen we lange ti jd een uil roepen.

RB: Serpa.
LM: Santa Iria.
RO: Mina de São Domingos.

Volgende pagina: Camperplaats in Mina de São Domingos.






