
Estói - Vila Real do Santo António.



1 2-01 -'1 8. Estói – Vila Real de Santo António.

's Morgens lopen we een ronde door Estói op zoek naar de
kerk, die simpel te vinden is, en het Palacio ofwel de
Pousada met tuinen en die zi jn moeil i jk te vinden.
Richtingaanwijzers wijzen alle kanten op. Maar uiteindel i jk
vinden we die toch. Helaas bli jkt dan alles dicht te zi jn.
Estói heette in de Romeinse ti jd trouwens Ossonoba.

LB: Serviceplek voor campers dus.
RB: Azulegos, Rua de Olhão.
LM: Bernagie, Borago officinalis.
MO: Rua João de Deus.
RM: Rua dos Cavaleiros.
LO: Largo Ossonoba.
RO: Pousada, Rua de São Jose.





Aldeia Branca
Circunscrito a moldura da janela,
Vai o quadro do dia já em meio,
Potes de azul derramam-se na tela
E o sol a rir-se, arir, bate-lhe em cheio

Que inundação! Por cima de quintas,
Sobre telhados, torres, Parreirais.
E o ceu, e o ceu azul de mais!
. . . . . .

LB: Pousada.
RB, LM, MM: Tuinen van de Pousada.
RM: Wasplaats bij de Pousada.
LO: Rua M. dos Santos.
MO: Rua da Igreja.
RO: Dichter van "Het witte dorp".



. . . . . .
Aflita, a Aldeia acorre e ao ar atra
O gesso a cai, chapões de claridade,
A ver se à cor deslava, o azul se tira
Que superabundãncia- a claridade!

E eu visto a bata de escaiolador
E eu soj espatula, pincel, pintor,
E eu ja não sei que faça a tanta cor.

Om 1 0:35 zijn we bij de camper terug. We vertrekken na
3072 km om 1 0:36.

LB: Igreja de Estói.



Via Moncarapacho gaan we naar Luz de Tavita (11 :08) en
de N1 25. Door het binnenland dus.

B: Citrusfruitbomen.
M: Luz de Tavira.
RO: Rio Gilão, Tavira.



We passeren Mata da Conceição (11 :22) en leren uit het
woordenboek dat mata bos betekent, is dat misschien
interessant? We zien dezelfde mensen in het
paardekaaretje van gisteren. Nu met z'n vi jven èn
terrasstoel.
Van 11 :50 – 1 2:24 doen we boodschappen bij de Pingo
Doce in Vila Real de Santo António (ofwel VRSA afgekort).

LB: Hé nu mèt terrasstoel!
RM: De Guadiana in VRSA.



Na 31 25 km komen we om 1 2:49 op de grote camperplaats
aan de Guadiana in VRSA aan. In de wasserette aan de
andere kant van de weg gaan we de grote was doen: 2
machines vol èn één grote wasdroger. Om 1 6:00 zijn we
klaar en gaan vervolgens om 1 6:43 de stad in, waar we
badmutsen kopen (= toca die zi jn in Portugal verpl icht in
zwembaden) en ook aprikozen. Om 1 7:35 zijn we weer
terug bij de camper.

LB, RB: Wasserette, VRSA.
LO: Praça do Marquês de Pombal.
MO: Rua Doutor Teófilo Braga.
RO: Folders van het I-kantoor.




