
VRSA - Corte de António Martins - Manta Rota.



1 6-01 -'1 8. VRSA – Manta Rota.

Na water tanken en 31 41 km vertrekken we om 1 0:34 uit
VRSA. Over Pocinho en Monte Rei (1 1 :03) gaat het naar
Corte de António Martins (11 :06).

LB: Kleine mantelmeeuw, Larus graellsii.
RO: Monte Rei.





Daar beginnen we met de wandeling van blz 85 uit de
Algarvewandelgids.
Een prachtwandeling met grootse uitzichten met fiks
kl immen en dalen (2x) bi j de Rio Seco.

Het beginbt met een veldweggetje naar het dorp, in zoverre
dat je deze verspreid l iggende gebouwen dorp kunt
noemen.

LB: Het 1e routebordje.
RB: Kleine zilverreiger, Egretta garzetta.
RM, LO: Corte de António Martins.
RO: Kuifleeuwerik, Galerida cristata.



Over brede paden klimmen we eersrt van 1 25 - 1 74 m, dan
dalen we steil af naar de Ribeira de Rio Seco, die een
kleine kloof heeft gevormd (111 m hoogte 1 2:05). De rivier
doet zi jn naam eer aan, hi j staat nagenoeg droog.

RO: Ribeira de Rio Seco.



Dan gaat het weer omhoog 1 66 m. Onderweg zien we een
oude put. Rechts daalt het weer naar 1 42 m en slaan we
linksaf een kronkelpad verder omlaag naar de 1 00 m op.

LB, LM, RM: Middellandse-Zee-vegetatie.
RB, RP: Oude putten.
RM: Vink, Fringilla coelebs.
LO: Het pad naar links.
MO, RO: Hier gaan we links (100 m).



Dan klimmen we steil omhoog naar Sitio Pomar.

B: Sitio Pomar.
LO: Tweedimensionale amphibie.



Nu bli jven we limmen tot de 1 87 m hoogte van de Portela
do Carvoeiro.

RB, RO: Zicht vanafde Portela do Carvoeiro.
LO: Madeliefje, Bellis perennis.



In een lange rechter bocht gaat het over hell ingen met
struikgewas geleidel i jk naar beneden tot een bocht l inks,
waarna het stei l naar de Rio Seco afdaalt.

LM: Cistus sp.
LO: Terugblik op Sitio Pomar.



Bij de Rio Seco is het toch wat vochtiger waardoor er ook
wat bomen groeien. In een waterplas van de rivier zie ik een
bootsmannetje. Dit is tevens het laagste punt van de route
67 m.

RB, RO: Rio Seco.
MO: Bootsmannetje, Notonecta sp.



We klimmmen dus weer terug naar ons uitgangspunt op
zo'n 1 40 m (1 4:35) in Corte de António Martin. Daar we
eerste een kop thee drinken voor we terug naar de kust
ri jden (1 4:50). We rijden langs Manta Rota naar Altura
(1 5:08). Daar mogen intussen geen campers meer staan.
Wij dus weer naar Manta Rota, waar de officiële
camperplaats opnieuw weer vol is. We gaan er iets ten
oosten aan een park staan (1 5:26 na 31 75 km). Daar staan
al de nodige camperaars, dus dat zal wel OK zijn.

RB: Bijna terug.
LM: Waterpomp.
MM, RM: Altura.
MO: Manta Rota.



Ik loop nog even het strand op. Meeuwen verzamelen zich
op zee. Ver op zee li jkt een schip wel heel erg diep te
l iggen.




