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20-01 -'1 8. Quelches – Olhão – Quelches.

Tineke doet 's morgens de was. Als die hangt is het al weer
tegen een uur of twaalf. Om half twee na de lunch wandelen
we met een boog linksom naar het centrum van Olhão.
Eerst gaat het om ruig gebied heen. Dan door barrio's met
heel veel kleine huisjes, die soms groter gemaakt zi jn door
er een verdieping op te zetten.

LB, RB: Nieuwbouw in Quelches.
RM: Bairro 28 de setembro.
LO: Rua Dãmaso da Encarnação.





In het centrum zizaggen we door de kleine straatjes. We
zien niet al leen de kerken en het stadhuis, maar ook een
fototentoonstel l ing over de geschiedenis van de stad.

B: Dierenwinkel
RO: Avenida da Republica.



Die tentoonstel l ing is interessant, dus bli jven we een ti jdje ki jken en lezen.

B, LM: Fototentoonstelling over de geschiedenis van Olhão.
LO: Freguesia de Olhão, Avenida da Republica.
MO: Igreja Matriz, Praça da Restauração.
RO: Museu Municipal, Praça da Restauração.



We lopen door naar de jachthaven, de Mercado èn de
terrasjes.
We zien onder andere de Caíque Bom Sucesso ofwel
Drago. Het is een replika van het schip dat in 1 808 van
Olhão naar Brazil ië voer om koning D. João VI te
informeren over de opstand, die de napoleontische troepen
verdreef uit Portugal. De koning kon terug komen.

LB: De vismarkt.
M, O: De haven voor de kleine boten aan de Ria Formosa.



Ter afsluiting landen we op een terras bij een snackbar-
restaurant: €1 ,60 voor 2 glazen wijn (vinho verde en een
vinho tinto de Pias.
Om 1 5:1 5 beginnen we dan aan de terugweg naar de
camperplaats.

LB: Bank aan de boulevard vertelt van de Bom Succeso.
RB, LM: Praça Patrão Joaquim Lopez.
MM: Rua Mouzinho de Albuquerque.



LB, RB: Rua Carlos da Maia.
LO: Rua dos Lavadouros.
MO,RO : Avenida da Republica.



Om 1 6 uur zijn we tenslotte weer op camperparking terug.
's Avonds starten we de 2e jaargang van de 8-sense op Netfl ix. Die hadden we
hier kunnen downloaden.

RB: Illegale spoorovergang.
O: Het verhaal van de Braziliëreis.

Volgende pagina: Waterput.






