
Olhão- Faro.



22-01 -'1 8. Olhão – Faro.

Onder een opnieuw strakblauwe lucht vertrekken we om
1 0:01 na 3233 km. Tot 1 0:27 halen we voorraad bij de LIDL
om dan naar Faro te ri jden. Naar een voor ons nieuwe
camperplaats vlak bij het vl iegveld, waar we na 3246 km om
1 0:52 aankomen. We zien diverse vliegtuigen vertrekken
terwij l we de korte Percurso do Ria lopen langs een echte
sapal. Dikke blubbervlakte dus. We zien er wat Oeverlopers.

RB: Vliegtuigen koemen en gaan.
M: Ria de Formosa bij Faro.
O: Oeverloper, Actitis hypoleucos.



In de tuintjes bij de camperplaats en een ruïne van een
molen zitten Putters en 'n l i jster.

LB: Tjitjaf, Phylloscopus collibita.
RB: Witte kwikstaart, Motacilla alba.
LM, MM: Waterput met aquaduct.
RM, O: Putter, Carduelis carduelis.





Om 1 2:45 zijn we weer terug bij de camper. Tegen twee uur
lopen we dan aan de zeezijde van het spoor naar de stad,
zodat we zicht op de Ria de Formosa bli jven houden.

B: Grote lijster, Turdus viscivorus.
LM: Lavandula dentata.
MO: Station van Faro.



Een eindje na het station bij een hoge pier, die in een
ponton eindigt, moeten we het spoor over, het pad eindigt
daar.

LB: Een boom die in de muur geworteld is.
MM, RM: Grutto, Limosa limosa.
O: Het is duidelijk eb.



We staan voor de jachthaven in het centrum
en vlak bij de ommuurde oude stad van
Faro. We passeren die haven, de
brandweerkazerne, het wetenschapmuseum
en gaan onder de Portas do Mar door de
oude stad in.

RB, LM: Marina, Faro.
RM: Plein voor de oude stad.
LO: Wetenschapmuseum.
RO: Sé.



Voor de Sé langs kuieren we dan door de Rua Domingos
Gueiro, dat eindigt bi j het poortgebouw met de diverse
ooievaarsnesten.
Eeb plakaat bij die poort vertelt dat er om 1 5:00 uur een
recital op Portugese gitaar is in de kapel boven die poort.
€5/p en dat doen we dan.

B: Largo da Sé.
LM: Rua Domingos Gueiro.
MM, RO: Arco da Vila.



Aan de andere kant van de poort kunnen we het gebouw in.
We kopen kaartjes en kijken een klein tentoonstel l inkje over
oud Faro, ki jken boven op een soort overloop en een platje
dat met een smalle trap bereikt kan worden naar de
ooievaars.

B, LM: Ooievaars op de Arco da Vila.
RM. O: Oude stad van Faro.



Om 3 uur begint dan in de oude kapel het miniconcert door
João Cunez. Hij vertelt wat over de types Guitarra
portuguesa, die van Lisboa en die van Coïmbra en speelt
de diverse soorten muziek heel aardig met een diti
diavoorstel l ing iop de achtergrond. Opmerkeli jk is dat hi j
Carlos Paredes (1 925-2004) noemt als de grootmeester op
dit instrument. Dat wisten wij uiteraard al lang, daar is
bl i jkbaar de laatste 30 jaar geen verandering in gekomen!
(Toen heb ik al een cd van hem gekocht, een van mijn
al lereerste.)

Deze pagina: João Cunez.



Na afloop van het concert lopen we via de landzijde van het
spoor weer naar huis. We wil len nog even gaan kijken bij de
azulejos in het stationsgebouw, maar die kunnen we niet
vinden!? het station zelf wel uiteraard.

LB, RB, RO: Estação Faro.




