
Fonte de Paderne - Cerro de São Vicente - Paderne.



26-01 -'1 8. Fonte de Paderne -

Cerro de São Vicente - Paderne.

We maken vandaag de wandeling uit de Algarvegids (blz.
41 ). Om 9:30 vertrekken we vanaf de camperplaats, lopen
terug naar de doorgaande weg in Paderne en slaan daar
l inks af. Bij het gehucht Purgatório volgen we links een weg
en later een pad die de Cerro de São Vicente opgaan.

LB: Cerro de São Vicente vanaf de camperplaats.
RB: Dikke olijfboom op de hoek bij de camperplaats.
RM: Een provisorisch bankje, het is steil hier.
O: Zicht vanaf de Cerro de São Vicente.





In een pittige kl im lopen we naar de top van die Cerro de
São Vicente. Boven hebben we mooi zicht op de omgeving,

LB: Steenfabriek.
O: Amandelboom, Prunus dulcis.



LB, RB: Affodil, Asphodelis aestivus.
LM: Ruïne van een molen op de top.
O: Zicht op Quarteira en de kust.



Aan de noordkant van de heuvelrug lopen we weer naar
beneden. In het dal rechts terug in de richting van
Purgatório.

LB: Er wonen hier dus Nederlanders.
RB: Installatie om een put te boren.
LM: Opuntia subulata.
MO: Aloë sp.
RO: Met deze spiegel maak je een berg van vlak land.



Dan gaan we opnieuw onder de snelweg door en een
andere heuvel op. We komen een stel van die typische Al
Garvegeiten tegen. Op de heuvel hebben we mooi zicht op
Paderne.

LB: Cerro de São Vicente.
RB: Cabra algarvia.
RO: Paderne



We dalen aan de noordzijde van deze heuvel af het dal van
de Alte in. Aan de doorgaande weg daar moeten we even
de voortgang zoeken.
De bodem is vochtiger hier. We zien o.a. witte narcissen.

LB: Afdaling naar de Alte.
RM: Weg langs de Alte.
MO: Narcissus papyraceus.



Langs lange rietkragen, door een uitgedroogde
rivierbedding om een uitgestrekt weiland heen gaat het
tussen bomenri jen door terug naar Paderne. (Opmerkeli jk is
dat op een infobord dit Ribeira de Quarteira genoemd wordt
en in het boekje Ribeira de Algibre.)
Daar halen we wat boodschappen bij de Coviran.

RB: Ribeira de Algibre (Quarteira).
RO: Paderne.



Om het kerkhof in Paderne heen naar l inks de berg op
gelopen. In een heel stei le kl im achter enkele scholen door
gaan we dan op hoogte terug naar Fonte de Paderne. Alles
bij elkaar was dit een heerl i jke wandeling (1 3:45).

LB: Schoolplein boven Paderne.
LM: Terugblik op de Cerro de São Vicente.
O: Narcissus papyraceus.




