
Albufeira - Sítio das Fontes - Barragem do Aráde.



29-01 -'1 8. Albufeira – Barragem dp Aráde.
Na 3347 km rijden we om 1 0:27 eerst naar de LIDL tot
1 0:59. Dan naar Guia en de R1 25 (11 :1 6). Deze R1 25 is
nieuw en heeft diverse nieuwe rotonden, Acantari lha 11 :21 .
Fontes de Matosa ligt al in een meer ruig gebied (11 :27). Bi j
een BP in Porches-Norte tanken we 31 ,06 l LPG (in 23
dagen verbruikt).
We passeren het witte dorp Estômbar, 1 2:49.

LB: Speciale parkeerplaatsen voor campers bij de LIDL.
RB: Amandelboom, Prunus dulcis.
LM: Guia.
RM: Acantarilha.
LO: Fonte de Matosa.
MO: Lagoa. (Ketellapper?)
RO: Estômbar.



Om 11 :55 bereiken we de parking van Sítio das Fontes, van
waar we gaan wandelen: Route 37 uit de Algarve gids.
We starten bij wat gebouwen aan een brede plas. We zien
er een machine waar water mee geput werd, een
watermolen en een museum, dat nu echter nog gesloten is.
We lopen dan rechts langs de waterkant verder.

LB: Put.
RB: Johannesbroodboom, Ceratonia siliqua.
MM, RM: Watermolen.
LO: Putter, Carduelis carduelis.
MO: Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.
RO: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.





Het pad wordt steeds smaller en even later moeten we het
tussen struikgewas door volgen. Dominant in het
struikgewas op deze hell ingen is de “aroeira”, een struik met
tal loze rode en zwarte besjes. het is een invasieve plant, die
oorspronkeli jk uit Brazilë komt (op zijn Engels: Brazil ian
peppertree).

RB: Aroeira, Schinus terebinthifolius.
MO: Paadje tussen de struiken door.
RO: Europese dwergpalm, Chamaerops humilis.



We zien overal veel zangvogels in de struiken (hé een
Wielewaal!), op het water zi jn al leen maar meeuwen. na
een bocht naar rechts zi jn we aan een brede rivier
gekoemen en loopt het pad loopt. We draaien om.
Op de terugweg proberen wer via een ander pad terug te
gaan. We klimmen naar een huis op de heuvel en komen op
gegeven moment voor een gesloten hek te staan! We
proberen nog even daar af te dalen, maar dat is bi j nader
inzien te stei l en dus te l ink. We moeten terug.

LB: Geelpootmeeuw, Larus michahellis.
LM: Rio Aráde.
MM: Rode rotsen naast de Aráde.
RM: Huis op de heuvel.
O: Zicht vanafde heuvel op de Aráde.



Om 1 4:28 ri jden we weer verder. Al snel zitten we dan
boven de Aráde. We zien brede dalen met citrusplantages,
Silves (1 4:41 )en 8 minuten later een diep l iggende rivier.

RB: Geelpootmeeuw, Larus michahellis.
MM: Sloot bij de molen.
RM: Parking bij Sítio das Fontes.
LO: DE Aráde.
RO: Citrusplantages.



Om 1 4:50 na 3393 km staan we dan met diverse campers
onder aan de dam in de Aráde: Barragem do Aráde dus.

LB: Silves.
LO: Dal bij de Barragem do Aráde.
RM: Rij huisjes bij de parking.
RO: Parking onder de dam.





Via een 4-voetenpaadje kruipen wij tussen de bomen door
naar de top van de dam. Daar is een schitterend zicht op de
uiteengaande takken van het stuwmeer.

LB, MB: Zwartkop, Sylvia atricapilla.
MM: Watertje rechts aan de voet van de dam.
RM: Tunnel rechts op halve hoogte van de dam.
LO: Heel steil pad naar de top van de dam.
RO: Het stuwmeer vanafde dam gezien.



We steken de dam over en lopen nog een ti jd omhoog langs
een van die takken. Boven is nog een veld met vele
campers. Onder andere die Engelsen die in Fonte de
Paderne naast ons stonden.

Deze pagina: Stuwmeer.



Via de asfaltweg dalen we tenslotte weer af naar de camper.
Het is 1 6:00 en we bli jven nog lange ti jd buiten in de zon
zitten. Enkele campers verderop heeft een Fransman een
tamme roek mee op reis genomen.

B: Stuwmeer, westzijde.
LM,MM: Grootkelknarcis, Narcissus bulbucodium.
MO: Brug over het watertje bij de parking.
RO: Rietpluimen.




