
Ferragudo - Falaises - Alvor.



31 -01 -'1 8. Ferragudo – Falaises - Alvor.
We beginnen om 9:45 een wandeling, die ons via Praia
Grande langs de kust af terug naar het oosten voert.
Aanvankeli jk lopen we in een linkse bocht onder Ferragudo
door om dan alsnog over een stevige bult naar Praia
Grande te komen.

LB: Marina Portimão.
RB, LM: Bootjes bij de riviermonding van Ferragudo.
MM: De brug in Ferragudo bij eb.
RM: Sodomsappel, Solanum sodomaeum.
LO: Jachthaven, Portimão vanaf Praia Grande gezien.
RO: Pier bij de monding van de Aráde in zee.





Over het strand lopen we naar het oostel i jke einde tegen de
hoge kliffen aan.

B: Het gesteente is zwaar geërodeerd.
RO, LO: Patronen door het wegtrekkende water.



We gaan daar een stei l kl immend paadje op, dat ons dus
rap tot hoog boven de zee voert. We klimmen en dalen dan
langs de hoge kliffen naar steeds weer en volgend dal en
strandje: Praia da Molha, Praia do Pintodinho met de
vuurtoren daarachter.

LB: Terugblik op Praia Grande.
RM: Praia da Molha.
LO: Affodil, Asphodelus aestivus.
RO: Praia do Pintadinho.



We zicht terug op de twee pieren met de monding van de
Aräde in zee. In de verte zien we Cabo Vicente.

LB: Kijk op Lagos.
LM: Blauwe strobloem, Catananche caerulea.
RO: Praia do Pintadinho.
LO: Geelpootmeeuw, Larus michahellis.



We bereiken om 1 0:53 de vuurtoren, zien op datzelfde
plateau ook een "sinkhole", waar duiven zich in ophouden.
30 m lager zie je in dit gat zeewater klotsen.

LB: Vuurtoren.
RB: Leixão da Gaivota net voor de kust.
RO, LO: Sinkhole.



We passeren Praia dos Caneiros om 11 :07. In de rotsen
daar zien we fossile schelpen zitten. 1 1 :1 3 zien we daar de
Rei das Praias (een groot restaurant in een klein hoekje van
Praia dos Caneiros.). Dan komen we op een soort
hoogvlakte boven zee.

LB, RB, MM, RM, LO: Praia dos Caneiros.
LM: Fossile schelpen.
RO: Hoogvlakte boven Praia da Afurada.



Hoog boven zee staat een eenzame visser, die zo'n 45 m
boven zee staat met zi jn hengel!

LB: Terugblik, op het parcours van zo-even.
RB: Boven Praia da Alfurada.
RO: Links: Praia da Alfurada.
MO: Praia do Mato.



Na Praia do Mato gaan we van de kust af en zoeken de
doorgaande weg op. Tegen die weg aan wordt nu een
enorme vila op een compleet afgesloten grondstuk
gebouwd.
Links naast die weg terug is een weids heel ruig gebied.
Zouden daar ook paden door heen gaan? We zien veel
Blauwe eksters in de bomen en struiken.

LB: Praia do Mato.
RB: Laagjes sediment hebben deze rotsen gevormd.
M: Zicht op Portimão.
LO: Blauwe ekster, Cyanopica cyanus.
RO: Naast de weg terug naar Ferragudo.



Langs de weg zien we verder de eerste bloemen, die de
lente aankondigen. Om 1 3:07 zijn we bij de camper in
Ferragudo terug.

LB: Mimosa: Acacia dealbata.
MB: Rankende duivekervel, Fumaria capreolata.
RB: Galactites tomentosa.
LM: Italiaanse cipres, Cupressus sempervirens.
MM: Naast de rivier in Ferragudo.
RO: Agave attenuata.



Na de lunch ri jden we om 1 3:53 naar Portimão aan de
andere kant van de Aráde. Die grote camperplaats bij de
Marina is verdwenen en een stuk braakliggend terrein
geworden, dat met betonblokken is geblokkeerd. We kijken
even bij die andere tussen de hoge flatgebouwen, maar
daar is geen service. Dus ri jden we door naar Alvor.

LB: Spoorbrug over de Rio Aráde.
RB, M, O: Portimão.



Voor €4,50/nacht kunnen we daar staan. Om 1 5 uur hebben
we na lozen en water tanken een plekje tussen de vele
campers gevonden.

LB, LO: Camperplaats in Alvor.
RM: Huismus, Passer domesticus.
RO: Prainha.



Ik loop even alleen naar het strand, ki jk l inks, rechts
(richting Lagos) en bewonder de immer woeste golven. Er
vl iegen ri jtjes strandlopers langs.

LB: Rotseilandjes Tres Irmãos.
RM: Zicht richting Lagos.




