
Lagos - Barão de São João.



04-02-'1 8. Lagos- Barão de São João.
's Morgens vroeg regent het langere ti jd. Na nog enige
motregen wordt het toch droog.
We lopen over de rommelmarkt aan de andere kant van de
grote weg hier. Rommel dus.
Na 3496 km vertrekken we om 1 2:1 5. Via Portelas (1 2:20)
gaat het de heuevels op. We rijden naar Barão de São
João, waar we boven het dorp op een uitzichtpunt kunnen
parkeren.

B: Rommelmarkt in Lagos.
MM: Portelas.
RO: Barão de São João.



Je hebt hier zicht over de
verre omgeving.
We maken vanmiddag de
korte wandeling van 6,5 km
en morgen de lange. De
start is op het zelfde punt.

LB, LM, MM:
Barão de São João.

O: Langs de weg omhoog.
MO: Blauwgroene mimosa,

Acacia cyanophylla.





Het eerste stuk gaat al gauw sti jgend het bos in, eerst
eucalyptussen en daarna dennenbomen. Er is geregeld
mooi zicht op de omgeving tot aan de Foie bij Monchique
toe. We passeren een picknickplaats en een pad met
stenen langs de kant waarin gedichten staan gekerfd of
figuren zijn gebeeldhouwd. Heel apart!

LB:De route is goed bewegwijzerd.
LO: Picknickplaats.
RM: Gedicht.
RO: Kunstwerk.



Deze pagina: beeldhouwwerk naast de paden.



Zo komen we langs een dal, dat dicht gevuld is met
parasoldennen. Het l i jkt wel op de bloemkoolstructuur van
een tropisch oerwoud.

RO: Parasolden, Pinus pinea.
LO: Astragalus lusitanicus.



LB: Zicht op zee.
RO: Passeren, kijken en vergeten.
LO: Brokken kwartsiet,
MO: Cistuis salvifolius.



LB, RB: Vis boven het water.
RO: Erica lusitanica.



Het laatste stuk gaat langs een terrein waar 25 windmolens
staan te gieren; alsof er voortdurend vliegtuigen over
vl iegen? Het waait hier stevig dus de plek is goed gekozen.

Thuis vind ik op internet een pdfover dit windpark:
http://siaia.apambiente.pt/AIADOC/AIA1343/RNT1343.pdf
ofwel Parque Eólico do Barão de São João met o.a.
bovenstaande tekening. De rotatiesnelheid van de variëren
van 9 -19 rpm. Door de harde wind vandaag schat ik die op
1 rotatie per 3 seconden. Hij is dus op volle snelheid. 19rpm
lijkt niet veel, maar dat betekend wel dat de punt van zo'n
vleugel 19x87xπ m /minuut ofwel 311,5 km/hr gaat!
Verstappe op volle snelheid. Arme vogeltjes hier.
Er staan hier trouwens 25 van die molens.

Deze pagina: Parque Eólico do Barão de São João



Vanaf het windpark gaat het weer recht terug naar de
camper.
‘s Avonds koelt het fl ink af, dus de kachel gaat aan. We
hebben hier met de bierbl ikjesantenne goede ontvangst en
we kijken Asterix en Obelix bi j Cleopatra als Portugese
tekenfi lm.

LB, MB: Parasolden, Pinus pinea.

Volgende bladzijde:
De bodem is volledig bedekt met Oxalis sp. .






