
Praia do Cordoama - Carrapateira.



11 -02-'1 8. Praia da Cordoama – Carrapateira.
Met 3589 km op de tel ler vertrekken we om 9:59. We
nemen een weg links, die overgaat in het zandweg. Daar
hebben we geen zin in, dus toch maar terug. Een jeep van
de GNR rijdt overigens wel door. Om 1 0:08 passeren we
Vila do Bispo met zijn windmolens rechts.

LB: In 1e instatie die afslag naar links.
RB: Letterlijk onbegonnen werk.
LM: De windmolens van Barão de São João.
LO, RO: Vila do Bispo.



De N268 voert dan naar Carrapateira.

LB, RB, MM: N268.
RM, O: Carrapateira.



Bij Carrapateira lopen we het landwaartse deel van
wandeling 1 5 uit de Algarve gids. (1 0:30 – 1 4:00 11 ,34 km).
Het is opnieuw een mooie tocht. Het is trouwens vandaag
weer aanzienl i jk warmer, dus gaat mijn jas al snel uit.
We lopen het eerste stuk ruwweg paral lel aan de N268
ofwel de Barranco do Vale de Agua.

LB: Wasplaats in Bordeira.
RB: Wandelingen genoeg hier.
LM, LO, RO: Barranco do Vale de Agua.





We zien rechts door een breed dal de zee en Praia do
Amado. Verderop zien we achterom Carrapateira nog eens
tussen de heuvels door.
Onderweg komen we 2x motorcrossers tegen. De eerste
keer is dat op een brede zandpad en dus op wat stof na
geen probleem.

LB: Zicht richting Praia Amado.
RB: Lange rijen Parasoldennen.
LO: Terugblik op Carrapateira.
RO: Twee motorcrossers.



Deze pagina: Pad parallel aan de N268.
LO: Acacia longifolia.



.
In het begin gaat het stei l
bergop tot 1 37 m, Monte
Queimado net achter de
overgestoken N268.
Op het eind van het smalle
pad naar die top komen we
voor de 2e keer een club
motorcrossers tegen. We
hebben mazzel dat ze nog
niet op dit smalle pad waren.

LB: Bakhuisje.
RB: Bord aan de N268.
O: Zicht vanaf

Mte. Quiemado.



Daar nemen we niet het vervolg van de wandelgids, maar
het pad naar Vilarinha en Beiçudo.
Vilarinha l igt in een vlak deel van het dal van de Ribeira da
Carrapateira. Sommige huizen zijn logiesadressen.

LB: Kurkeik, die vorig jaar nog is geschild.
RB: Tussen de braamstruiken door.
LO, MO: Vilarinha.
RO: Tjiftjaf, Phylloscopus collybita.



LB: Tjiftjaf, Phylloscopus collybita.
MB,RB, LO, RM: Vilarinha.
RO: Blik op Beiçudo en de Cerro dos Sobreiros.



Net voor Beiçudo (dat slechts enkele
huizen groot is) komen we weer op de
oospronkeli jke route uit. We komen langs
de Ribeira da Carrapateira te wandelen.

LB: Cerro dos Sobreiros.
LM, RO: Ribeira da Carrapateira.
LO: Acacia longifolia.
MO: Mimosa, Acacia dealbata.



Net voor Carrapateira wordt het dal van de Ribeira da
Carrapateira veel breder, l inks is een moeras met enkele
poelen. Rest l igt een grote wilde akker.

LB: Acacia longikolia.
RB: Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.
M: Moeras.
O: Carrapateira.



Na de wandeling ri jden we naar een parking bij Carrapateira
tegen de duinen aan (1 4:20 3608 km).

RB, LO: Foz da Ribeira da Carrapateira.
RM: Hottentotvijg, Carpobrotus edulis.
RO: Armeria macrophylla.



Later op de middag (1 6:1 3) loop ik al leen hoog boven over
de duinen, paral lel aan de rivier, naar het strand.
Het pad loopt langs een stei le hel l ing, ik moet oppassen niet
in de plomp te kieperen. Opmerkeli jk veel verschil lende
soorten planten staan hier. En dus maak ik daar maar foto's
van.

LM: Juniperus turbinata.
MM: Astralagus sp.
LO: Lobularia maritima.



Boven op het hoogste punt
is een plankier gemaakt met
rechts een tak naar het Praia
da Bordeira en links langs de
rotskust.

LB: Foz da Ribeira da
Carrapateira.

M,O: Pontal.



Vervolgens over een plankier naar een rotspunt rechts tegen
de zee aan. Dat plankier is op gegeven moment ingestord,
zodat ik eraf kkl im en er naast nog een stuk doorloop tot aan
een keienstrandje.

Deze pagina: De ooszijde van de Pontal.



Dan opnieuw over de
planken naar een parking en
de weg terug over de duinen
naar de camper (1 6:57).

LB: Fossiele schelp.
RB, LO: Foz da Ribeira

da Carrapateira.




