
Cabo Sardão - Odemira - Almograve.



1 5-02-'1 8. Cabo Sardão – Odemira -Almograve.
We starten met een wandelingetje rechts langs de kust.
Mooi is nu dat de lage zon een inham bij de vuurtoren
verl icht, terwij l de rest van de kust nog in de schaduw bli jft.

LB: Grote inham ten noorden van de vuurtoren.
LM: Geelpootmeeuw, Larus michahellis.
RO: Farol.
LO: Zwarte roodstaart, Phoenicurus ochruros.



Heel ver komen we niet, omdat het vervolg door een diep,
smal beekdal afgesneden wordt. Een pad door het
struikgewas brengt ons om de vuurtoren heen terug.
Om 1 0:20 na 3678 km vertrekken we met opnieuw mooi
weer.

RB,RO: Inhammen ten noorden van de vuurtoren.

Volgende pagina:
LB: Zijdal dat de noordkant doorsnijdt.
RM: Farol (vuurtoren).
LO: Gentiana verna?





Net voor de afslag rechts naar Odemira (1 0:33) zien we
veel ooievaars met hun nesten op elektriciteitsmasten.
Tot 11 :24 doen we boodschappen bij de LIDL net buiten
Odemira bij de Portas da Transval.

LB, RB, LM: Miradouro boven de Mira.
RM: N120, Odemira.
LO: De N120 brug over de Mira.
MO: Ponte Pedonal.
RO: Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus.





Dan zetten we de camper op een parking aan die Mira en
lopen een rondje door deze stad.
Om te beginnen langs de Mira af.

LB: Ponte Pedonal.
RB: Grauwe gans, Anser anser.
RO: Travessa do Miradouro.
LO: Merel, Turdus merula.



Het centrum van Odemira is niet heel spectaculaie, maar
best aardg. We zoeken het postkantoor op voor postzegels.

LB: Praça da Republica.
RM: Travessa do Miradouro.
MO, RO: Postkantoor, Rua Souza Prado.



We lopen naar de camper terug.

LB: Rua Souza Prado.
RB: Ärvore Ferro.
LO: Huisnmus, Passer domesticus.
MO: Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus.
RO: Turkse tortel, Streptopelia decaocto.



We lopen nog even een klein stukje langs de rivier.
Na de lunch om 1 3:05 gaat het verder.

MB: Apart bankje naast de rivier.
RB: N120 brug over de Mira.
LM: Eucapyptussen.
RM, RO: Almograve.



Door een eucalyptusbos gaat het naar de kust en
Almograve. We stoppen er op een parking vlak aan zee
(371 7 km).
Ik loop de bootramp af naar het strand. Via het strand gaat
het naar een trap links de kliffen op.

LB: Kust bij Almograve.
M, RO: Praia Grande Almograve.





Vervolgens weer boven langs naar het andere uiteinde van
het strand en enkele houten keetjes op een vooruit
geschoven klif. Daar weer rechts de trap af naar het strand,
om die dan in de lengte terug te lopen.

LB, MO: Praia Grande.
RO: Strandje net ten noorden van de parking.



Samen lopen we dan boven langs de zanderige hell ingen
aan de noordkant van de parking.

LB: Rotsformatie aan de Praia de Nossa Senhora.
RB: De baai na de Praia de Nossa Senhora.
MM: Praia da Foz dos Ouriços.
RM, RO: Paadje naast de rivier.
LO: Bremhoornklaver, Lotus cytisoides.



Dat gaat door tot aan een ribeira. Die volgen we door
struikgewas met een gevoel van ”Gaat dit wel ergens
heen?” We komen uiteindel i jk bi j een waterzuiverings-
instalatie en iets later in het dorp terug. Door het dorp
kuieren we dan terug naar die parking aan zee. (De
wandeling was van 1 4:26 – 1 5:55 4,69 km.) Terug aan het
strand lopen we ruwweg de route die ik eerder ook al deed
aan de zuidzi jde van de parking dus.

LB: Waterzuiveringsinstallatie.
RB: Rotunda da Avenida da Praia.
MM: Avenida da Praia.
MO, RO: Kust ten zuiden van de Praia Grande.




