
Almograve - VN de Milfontes -

Praia da I lha Pessegueiro - Porto Côvo.



1 6-02-'1 8. Almograve – VN de Milfontes –
- Pr. da I lha de Pessegueiro – Porto Côvo.

In een mist die slechts langzaam optrekt vertrekken we na
371 7 km om 1 0:1 5. Na de afslag naar Vila Nova de
Milfontes staan er brede stroken eucalyptussen aan
weerszijden van de weg. In Vila Nova parkeren we op een
brakliggend terrein tussen het centrum en de vuurtoren in.

RB, MM: Eucalyptussen.
RM, LO: Vila Nova de Milfontes.
MO, RO: Merel, Turdus merula.





We wandelen van 1 0:50 – 1 2:1 0 (3,1 3 km) boven langs het
strand van de Mira af naar die farol.

LB: Strandtent tussen de monding van de Mira in zee.
RM: Silene colorata.
MO, RO: trap naar het strand.



Daar gaan we het strand op en lopen terug naar de Forte de
São Clemente.

LB: Estátua Arcanjo.
MB, RB: "Vuurtoren", VN de Milfontes.
RM, B: Praia do Farol.



Onderweg zien we steenlopers en kleine strandlopers langs
het strand van de rivier. Door de mist zien we de overkant
van de rivier en zijn monding in zee maar net.

LB: Drieteenstrandloper, Calidris alba.
RB: Steenloper, Arenaria interpres.
LO: Zeewier op de rotsen.
RO: De Mira.



Bij het kasteel gaan we van het strand af.

LB, MB: Apart gekleurde rotsen aan het strand.
LM: Forte de São Clemente.
O: Drieteenstrandloper, Calidris alba.



LB, RB: De Mira.
LO: Oxalis pes-caprae.
MO: Italiaans slangekruid, Echium italicum.



Boven voor het fort, staat een monument voor de drie
vl iegeniers, die in 1 924 de eersten waren die van hier naar
Macau gevlogen zijn.

LB: Mira in dermist.
RB, O: Monument voor 3 vliegeniers.

Volgende bladzijde: Forte de São Clemente.





Vervolgens gaan we het stadje in, waar we ons vergapen
aan die typisch Portugese huisjes.

LB: Largo de Brito Paes.
RB: Nossa Senhora da Graça.
LM, MM: Rua Sarmento Beires.
RM: Capela de São Sebastião.
LO: LArgo de Santa Maria.
MO: Rua D.Luís de Castro e Almeida.
RO: Geen Postbox maar Cabina de Leitura.



Na een kop thee in de camper stappen we om 1 2:45 op. We
rijden door een vri j vlak landschap. Alleen wat verder weg
zien we wat heuvels. De mist is intussen opgetrokken.

Deze pagina: Cerra do Cercal.



We rijden naar de Praia da
I lha de Pessegueiro, waar
we eerst lunchen. In de
nevel (hier dus wèl) kuieren
we dan over het strand.

LB, RO:
Ilha de Pessegueiro.

MB: Buizerd, Buteo buteo.
RB, RM: Praia da Ilha.







De wandeling eindigt bi j een strandje met veel meeuwen en
de uitloop van een rivier.
Om 1 4:53 gaat het dan verder naar Porto Côvo (1 5:35),
waar we na enig zoeken (vanwege raar geplaatste borden
Estação de servicio de autocaravanas) op het voormalige
voetbalveld terecht kunnen voor €3,00/nacht. (N37,8507,
W8,79054). We lozen en tanken water en zoeken een plekje
uit (3761 km).

LB, MB, LM: Praia da Ilha.
RB: Forte de Nossa Senhora da Queimada.
RM, O: Porto Côvo.




