
Porto Côvo - Sines - Vila Nova de Sto. André.



1 7-02-'1 8. Porto Côvo – Sines –

Vila Nova de Sto. André.

Na de wc legen ri jden we na 3761 km naar de
Praia Grande van Porto Côvo (9:43). daar zetten
we de camper neer en lopen zuidwaarts naar de
vele inhammen van Praia Pequena.

Deze pagina: Praia Pequena bij Porto Côvo.





Na de Praia Grande ri jden we naar het Praia Pequena
(9:51 ). Een man staat op een rots in het wilde water en
raapt zo te zien schaaldieren op. Linke boel zo te zien.
Deze kleine strandjes en de rotsformaties zien er zeer ruig
uit.

Deze pagina: Praia Pequena.



We bekijken vervolgens het
kleine haventje in een soort
riviermonding. Dit haventje
is in 201 7 helemaal met
behulp van de EEG
opgeknapt.

LB: Haveningang,
M, LO: Haven Porto Côvo.
MO, RO: Porto Côvo.



Terug bij de Praia Grande zien we een Kneu, die zich heel
geduldig laat fototgraferen!

LB: Porto Côvo.
RB: Eonium sp.
M: Kneu, Carduelis cannabina.
LO: Praia Grande, Porto Côvo.



We lopen even het strand op en zien daar
mooie patronen op de rotsparti jen in het water.
We wil len net vertrekken als ik buurt kri jg met
een Nederlander. Uiteindel i jk maakt Tineke
daar een eind aan. Zo'n verhaal kan bij mij
uren duren. Als troost geeft Tineke het boek
aan hem, dat ze eerder zelf had gekregen.

B, LO: Praia Grande details.
RO: Sines in zicht.



In Sines gaan we aan de kade bij de haven staan en lopen
om 1 2:1 5 de stad in. We klimmen naar het Castelo.

LB, M: Waterkant van Sines.
RB: Marina.
MO: Baia de Sines.
RO: Castelo de Sines.





We gaan de vesting in en lopen daar een stuk over de
verdedigingsmuren. Je hebt er een mooi zicht op de oude
stad van Sines.
We pikken later wat folders op bij het I -kantoor. Helaas
kennen ze geen algemene wandelgids van de Alentejo. De
gids van de kust hier bevat hoofdzakeli jk wandelingen die
we al gedaan hebben.
We kuieren door aardige straatjes van de binnenstad.

LB: Baia de Sines.
RB: Kanonnen op een bordes voor de vesting.
LM: Vaco da Gama en de Igreja Matriz de São Salvador.
MM, RM: Castelo de Sines.
LO: Sines vanafde vestingmuur.
RO: Rua João de Deus.



Na het rondje door de stad dalen we enige trappen af terug
naar de haven en de camper.
1 4:00 gaat het weer door. We ronden de kaap van Sines en
komen op de A26-1 terecht.

RB: Praça Tomaz Ribeiro.
LM: Rua Sacadura Cabral.
MM: Een silofoon op de trap naar beneden.
RO: Industriegebied van Sines.



Een klein weggetje brengt ons weer terug naar de kust
(1 4:20) en Brescos (1 4:28). Na tevergeefs de Facile en
Route camperplaats aan de lagune gezocht te hebben,
stoppen we iets verder aan de strandparking van Vila Nova
de Santo André (1 4:40 na 3807 km).
We lopen een kle
in stukje langs de Laguna de Santo André.

B: Meeuwen.
LM: Restaurants aan de strandparking.
LM: Lagoa de Santo André.
RO: Agave lophantha quadricolor.

Volgende pagina R: Ramp in 1963.





We draaien om en lopen een boardwalk op en later
mulzandpaden naar de Laguna de Melides.

LB: Kuifleeuwerik, Galerida cristata.
RM: Genista sp.



LB: Spartium junceum.
RB: Acacia longifolia.



Daar is aardig wat volk bij de
twee uitspanningen daar bij
de Lagoa de Melides.

LB: Uitspanningen.
LM, O: Lagoa de Melides.



Via het strand lopen we tenslotte weer terug. We zien veel
zand en hoge golven.

Deze pagina: Het strand van Sto. André en Melides.



Èn meeuwen, die langs de kam van die hoge golven vliegen
en steeds weer een nieuwe golg opzoeken. (Wandeling was
van 1 4:58 – 1 6:37, 4,8 km.)

B, M: Meeuwen.
RO: Strandtent op de hoogte van de Lagoa de Sto. André.



Bij terugkomst op de parking hoor iets aparts en ontdek
een Steenuil op een elektriciteitsmast. Ikke bli j
natuurl i jk met de foto's.

Deze pagina: Steenuil, Athene noctua.




