
V.N. de Sto. André - Miróbriga - Alcacer do Sal.



1 8-02-'1 8.
VN de Sto. André

– Miróbriga
– Alcacer do Sal.

Na 3807 km stappen we om
1 0:1 3 op voor de 1 à 2 km
naar de camping bij
Brescos.

LB, RO, LO:
Lagoa de Santo André.

LM: Atalanta,
Vanessa atalanta.



We gaan een deel van wandeling uit de Zuid-pPortugalgids
lopen (1 0:20 – 1 2:1 5). We waren hier al eens eerder
geweest.
We lopen dus eerst langs de camping af naar het Centro
Interpretação Lagoa Sto. André e Lagoa Sancha, dat
momenteel dicht is.
Achter het gebouw bij het hek tegen een groot weiland zien
we Zwarte ibissen, Kieviten en Wilde eenden.
We lopen een pad links van die wei op in de richting van de
Lagoa.

LB, RM: Zwarte ibis, Plegadis falcinellus.
LO: Wilde eend, Anad platyrhynchos,

Kievit, Vanellus vanellus.



Bij die lagune zien we verder Ooievaars, Grote zilverreiger,
meeuwen, Blauwe reigers, Koereigers, Meerkoeten, Wilde
eenden, Kieviten en een Hop hoog in een boom.

Vissers hebben op een stukje braak liggende grond massa's
krabben gedumpt. Feestmaal voor de meeuwen?

LB: Roodborsttapuit, Saxicola rubicola.
RB: Grote zilverreiger, Casmerodius albus.
LO: Meerkoet, Fulica atra,

Kokmeeuw, Chroicocephalus ridibundus.
RO: Strandkrab, Carcinus maenas.



We lopen nog een eind door over eerst nog wat nat gebied
en wat later wat hoger en droger grasland. Dit is wel wat
verder van het meer af.



LB, RB: Blauwe reiger, Ardea cinerea.
MO: Arctotheca calendula.
RO: Tolpis barbata.



Op de weg terug naar de camper "vind" ik een Hottentotvi jg,
die in wit zand wordt geplant, een mooi souvenir.
Via Brescos ri jden we naar de Intemarché in VN de Santo
André (1 3:30). Eerst lozen we het een en ander. Dan tanken
we 56 l diesel en halen enkele boodschappen.

LB: Brug bij het bezoekerscentrum.
RB: Hop, Upupa epops.
LM: Koerieger, Bubulcus ibis.
O: Vila Nova de Santo André.



Tot 1 4:1 7 picknicken we op een bankje aan de weg, maar
wel met schitterend uitzicht naar zee. Op de heuvel daar l igt
Santiago do Cacém.

LB: Moinho.
RB, LO: Santiago do Cacém.
RO: Capela de São Bras, Miróbriga.



200 m verder bezoeken we
de Ruinas Romanas de
Miróbriga voor €1 ,50/pp
65+.Zoals dikwij ls met
Romeinse opgravingen, is dit
weer een plek die
schitterend gelegen is. De
opgravingen zelf zi jn zo te
zien nog maar voor een klein
deel gedaan. Dat werk wacht
misschien op volgende
generaties archeologen.
Eerst ki jken we op het terrein
rond bij het bezoekers-
centrum met de woonhuizen
en het forum.

Deze pagina: Miróbriga.
LB: Woonhuizen
.LM, LO: Fresco's.



LB: A Gaio Ágrio
Rufo filho de Silão,
adoptado como
cidadão de Itálica
Marco Castricio
Lucanião e Gaio
Valério Paezão ao
optimo amigo.
RB: Forum.
RM, LO: Winkels.
RO: Fresco.



Dan dalen we de heuvel
aan de achterkant af
naar de badhuizen. Die
zijn beter bewaard
gebleven.

RB, RM, O: Badhuizen.
MM: Romeinse brug.



We lopen om de badhuizen heen en kunnen
aan de andere kant "naar binnen".
Tenslotte kijken we nog even bij die kapel van
Sint Bras, die uiteraard van later datum is.

1 5:24 verder naar het noorden over lanen met
kurkeieken.

LB, RB, LO: Badhuisdetails.
RM: Capela de São Bras.
MO: Kurkeiklanen.



Net voor Cruz de João Mendes gaan we naar de grotere
weg IC33 (1 5:42), die nagenoeg leeg is. Rond 1 6:00 zijn we
in een gebied met wit zand en parasoldennen. De parking in
Alcacer do Sal bi j de arena vinden niet geschikt om te
overnachten. We gaan terug de brug over en stoppen aan
de Rio Sado (3878 km 1 6:23).

B, MM: Parasoldennen.
RM, MO: Alcacer do Sal.
LO: Rijstakkers tegen de Rio Sado.
RO: Rio Sado.



Na een kop thee lopen we de 2-bruggen trip langs de rivier
(1 6:48 -1 7:22). De eerste indruk van Alcacer do Sal is goed.

LB, M: Alcacer do Sal.
LO: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.
RO: Waterhoen, Gallinula chloropus.





We gaan dus de brug rechts over en lopen langs de
waterkant door het oude centrum van het stadje.

LB: Brug over de Rio Sado.
RB: Largo Luís de Camões.
MM: Largo da Ribeira Velha.
RM: Galeão do Sal, boot om zout te vervoeren.
RO: Praça Pedro Nunes.



We kijken even op Praça Pedro Nunes naar het stadhuis en een beeld van Pedro Nunes.
Dan nemen we de voetgangersbrug terug de Sado over en naar de camper terug. Morgen
meer.

De rijstvelden ten zuiden van de stad waren vroeger zoutpannen. En daar heeft Alcacer do
Sal eeuwenlang goed aan verdiend.

Pedro Nunes, considered to be one of the greatest mathematicians ofhis time, is best
known for his contributions in the nautical sciences (navigation and cartography), which he
approached, for the first time, in a mathematical way. He was the first to propose the idea
ofa loxodrome, and was the inventor of several measuring devices, including the nonius
(from which Vernier scale was derived), named after his Latin surname.

LB: Pedro Nunes.
RB: Câmara Municipal.
M, LO: Zicht vanafde voetgangersbrug.




