
S. Martinho do Porto - Nazaré - S. Pedro de Moel.



24-02-'1 8.

São Martinho – Nazaré –

São Pedro de Moel.

Na 41 32 km rijden we om
1 0:1 5 naar het dorp en
parkeren daar vooraan. Van
half elf tot half twaalf
wandelen we langs de
waterkant de bocht door tot
aan het minihaventje. Rechts
lopen we daar door een
rechte tunnel naar de andere
kant van de kliffen. Aan zee
dus, een wilde zee. Waarom
is deze tunnel ooit gemaakt?







Dan de tunnel terug om via een stei l pad naar de top van de
kliffen te kl immen. Daar lopen we over de kam tot aan een
kleine vuurtoren, die boven de ingang van de baai staat.

Vorige pagina: São Martinho do Porto.

LB, MO: De ingang van de baai.
RM: Het vuurtorentje.
RO: Pimpelmees, Parus caeruleus.



Via een ander pad en een weg lopen we terug naar São
Martinho en de camper.
Via de N242 gaan we naar Famalição (11 :52) en Nazaré,
waar we om 1 3:06 op een zandparking aankomen.

RB: Cistus sp.
LM: São Martinho do Porto.
MM, RM: Famalição.
MO, RO: Nazaré.





We wandelen er naar zee en dan rechts naar de Funicular.
Onderweg zien we kleine vissersboten op het strand. En
ook rekken van hout en gaas, waar vis te drogen is gelegd.

LB, RB: Strand Nazaré.
M, O, volgende pagina: Vis drogen en verkopen.





Al van ver zie je de wijk Sítio op de klig l iggen die boven
Nazaré uittorent. Daar gaan we heen.

B: Vis op rekken.
LO, MO: Sítio.



Met dat bergtreintje ri jden we naar Sítio.

LB: Praça Sousa Oliveira.
RB, LM: Avenida da República.
O: Funicular met benedenstation.



Naast het spoor staan bloembakken met bloeiende planten. Eenmaal boven heb je
geweldig zicht over Nazaré, het brede strand en de omgeving.

B, LO: Funicular.
RO: Strand en de haven van Nazaré.



Daar boven lopen we langs
de kliffen naar de Farol.
Overal zien we de petticoat-
dames in hun traditionele
klederdracht. Ze proberen
souvenirs aan de man te
brengen.

LB: Rua do Horizonte.
RB: Santuário de Nossa

Senhora da Nazaré.
LO: Largo do Elevador.



We komen langs een kapel, die naast de afgrond staat:
Ermida da Memória. Binnen is die helemaal voorzien van
azulejos. Opmerkeli jk is dat er een aantal van niet op de
juiste plaats gezet zi jn.

LB, MB: Ermida da Memória.
RB: Strand en haven van Nazaré.
RM: Geelpootmeeuw, Larus michahellis.
MO, RO: Souvenirverkoopsters in klederdracht.



We lopen een eind in de richting van de vuurtoren (eigenl i jk
meer een vuurhuisje) en zien rechts onder ons op de Praia
do Norte enkele grote tenten staan. Mogeli jk in verband met
een surf- of hardloopwedstri jd. Over de weg waarover we
kwamen is ook een FINISH-boog gezet. Naast de weg staat
een vreemd beeld van een man met hertenkop en een
surfplank.

LB: Vroeger waren er veel herten aan de kust.
RB: Praia do Norte.
RM: Praia de Nazaré.
LO, MO: Forte de São Miguel Arcanjo - Farol da Nazaré.
RO: Santuário de Nossa Senhora da Nazaré.



Op de terugweg lopen we bij de grote kerk,
Santuário de Nossa Senhora da Nazaré, binnen.
Een barokke kerk. Je vraagt je af hoe zo'n klein
dorp zo ioets grootys neer kan zetten.

Deze pagina:
Santuário de Nossa Senhora da Nazaré



Een fresco vertelt het verhaal van de edelman te paard, die
in dichte mist op een hert jaagde. Toen hij van de klif
dreigde te vallen, heeft de Heil ige Maagd hem gered.

De terugweg doen we helemaal te voet. Bij de Funicular is
nameli jk ook een zigzagpad de hell ing af.

LB, RB, LM, MM: Santuário de Nossa Senhora da Nazaré.
LO: Zicht op de wijk onder de kliffen.
RO: Noordwest-Iberische hagedis, Podarcis bocagei.



Het pad naar beneden is met blauwe vlaggetjes afgezet.
Beneden in de stad worden de laatste voorbereidingen
getroffen voor een wedstri jd. Wat voor een? Geen idee.

LB: Pad naar beneden.
RB: Rua da Rosa.
LM: Rua Sub-Vila.
LO: Markthal.



Na de late lunch ri jden we om 1 4:45 naar de LIDL voor
boodschappen. Om 1 5:22 stappen we weer op. Na Praia
Legua is ki lometers lang en breed dennenbos afgebrand.
Mensen sprokkelen hout of beter gezegd stammetjes. Een
stei le weg laat het mooie strand net voor Polvoeira zien
(1 5:55). We stoppen even aan het Praia do Pedro d'Ouro
(1 6:1 0).

M: Pinhal Leiria.
LO: Strand bij Polvoeira.
MO, RO: Praia do Pedro d'Ouro.



Verderop gaat het door “gewoon” groen bos.
Om 1 6:21 bereiken we São Pedro de Moel met er even
buiten een grote vuurtoren. We vinden een prima plek aan
de Praia Velha iets verder dan die vuurtoren (1 6:24).

LB: Polvoeira.
RB: Pinhal de Leiria.
LM, MM: Farol, São Pedro de Moel.
RM: Gebroken boardwalk.
LO: Praia da Concha.
MO: Praia Velha.
RO: Strandtent aan de Praia Velha.




