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Onderweg naar de kust.

03-16-'12. Silves - Caldas  de Monchique.
We blijken ons voor het zwembad te moeten kunnen
identificeren!? Je moet badmutsen en badslippers hebben.
Bikini mag niet. We hebben geen zin om dat allemaal voor die
ene keer aan te schaffen.
Om 9.00 kijkt Tineke eerst nog de foto´s van gisteren door.
We maken van 9.55 tot 11.30 de rondwandeling door de stad,
zoals overal netjes met bordjes is aangegeven.

Silves.

Blauwe reiger, Ardea cinerea.



Langs de Rio Arade gaat het naar het dubbelkruis:Cruz de
Portugal.

Cairina moschata.

Plein aan de Rua de Cruz de Portugal.



Cruz de Portigal.

Silves.



Dan de weg naar het Praca de Município. Daar wel rechtdoor,
omdat we het kasteel al hebben gezien. Opvallend zijn de vele
(meestal) onbewoonde en vervallen minihuisjes. Alles ziet er
maar sleets uit, ook de modernere gebouwen.



Via het Largo
Mártires da
Pátria met
kerkje en een
ooievaar, die
een tv-antenne
op bruikbaar-
heid test, lopen
om een parkje
heen en via de
rivier weer
terug.

Largo Mártires da Pátria.

Largo da República

Largo da RepúblicaMonarch, Danaus plexippus.



We zien er de Noord-Amerikaanse Monarch, die soms de
Atlantischer Oceaan oversteekt.

Aan deze zijde van het zwembad zijn ook nog mooie
camperplekjes. Massa’s ooievaars scheren laag over. Ze halen
bouwmateriaal voor de nesten op het veld hier.
Stapelwolken zijn intussen binnen komen drijven, maar
meestentijds schijnt de zon weer.
We gaan Silves uit na 4876 km en om 13.05. Nu rijden we naar
een camperplaats (rural) net voor Caldas de Monchique. Die is
nog ca 1 km over een goede gravelweg van de provinciale weg
af. Een plaatje van een plek met service van een camping,
inclusief gratis was en netjes werkende WIFI.

Kretenzische lavatera, Lavatera cretica.

Onderweg naar Caldas de Monchique. Acacia’s.



Tineke zet een was in en we sturen E-mails. Ik werk aan de schuifdeur, zodat die niet te ver open
kan schuiven. De stapelwolken verdwijnen in de loop van de middag en dan droogt de was dus
voorspoedig.
's Avonds skypen we met de jongens en meisjes, Tini en Mimi en sturen we de nodige E-mails.
Helaas komen die mails met de beloofde foto's onverstuurd weer terug.

Zicht vanaf de camperplaats.



Caldas de Monchique - Fóia.



17-03-'12. Caldas de Monchique - Fóia.
Op deze camperplaats kunnen we voor een verse start zorgen:
Alles is opgeladen, vol of juist leeg. Om 10.40, na 4897 km rijden
we terug naar de doorgaande weg. Caldas de Monchique ligt
links van deze weg in een vrij diep en smal dal. Opmerkelijk voor
een land, waar normaal de dorpen op de bergen liggen. (In
bergachtige streken natuurlijk.)
Net voor het gehucht Amorosa (10.55) is een grote
granietgroeve.
We halen boodschappen bij de Intermarché vooraan in
Monchique.

Amorosa.

Monchique.



11.30 verder. Eerst door de stad, waar we uit een park onder in
het dal een cache oppikken. Dit park valt op door zijn bronzen
beelden en zijn gesorteerde bloemenperken.

Monchique.

Citroenboom, Citrus limon.



Dan rijden we door smalle straatjes terug naar de weg naar de
Fóia, een 1000 m hoge berg.

Jardim das Oliveiras.

Monchique.

Gevlekte aronskelk, Arum maculatum.



Veruit de hoogste in de verre omgeving, hetgeen mooie
uitzichten garandeerd. Zoals om 12.20 bij een mirador op de
zuidflank van de Fóia.

Zicht vanaf de Fóia.

De berg Fóia.



Even later parkeren we op de top, waar allerlei zendmasten en
een radarstation staan.
We lunchen daar voordat we om 13.35 aan de wandeling "Trilho
da Fóia" uit onze nieuwe Algarve wandelgids beginnen.
Het begint bij een herder met een kudde geiten met grote
getordeerde maar rechte horens. We kunnen tot aan de zee
wegkijken. Overal zien we grote bloeiende heistruiken.
Herkenningspunten zijn daar Portimao en de Río Arade. We
lopen oostwaarts over een asfaltweggetje met links weids zicht
over het binnenland.

Cabra algarvia.

Mimosa, Acacia dealbata.

Kleine zwartkop, Sylvia melanocephala.



Om twee uur lopen we een eucalyptusbos in. In eerste instantie
herkennen we daar de vele jonge boompjes niet, omdat die een
heel andere bladvorm hebben dan de volwassen bomen. We
zien (en horen) de granietgroeve. Al het gesteente is hier
overigens graniet.

Roodborsttapuit, Saxicola rubicola .

Jonge eucalyptusbladeren.

SteenafgravingDe berg Fóia..



Na enkele haarspeldbochten vergeten we even rechts een
zandweg in te slaan. De route is namelijk wel gemarkeerd (geel-
rood), maar de tekens staan steeds ca 100 m na de afslagen! We
dalen af naar de weg, waar we eerder over reden.

Zicht noord vanaf de  Fóia.



Tegen drieen komen we daar aan en beginnen we weer te
klimmen. We houden bij enkele huizen en restaurants even
pauze om wat te drinken (15.15). Dan komen we tot de
conclusie, dat we weer een afslag hebben gemist.
Weer terug? Daar hebben we geen zin in.

Cistus salvifolius. Erica umbellata.

Iris albicans.



Bij het panoramapunt verderop kopen we een pak koekjes bij
een norse man. Veel klanten heeft hij vandaag niet gehad.

Arctotheca sp?

Boomheide, Erica arborea.



De zendmasten komen weer in zicht, die het einde van deze tippel
aankondigen. Het uitzicht links naar zee is nu een stuk beter als eerder
op de middag.

De berg Fóia, zicht westwaarts.



Boven ons zweeft een vrij grote valk roerloos in de lucht,
verplaatst zich dan enige meters en hangt weer stil.

Terug op de Fóia (14.20) kopen we in de grote souvenirwinkel
voor Guus een blauw-witte azulejo met vogeltjes en een
kaartspel.
Aan de westkant van de berg komen wolken omhoog, die in de
schemering over de top waaien. De zendmasten verdwijnen in
de nevel.

De berg Fóia.



Zicht richting zee.
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