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Onderweg naar de kust.

03-23-'12. Moncarapacho - Castro Verde.
Na ontbijt, water lozen en weer inpakken, maak ik nog gauw
enkele foto’s van enkele dieren hier op de camperplaats.

Camperplaatts, Moncarapacho.

Moncarapacho.



Om 10.50 vertrekken (5160 km) we en rijden terug naar São Bras.
Om 11.00 passeren we Moncarapacho zelf.
Meteen als we de gemeentegrens Olhão- Faro overgaan wordt
de weg goed. Om 11.25 bij São Bras gaat het de N2 op, die we
de rest van de dag zullen volgen.

Terug naar São Bras.



11.45: Barranco de Velho net na een klein stuwmeer.



Even later vindt Tineke een cache bij een kerkje net buiten het
dorp. 12.15 door.
12.40: Caldeirão is een 360 graden  uitzichtpunt.

Kerk bij Barranco de Velho.

Uitzichtpunt Caldeirão.



13.00 Ameixial, dat een camperplaats heeft, die niet in onze
boeken staat. 10 minuten later stoppen we bij picknicktafels
links van de weg, 15 km voor Almodôvar. 13.40 door en direct
steken we de Ribeira de Vascão over.

Ribeira de Vascão.

Ameixial.



We pikken een cache op bij
kilometerpaal 666.



14.15 verder  naar  Almodôvar, waar we een cache opzoeken bij
het middeleeuwse bruggetje en een rondje door de stad doen.

Almodóvar.

Almodóvar.



Almodóvar.

Ooievaar, Ciconia ciconia.



Igreja Matriz wordt
bekeken en enige
beelden van bouten,
schroeven en andere
metalen spul. Dan om
15.15 verder naar de
GALP, waar we 69,03 l
tanken voor •97,00!

Igraja Matriz, Almodóvar.



We rijden door naar de eindbestemming voor
vandaag Castro Verde.

Castro Verde.



17.05: maken we foto's voor een geocache (cubische,
octagonale en tetraëdrische kristallen van metalen?) dan naar
de Basilica Real op de heuvel boven het centrum.

Oude stad Castro Verde.



Alle wanden van deze
kerk zijn bezet met
azulejos.

Basilca Real.



We zetten de camper aan een straatje tegen het grote (markt-?)plein.

Basilica Real.



Daar staat in volledig bedrijfsklare windmolen. Er vliegen
Huiszwaluwen laag over de grond. Het is langzaam aan een
beetje aan het betrekken in de lucht.

Huiszwaluw, Delichon urbica.



We lopen ons rondje door het centrum van Castro Verde.
Overal zitten mensen op bankjes te buurten. Soms zelfs
vrouwen, hetgeen je vrijwel nooit ziet. Op de terugweg doen we
enkele boodschappen.

Casa Dona Maria.

Igreja das Chagas de Salvador.



Ik maak foto’s van een heel apart gebouw met
aparte torentjes en trappen. Nergens zien we
een infobord, waarvoor dit ooit gebruikt is of
hoe het heet.
De lucht is bewolkt geraakt en broeierig. Maar
ook later op de avond blijft onweer uit.

Casa Dona Maria.
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