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Castro Verde.

03-24-'12. Castro Verde - Beja - Moura.
Met 5261 km achter de rug en om 10.00 vertrekken we in de
regen. We doen in Castro Verde bij de Intermarché
boodschappen. Zo gaat het om 10.30 echt op pad. Een
glooiende kaarsrechte  en stille weg. We zien ooievaars op hun
nesten en een bonte roofvogel met lange staart.
Om 10.50 komen we door Aljustrel. De zon komt er heel
voorzichtig door.
Vlak na de afslag naar de Barragem do Roxo ziet Tineke een
Rode patrijs op het veld. Door de lagere heuvels is dit
stuwmeer niet erg interessant, zodat we er weer snel weg zijn.

Aljustrel.
Rode patrijs, Alectoris rufa..

Barragem do Roxo.



Via Ervidel naar Sta Vitoria (11.45) en door naar Beja.

Salazar opende de stuwdam.. Ervidel.

Ervidel.

Sta. Vitoria.



Om 12.10 zijn we in een buitenwijk van Beja bij de Ermida de São
Pedro voor een cache. Deze kerk/kapel is zo te zien niet meer in
gebruik.

Judasboom, Cercis siliquastrum Beja.

Ermida de São Pedro. Beja.



We rijden naar een parkeerplaats aan de Largo dos Duques de
Beja, een aardig plein tegen het centrum aan. We lopen langs de
Sta. Maria en enkele pittoreske straatjes naar de Praça de
Republica met het gemeentehuis. We verwachten daar een I-
kantoor, maar vinden die niet. Die vinden we wat later wel bij
het Castelo.

Largo dos Duques de Beja.

Sta. Maria. Pelourinho, Praça de República.

Sé



Wel moeten we wachten tot het 14.00 is. In dat half uur ronden
we het kasteel tegen de klok in en gaan nog een blok om via de
Rua D. Manueli, Igreja N.S. dos Prazeres (bisschoppelijk
museum) en de ring om het centrum.

Castelo.

Portas de Avis.



Ook hier heeft Beja zijn heel aardige straten en pleinen.

Sé.

Igreja de N.S. dos Prazeres.



De dame van het I-kantoor heeft allerlei folders voor ons,
waarvan twee plattegronden nog het handigste zijn.

Mario Beirão. Castelo.

Castelo.



We maken een rondje over de muren, die her en der goed zicht
op de stad en de vlakte erom heen geven. Langs de nog tot 4
uur gesloten Sé lopen we terug naar de camper voor een kop
thee (14.30).

Castelo.

Sé.



15.15 - 15.50. De zeer diverse collectie,
begint in een juweeltje van een
kloosterkerk en dito kruisgang met
belendende schitterende zalen.

Om 15.10 starten we een
2e ronde door de stad.
Waarbij we de
Convento N. S. da
Conceição (annex
Museu Regional)
aandoen.

Convento N. S. da Conceição.



Convento N. S. da Conceição.



Daar onder andere ook een mooie collectie van religieuze kunst
uit de middeleeuwen.

Convento N. S. da Conceição.



Boven zijn dan nog archeologische vondsten uitgestald, die
sterk op die van het museum in Silves lijkt.
Via het Teatro Pax Julia, een opgebroken winkelstraat, zoeken
we naar de Portas de Mértola. Wel vinden en een straat van de
gelijke naam, maar geen poorten.
Het is al weer 16.30 als we van de 2e wandeling terug komen en
naar een parking aan de Rua Manuel Joachim Delgado uitkijken.
Een enorme nagenoeg lege parking bij sportcomplexen, die ons
echter te troosteloos uitzien. Dus rijden we door in de richting
van Serpa.

Beja.



Beja.

Convento N. S. da Conceição.

Voormalig station Baleizão.



Het spoor bij het Estação de Baleizão (17.10) is door een
hekwerk versperd en het oude station wordt nu zo te zien als
schuur gebruikt. Een parking is er niet meer. Wat we wel zien
daar zijn grote aantallen Blauwe eksters.
Verderop kijken we even bij de Guadianabrug vlak voor Serpa.
Daar is de weg te druk. We besluiten in een ruk door te rijden
naar Moura, waar een camperplaats is.

Guadiana.

Guadianabrug. Oude spoorbrug.

Gynandiris sisyrhinchium.



Het gaat tussen gigantisch grote percelen olijfgaarden en wijngaarden door.
In Moura (18.15) blijkt de plek van de camperparking compleet opgebroken te zijn. Na een ritje door deze stad komen we op een heel
groot ommuurd veld uit, dat als parking aangegeven is, maar waar niemand staat. Plaats genoeg dus. Morgen gaan we deze stad wel
bekijken.

Moura.Moura.

Pias.

Wijngaarden.
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