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Medo do Pontal.

29-03-'12 Carrapateira -Aljezur.
Het waait vreselijk en het duurt tot tegen elven voor de zon er
door komt.
10.55 beginnen we aan de wandeling uit de  Algarve guia de
percursos pedestres: Trilho das Marés. Niet de volledige 19 km,
maar het rondje linksom langs de kliffen en via Carrapateiros
weer terug.
Dus volgen we eerst de weg het duin op en dan het kustpad.
Zoals gezegd waait het gigantisch. Nog sterker dan gisteren
hebben de brekende golven een wolk nevel achter zich aan.

Armeria pungens.

Arrifes do Pontal.



We lopen her en der wat boardwalks over voor zicht op de
rotsen en eilandjes in zee. Zeer spectaculair is dit (zie de foto's).

Arrifes do Pontal.

Cistus monspeliensis.

Ciistus crispus.



Het lijkt erop dat de kust die op het zuid-westen is gericht het
zwaarder te verduren heeft: De inhammen zijn groter er zijn meer
eilandjes in zee.

Ponta do A do Pau.
Palheirão..



Om 12 uur zijn we bij het Ponta do A do Pau en een brede
zandweg naar Carrapateiras. Die laten we echter links liggen.

Medo das Angras met Carrapateira.



Van 12.30 tot 13.00 houden we een windloze pauze op het terras
van restaurant Casa do Forno. Hier is ook een brede
boothelling en boven op een klif een opgraving van een
vissersdorp uit de islamitische tijd.
Iets verder een soort vulkaankrater of een blowhole, die
helemaal los is komen te staan.

Vissersdorp.

Praia do Amado.



13.15 komen we bij het heel brede Praia do Amado aan. De weg
is weer geasfalteerd en loopt in een scherpe bocht linksaf naar
Carrapateira terug.
Op de grote parking staat een grote alternatieve caravan achter
een grote trekker.

Zicht tot Cabo Sto Vicente. Praia do Amado.

Terug naar Carrapateira.



In Carrapateira (13.45) zien we dat de kruidenierswinkel dicht is
en gaan door naar de camper. Om 14.00 zijn we terug en stevig
uitgewaaid. Ik ben zo moe dat ik na de lunch een uur op de bank
slaap.
Vervolgens besluiten we alvast aan de thuisreis te beginnen
(16.00 5686 km). Onderweg regent het enkele druppels.
De eerste stop wordt na 25 minuten Aljezur, waar we achter de
Mercado Municipal een aardig en rustig plekje vinden.
Om goed negen uur komt een kudde bellende koeien over de
parking. 3 honden drijven ze een pad op, dat naar de rivier leidt.
Dan is het weer stil.

Rood Guichelheil, Anagallis arvensis.

Carrapateira.

Aloe sp.

Aljezur.



Aljezur - Portel.



Verder vind ik bij de foldersstand aan het raam een folder over
vogelspotten in de Algarve. Met de plekken waar men dat het
beste kan doen. Dat is interessant voor volgend jaar!
We kopen wat groenten en fruit in de Mercado Municipal.
Om 11.45 na 5707 km vertrekken we uit het natte Aljezur. Iets
verder gaan we eerst nog boodschappen doen bij de
Intermarché, dan gaat het noordwaarts over dezelfde weg als
we de 27e hierheen kwamen.
Om 12.50 steken we de Odeceixe over en gaan de Alentejo in.

30-03-'12. Aljezur - Portel.
's Morgens gaan we eerst naar het I-kantoor aan de doorgaande
weg over de brug. Doordat we na gevraagd te hebben waar we
kunnen internetten de opeens heftige regen niet willen ingaan,
kleppen we nog wat met de baliemedewerkster. Ik ontdek een
Algarve T-shirt voor •6,00 en we zien dat er zelfs een
Nederlandstalige Algarve reisgids is!
Dan duiken we door de natuurlijke douche naar dat kantoor
waar twee computers staan voor internet. Tineke laadt het
verhaal en foto's omhoog en kijkt de post door. Intussen bekijk
ik de diverse kasten en vitrines in dit zaaltje: iets over de slag
om Aljezur (2e WO), een soort apothekerskast, en een
vitrinekastje met een grote verzameling vuistbijlen.

Aljezur.

Brug over de Odeceixa.



De volgende afdaling is dan om 13.15 naar Odemira. De weg
gaat door dennen-, eucalyptusbossen, heuvel op en af. De ene
na de andere bui kletst over ons heen, soms probeert de zon er
door te komen.
Om 13.35 stoppen we bij een kerkhof net voor São Luis voor de
lunch.

Odemira.

Odemira.



Kerkhof São Luis.Cercal.



14.15 São Luis is maar een minidorp. Een kwartier later gaan we
via de stad Cercal het binnenland in.
Rond gehucht Bicos zijn uitgestrekte weilanden met kurkeiken.
De buien maken plaats voor een continue regen.
Om 15 uur bij Mimosa ( met veel chauffeurscafé's) de IC1 op.
5 minuten later hebben we al weer de afslag naar Ferreira. We
zien weer  ooievaars, een zwarte wouw en een grote raaf (?).
Bij Canhestros wordt net een vrachtwagen schapen uit geladen.
Samen met de honden springen ze van de vrij hoge laadbak.



16.00 Peroguarda (waakhond?), waar je even stapvoets tussen
muurtjes moet rijden.
16.15 Faro de Alentejo in de stromende regen.

Peroguarda.

Peroguarda.

Faro de Alentejo. Faro de Alentejo.



Idem zo in het mooie dorp Cuba met een groot standbeeld van
Columbus. Heeft hij dit dorp "beroemd" gemaakt?

Cuba.

Cuba.



16.30 Vidigueira met grote klokkentoren (geen foto) lijkt een
aardige stad.
Na 2 rondjes door Portel gaan we bij de Bombeiros staan
(17.00).  Van 30 maart tot 1 april is hier een "Congesso
Açordas", een stamppot congres?
Tineke haalt met de Intermarché de prei, die we eerder waren
vergeten.

Vidigueira.

Portel.



Van 18.25 -18. 55 wandelen we door het centrum van Portel. Een
heel aardig centrum met vele pittoreske straatjes en pleinen. Tel
daar het kasteel bij op en de diverse parken en men komt tot een
heel aardige score. Overigens zien we een grote feesttent bij de
Rua de Bombeiros (waar wij dus niet staan met de camper), die
versierd is met een plakkaat met groenten en stamppot.
Op de terugweg zien we dat er een vijftal campers op een klein
pleintje staan schuin achter de brandweerkazerne.

Portel.Castelo Portel.



São Nuno de Sta Maria.

Castelo.

Portel.



Omgeving van Portel.
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