
Deel 4: Van burchtstadje Obidos tot Sagres, zuidwestpunt van Europa

Nadat  we  op  dinsdag  1  december elkander  iets  uitbundiger  “Goede  morgen”  hadden  gekust
vanwege onze 43e trouwdag gingen we, uiteraard pas ná de koffie, een uitgebreide ronde door het
burchtstadje wandelen. Lekker weer en nog niet te druk en ruim de tijd nemen om te genieten.

Na deze wandeling, het was nog vroeg in de middag, besloten we om toch maar verder te rijden.
Bewust reden we royaal om Lissabon heen, opweg naar een volgens internet-info leuke CP in Aguas
de Moura, een piepklein plaatsje in regio Setubal. Nee, camperaar, u hoeft dit niet te onthouden!
Ondanks bordjes langs de weg was de CP moeilijk vindbaar, we maakten twee maal een rondje door
de smalle straatjes toen een welwillende inboorling een poort voor ons opende waar inderdaad een
CP was, zowaar met toiletgebouw en sanivoorziening. Opzich dus niet verkeerd, ware het niet dat
het  drukke,  zware  verkeer  niet-aflatend langsdenderde op zo'n  15 a 20 meter  afstand.  Het  was
inmiddels te laat in de middag zodat we verkassen geen optie vonden. In schemering of duisternis
rijden is heel beslist niet ons ding.
We wandelden door het dorpje,  een klus van pakweg 10 minuutjes, ontmoette zeker 5 mensen,
ontdekte  geen  restaurant-of-iets-wat-er-op-leek  dus  brachten  we  de  avond  gezellig  door  in  de
camper. Af en toe even naar buiten, want een stukje van de CP vandaan vingen we WiFi en konden
even whats-appen met Nederland. En het vrachtverkeer? Het denderde voort...............
Woensdag 2 december.  Niet geheel uitgeslapen maar toch redelijk fit  besloten we de niet  al  te
dichte mist te trotseren en naar een plek te rijden waar we al twee keer eerder waren: Porto Covo,
een klein stadje bezuiden de grote petrochemische industriestad Sines.
De route, secundaire wegen, was weer boeiend. De eucaliptusplantages hadden plaats gemaakt
voor kurkeikplantages, enorm uitgestrekte duingebieden met grote pijnbomen, hier en daar gebieden
met wijngaarden. Inmiddels was de mist ook opgetrokken en had plaatsgemaakt voor blauwe hemel
en stralende zon. Rond Porto Covo zijn een aantal plaatsen waar campers worden toegestaan, o.a.
midden in het stadje. Daar is ook een sani-punt, maar de CP vinden we minder. 
Wij hadden nog net een plaatsje direct aan de mooie rotskust. Na de eerste herkenningswandeling
en wat inkopen in de markthal zat Els al spoedig met een ferm boek op haar schoot in de zon. 
Fred maakte een rondje CP met de gebruikelijke babbels met medecamperaars. Duitsland was uit
alle windrichtingen vertegenwoordigd, ook Frankrijk, Nederland en zelfs Portugal waren present. 
De EU in pocketformaat! s'Middags ging Els nog naar de kapster en stond er voor € 11,= netjes op.



Donderdag 3 december. Wat was het heerlijk om gewekt te worden door de uitbundig stralende zon.
Nog wel  een tikkeltje  fris  maar  geen enkele  reden tot  mopperen.  Fred ging  aan de wandel  en
ontdekte een echte bakkerij  waar hij  knapperig verse broodjes kocht.  Een goede basis voor een
wandeling met als doel een bezoek aan het haventje. Echt een heel klein lokaal haventje, uitsluitend
geschikt voor kleine (vissers-)bootjes. De weg voerde over smalle grillige paadjes door sappig groen
en langs diep uitgesneden baaien. Begin december en dan uitbundig bloeiende bloemen.
Bij het haventje zat een man erg mooie schelpen die men elders te koop aanbied stuk te slaan en te
ontdoen van het schelpenvlees. Schijnt een delicatesse te zijn. Wij vonden het zonde van de mooie
schelpen!



We wandelden ook door het stadje waar we bij de CP in gesprek
kwamen met een echtpaar uit regio Hannover.
Een  boeiend  en,  vooral,  gevarieerd,  soms  zelfs  voor  beiden
emotioneel gesprek waar ruim een half uur mee gevuld werd. 
Nog wat vlees ingekocht bij de mini-supermarkt en toen richting
koffie maar eerst nog een korte babbeltussenstop bij Oostenrijkse
camperaars.  De rest  van de dag,  het  was inmiddels  T-shirt  en
kortebroek-weer, overgegeven aan Het Zalige Nietsdoen. 

Twee overnachtingen in Porto Covo en de derde keer dat we er waren, tijd om weer een stukje
verder te gaan. Ook voor  vrijdag 4 december stond een her-bezoek op het programma. Een ritje
van 35 km bracht ons naar  Praya Almograve.  Hier is een ruime mixparking waar overnacht mag
worden maar geen campinggedrag is toegestaan. Er zijn nauwelijks voorzieningen maar het is een
geweldig  wandelgebied  met  fascinerende  rotsformaties,  stukken  zandstrand  en  een  mooi
duinengebied als achterland. Het  kleine dorpje ligt  op wandelafstand, daar kan men elementaire
inkopen doen.



Toen wij  er waren was men bezig om de toeristische weg naar een piepklein vissershaventje te
verbeteren.  Halverwege  deze  weg  ligt,  een  beetje  verscholen,  een  bron  waar  de  plaatselijke
bevolking water komt halen. Het schijnt erg gezond mineraalwater te zijn. Els vulde uiteraard haar
flesje met dit goede spul.

Een prachtige dag werd afgesloten met een geweldige zonsondergang.
Zaterdag 5 december zouden we bijna 100 km zuidelijker gaan. Alweer een plaats waar we eerder
waren maar waar we persé terug wilden, temeer omdat het goed weer was. Er moet overigens weer
eens geschreven worden dat we van de vaak prachtige routes geen plaatjes hebben, dit proberen we
zoveel  als  mogelijk  in  onze  hoofden  op  te  slaan.  In  Aljezur  deden  we  nog  wat  inkopen  in  de
wetenschap dat de volgende stek redelijk ver van de bewoonde wereld lag.
Om ons dagdoel te bereiken waren de laatste 2 a 3 km niet de allergemakkelijkste maar het is alweer
goed gegaan. Praya Amado. Deze keer waren de diverse parkeerplaatsen iets meer bezet dan de
vorige  keer,  ook  waren  er  enkele  kiosks  open.  We  vonden  makkelijk  een  plaats,  maar  een
waterpasplaats was er niet te vinden. Een Belgische Portugees vertelde ons dat de politie erg lette
op campinggedrag, dus geen oprijblokken, niets buiten zetten, geen luifel enz.
Okee, eerst maar aan de wandel om weer met opengezakte monden naar de kleurschakeringen in
de steile rotswanden en keienmassa's te kijken.

Toen we na dik twee uur terugkeerden bij de camper hadden we toch geen prettig gevoel. De camper
stond zo scheef als een roetetoeter en met de woorden van de Belgische Portugees in gedachten het
idee eventueel tegen de avond alsnog weggestuurd te worden besloten toch maar 25 km verder te
rijden naar Sagres waar een zeer grote mixparking is nabij het indrukwekkende fort. Ook het stadje
is leuk om eens door te kuieren. Deze keer was er in Sagres een opvallende invasie van Spaanse
boardsurfers die zich naar hartenlust uitleefden op de ideale surfgolven.



De gigaverzameling rolkeien in veel kleurschakeringen bij Praya Amado

Zondag 6 december was een complete herhalingsoefening: We bezochten weer het Fortaleza van
Sagres, de uitgebreide fortificatiën op de zuidwestpunt van Europa, best wel een aardige tippel om
het helemaal rond te wandelen. We namen een korte pauze met een bakje koffie in een WiFi-café
waar we weer even live-contact hadden met het thuisfront.
Alsof het nog niet genoeg was wandelden we ook nog langs de fraai versierde keramiekfabriek en
kriskras door het stadje. Toen merkten we dat we onze benen toch echt wat rust moesten gunnen,
temeer omdat er nog prachtige kustwandelingen in het verschiet lagen.


