Deel 5: Van Sagres, zuidwestpunt van Europa, tot Santa Luzia bij Tavira.
Maandag 7 december alweer! Tabé Sagres, we zouden weer een stukje opschuiven naar het
oosten. Ongeveer 30 km over wegnummer 125 waar op veel plaatsen aan gewerkt werd en men ook
hier de rotondes ontdekt had. Gelukkig was het niet druk en schoot het lekker op. Zo kwamen we aan
in Lagos bij de ons bekende CP met sani-voorziening, dit was weer even nodig. En natuurlijk stond
er weer een stevige wandeling langs en over de grillige rotskust op ons programma.

De terugweg slenterden we door de oude binnenstad die deze keer gezellig druk was. Winkeltjes
kijken (niet kopen.......) blijft toch erg leuk in deze streken. Het deed wel een beetje gek aan dat er
her en der dik aangeklede JoHoJoHo-SantaClausen staan uitgestald terwijl de temperatuur meer dan
aangenaam is.

Lagos, leuke stad, leuke omgeving. Maar: Tijdens ons korte verblijf op de CP werden we
verschillende keren gestoord door Roma-bedelaars. Vooral ouders die daarbij hun kleine kindertjes,
zitten op een kar, getrokken door een aftands paard, onsmakelijk exploiteren. Niet ons ding en omdat
het nog vrij vroeg op de dag was besloten we nog maar 30 km verder te tuffen om te landen op de
gigagrote CP (ruim 150 plaatsen!) bij de haven van Portimao. Een betaalde plaats, € 3,= p.d. maar
daarvoor werd Wifi en sani beloofd. Vooral de ligging nabij het uitgestrekte strand en fraaie kust deed
Fred kiezen voor deze plaats. Het is kennelijk een beroemde plaats voor longstayers. Campers met
aanhangers, personenauto's maar ook kitsch-kerstbomen en honderden knipperende LED-snoertjes
waren alom aanwezig. De beloofde Wifi was er inderdaad maar sinds 2015 tegen -redelijk pittigebetaling. Ook vonden we de voorzieningen erg primitief. Okee, voor 2 nachtjes moet dat kunnen.
Het viel ons weer op: Portimao is langs het lange strand en het daarbovenliggend stadsdeel
opvallend mondain, dit zagen we in Portugal niet vaak. Giga-grote hoteltorens, veel boutiques en
sjiekere eetgelegenheden. En heel veel Britten! Engels leek er de voertaal.

Op het stukje boulevard links naast de pier vingen we overigens gratis Wifi.
Het stond voor ons echter al vast: Op woensdag 9 december zouden we verkassen. Hemelsbreed
maar liefst 800 a 1000 meter! Aan de overzijde van de havenmonding ligt Ferragudo en daar is een
soort duinengebied waar we vrij konden staan. Omdat we LPG en diesel moesten tanken en we ook
nog de rivier over moesten reden we toch bijna 12 km.!
Ferragudo is een mooi stadje met een klein-maar-fijne historische klautersteegjes-kern, een mooi
gelegen burcht, een mini-vissershaventje, kortom een heerlijk plekje. Je moet wel “leeg en vol” zijn
want er zijn geen voorzieningen. Er liggen even buiten de historische kern ook grote resorts, ook
deze worden vooral bewoond door Britten maar er schijnt ook een behoorlijk aandeel Nederlanders
te wonen, zo leerde ons een vriendelijke oude Portugese heer die goed Engels sprak.

Vóór het inrijden van Ferragudo ligt een Lidl, dat spreekt de gemiddelde camperaar zeker aan!
We waren verrast dat er midden in de historische kern een Nederlandse kapster haar salon had
geopend.

Het was ook in Ferragudo dat we weer eens hard geconfronteerd werden met de bittere armoede die
er in Europees Portugal nog bestaat. Even buiten het stadje, verscholen tussen de resten van wat
eens kennelijk een fabriekshal was, lagen halfverscholen bewoonde hutjes, in elkaar geflanst met
golfplaten, houtafval, plasticzakken enz.
Ook de ouderen in heel Portugal hebben vaak een extreem armoedige uitstraling. Een met ons
vergelijkbaar pensioensysteem schijnt niet te bestaan.
Aan de voet van de nog bewoonde burcht staan een
reeks uiterst armoedige huisjes waarvan ons niet
duidelijk was of deze nog bewoond worden.

Maar de smalle keiensteegjes, al dan niet met
trappetjes, waren erg leuk om door te kuieren.
Bijna aandoenlijk was het om de vissers te
bekijken die hun schaarse buit uit de netten aan
het peuteren waren. Mevrouw van het
nabijgelegen restaurant kwam voorbij om de
verse vangst op te halen.
In de namiddag kwam een groenteman langs bij alle campers, helaas waren allen al voorzien.
Wat bijna bizar was om te zien: Voor het lange strand
van Portimao, waar we nu op uitkeken, lag een groot
cruiseschip. Voor de passagiers was er een
pendeldienst met kleine veerbootjes ingezet die afen aanvoeren.
Donderdag 10 december gingen we op zoek naar
een heel leuk plekje waar we ook al eerder stonden.
In de buurt van Albufeira is een kleine mixparking
met prachtig uitzicht op een zandstrand en rotskust.
Het staat op de kaart als Punto de Castelo maar staat zeker niet in de bekende gidsen. Gevonden!!!
Waren ze vorige keer nog druk aan het werken, nu was het grotendeels klaar.
Het was, tegen de voorspellingen in, prachtig weer: Strakblauw en uitbundige zon. Dat maakte de
lange wandeling en het pootjebaden dubbel plezierig. Hoewel: Bij het pootjebaden lieten we ons toch
alweer verrassen door een stiekeme golf en hadden we beiden een natte broek en bibs.

Er zat deze keer een “MAAR” aan dit prachtplekje: Gedurende de paar uren dat we er waren was er
een sinister figuur steeds redelijk dicht bij de camper, ging af en toe weg in flinke wandelpas om snel
weer terug te keren om vanuit een iets andere hoek de boel te begluren.

Toen er steeds meer auto's met dagjesmensen en kijkers vertrokken voelden we ons niet meer
lekker, vooral toen de engerd steeds dichter langs de camper liep en we zijn boeventronie goed
konden bekijken. Het zekere voor het onzekere kiezend en hoewel het al laat in de middag was
verkasten we toch maar. Planning was Estoi, 25 km verderop maar onderweg zagen we wegwijzers
naar een camperplaats bij Albufeira en besloten die, vanwege invallende schemering, te volgen.
Dit was overigens toch nog 12 km pijltjes volgen.
Net voor het donker reden we de ruim opgezette CP op.
We staan zelden op een CP omdat men daar vaak hutje-mutje
op elkaar staat en daarvoor ook nog behoorlijk moet dokken.
Hier waren het mooie en met fantasie aangelegde percelen
met stroom en water direct bij de hand en ook nog gratis Wifi.
Kosten €10,= voor 1 overnachting all-in, vanaf de 2e dag € 9,=
of minder. Motorhomepark Falesia, niet verkeerd!
Ook de omgeving voldeed aan onze verwachtingen.

Een boffertje: Toen we Ferragudo verlieten zijn we de opstap vergeten....... Dat betekende behoorlijk
lastig instappen in de camper. Maar in Falesia stond een Nederlandse meneer met een originele
Deutsche Feuerwehr-wagen als camper en die had nog een opstap over. Op zich al een leuk verhaal
want hij had deze brandweerauto voor € 9000,=(!) gekocht van de Freiwillige Feuerwehr van
Kempten in de Beierse Algau met slechts 76,000 km op de teller, voorzien van perfecte banden en
een groot deel van het technisch materiaal nog erin.
Er is ons iets opgevallen......... In de Algarve rijden heel veel Britten met de camper rond. Zij lossen
het veel voorkomend probleem van spanning tussen bijrijder, navi-systeem en chauffeur perfect op.
Wordt er teveel gezeurd dan geven ze het stuur gewoon aan de bijrijder! Slimme jongens!
Zaterdag 12 december besloten we weer een stukje het binnenland in te rijden. Op ruim 25 km lag
het mooie Palacio de Estoi, een mooi paleis op een wat onverwachte plaats. In het oude stadje
Estoi is ook een camperplaats met iets van voorzieningen. Deze was behoorlijk bezet met uitsluitend
Frans campers, we konden er nog net tussenprikken.
De aanrijdroute was af en toe wat krap bemeten maar het aardige, heuvelachtige landschap met veel
sinaasappelplantages maakte dat ruim goed.

Uiteraard bezochten we ook deze keer het mooie paleis waar deze keer ook de tuinen open waren
en we de mooie trappenpartij met azulejos-werk, het typisch Portugese blauwe tegelwerk, goed
konden bekijken.

Ook wandelden en klauterden we door het stadje en wisten zogaar de wat verstopte supermarkt,
formaat circa 5 x 5 meter en de slagerij te vinden.
In de plaatselijke bioscoop was een jeugdorkestje aan het repeteren. Een muziekleraar deed dit met
de kinderen als hobby en hun repertoire was voornamelijk thema's uit films. Leuk dat hij de repetitie
even onderbrak om ons te begroeten en uitleg te geven. Bij het afscheid werden we uitgewuifd door
de muzikantjes.
De Romeinse opgravingen die even buiten het stadje te vinden zijn lieten we deze keer aan ons
voorbijgaan.
Zondag 13 december werden we wakker van het intensieve verkeer op de camperplaats. Deze was
geheel bezet met personenauto's, bestelwagens en pickups. Ook de omliggende straten stonden
bomvol. Oorzaak was een grote markt. Maar dan ook echt groot! Natuurlijk moesten we daar gaan
kijken. Heel opvallend was dat veel van de marktkooplui Roma's waren. Vaak wriemelde heel kleine
kindertjes rondom en onder de marktkramen.
Tassen en andere lederwaren werden veelal door gitzwarte Afrikanen aangeboden en ook waren er
nogal wat Zuid-Amerikaanse types. Het koloniaal verleden van Portugal werd hier erg zichtbaar.
Fred wilde er niet fotograferen, ervaring heeft geleerd dat dit niet op prijs wordt gesteld.
Schokerend was het aanbod van levend dieren en dan vooral de wijze waarop het uitgestald stond.
De Dierenbescherming of andere overheden hebben hier duidelijk andere opvattingen dan in
Nederland.
Na een uurtje marktwandelen besloten we het drukke Estoi te verlaten. Het was nogal schipperen om
van de parkeerplaats af te komen vanwege nogal inzichtloos parkeren van personenauto's.
Opweg naar alweer een herhalingsbezoek: Olhao aan de lagunenkust. Een ferme rit van wel 11 km!
Plaats genoeg op de (gedoog)parkeerplaats maar in de loop van de dag kregen we heel wat
gezelschap. Natuurlijk werd het weer wandelen langs de boulevard en door een deel van het oude
centrum. Ook neuzen in een grote, zeer breed gesorteerde en netjes ingerichte Chinashop hoorde bij
het vermaak van de dag. Er werden warempel zelfs wat dingetjes gekocht, dat gebeurt niet zo vaak.
Olhao en ooievaars horen bij elkaar al zagen we er deze keer veel minder dan bij onze vorige
bezoeken. Kan zijn dat het grotere aanbod in het begin van het jaar komt.

De ooievaars als trouwe bewakers van de kerk.
Deze juffrouw stond er netjes op!
Maandag 14 december waren we vroeg aan de wandel om onze internetstick op te laten waarderen
zodat we weer internet op de laptop hadden. Waren we vorige keer prima geholpen bij een
Phonehouse-shop-in-the-shop in Olhao's Intermarché, deze was nu kwijt........... We wandelden de
stad nog maar eens in en, warempel, daar vonden we een klein GSM-kaartenwinkeltje waar we maar
een nieuwe simcard kochten: Zeven dagen en 4 Gigabyte: Dat was ruim voldoende voor de
resterende tijd in Portugal. Hierna rap naar de camper en verplaatsen naar het kleine stadje Fuseta,
11 km verderop.
Weer aan de kust, maar deze zag er nu volkomen anders uit
dan de afgelopen weken. Vanaf Faro tot bij in Tarifa/Gibraltar
is de kust één groot estuaria-gebied: Een aaneenrijging van
rivierdelta's in alle maten. Dit levert grote gebieden die bij eb
grotendeels droogvallen. Vaak liggen er bootjes zielig bij, te
wachten tot de vloed komt en ze weer kunnen varen.
We wandelden alweer erg veel door het kleine stadje, niet erg
toeristisch en daardoor indrukwekkend authentiek.
Tijdens dit soort wandelingen proberen we ons een
beeld te vormen hoe de bewoners hier hun leven slijten.
Volkomen anders dan bij ons en.............. ook heerst er
nog veel armoede. Dit gold in iets mindere mate voor
Santa Luzia nabij Tavira waar we dinsdag 15
december stonden. Hier maakten we een wandeling
van dik 5 km over o.a. een pontonbrug om uiteindelijk
aan het oceaanstrand te komen. Hier waren we ook al
eerder, daarom werd de camera rust gegund.

