Rondwandeling Porto Carvalhoso- Curral da Pedra, (6,9 km)
PR 12 Percurso Curral da Pedro

Startpunt van de wandeling: Informatie paneel in Porto Carvalhoso
De route gaat eerst langs de rivier, langs de oevers de karakteristieke oevervegetatie. U komt door het
gehucht Curral da Pedra (huizen volgens de traditie gebouwd met leisteen) en u komt weer terug bij de
watermolen. Dan over de heuvels terug naar Porto Carvalhoso. Op de heuvels het karakteristieke
landschap van de Serra: eikenboomgaarden, medronheios = aardbeibomen, afgewisseld met aromatische
planten. U komt langs permanent bewoonde huizen en huizen die als tweede verblijf worden gebruikt. De
rondwandeling is geel-rood gemarkeerd (PR 12). In de zomer van 2012 heeft een grote natuurbrand hier
deels natuur vernietigd. Gelukkig is het herstellende vermogen groot en zien we al veel nieuwe groene
planten groeien.

De wandeling.
De gemarkeerde rondwandeling (PR 12) begint op de weg bij het informatiepaneel aan de
linkerkant van de weg. Kan eigenlijk niet missen omdat Porto Carvalhoso eigenlijk maar één weg
heeft.
Vervolg de weg in de richting van de rivier. U passeert een mooie waterput en ga rechtdoor over de
niet geasfalteerde weg. Steek de rivier (Ribeiro do Alportel) over en ga linksaf. Dit is de
ongeasfalteerde weg naar Curral da Pedra. Soms loopt u onder de schaduw van bomen. Langs de
rivier ziet u een oevervegetatie, watertanks, vervallen huizen, kleine akkers en geïrrigeerde
boomgaarden. Op de hellingen afwisselend eikenboomgaarden en open land met aromatische
planten. Dan ziet u een watermolen in de rivierbedding en nog verder de huizen van Curral da
Pedra.
Het paadje loopt langs de heuvel met verspreid staande huizen. De huizen zijn vaak door
vreemdelingen / buitenlanders, met behulp van lokale ambachtslieden, gerestaureerd in de
traditionele stijl. Teruggekomen op de ongeasfalteerde weg van Curral da Pedra naar Porto
Carvalhoso gaat u het bruggetje over en direct daarna linksaf een stijgend pad.
Vervolgens begint een steile klim naar de top van de heuvel (230m), die Curral da Pedra afscheidt
van Porto Carvalhoso. Op de top aangekomen rechts aanhouden. Hier een prachtig uitzicht op het
reliëf van het district naar het noorden. Even later bij een vijfsprong weg (bordje nr. 17) rechtdoor
vervolgen richting electriciteitsmasten. Vervolgens de afdaling naar het gehucht Monta da Ribeira.
U steekt de rivier over en bent bij het vertrekpunt van de rondwandeling aangekomen.
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