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Rondwandeling Santa Catarina - Pocilgais (12 km) 

 

Startpunt van de wandeling: de kerk van Santa Catarina da Fonte do Bispo  

De route gaat door Santa Catarina en via het mooie achterland via Pocilgais Baixo weer terug naar Santa 

Catarina. In Santa Catarina zijn diverse cafeetjes waar u wat kunt drinken. In de hoofdstraat Rua 1˚de Maio is 

tegenover de bank een lunchplek/bakkerij (Madeira’s Pao Quente) waar u koffie (met gebak) kunt drinken en 

een broodje kunt eten. De route is niet gemarkeerd. 

 

De wandeling. 

Achter de kerk langs door de Rua do Lavadouro rechtdoor het dorp uitlopen. Langs de wasplaats. 

Negeer even verder de afslag naar links (dit is de wandeling PR10). Negeer afslagen en volg de 

brede ongeasfalteerde hoofdweg. Bij rood bordje zona de caca nr 2643 rechts aanhouden. Bij Y 

splitsing (na ruim 3 km vanaf de start) rechts aanhouden (rood bordje zona de caca nr 2643). 

Negeer afslagen. Bij een punt met 4 paden (een soort H vorm) 1e weg links omhoog. Blijf het 

stijgende pad volgen.  

Passeer een oud huis met gaashek, rechts van u wat hoger gelegen. Houdt het hoofdpad aan en 

negeer afslagen. Even later ziet u aan de linkerkant langs het stijgende pad een oude stenen muur. 

Direct daarna, bij een grote Y splitsing linksaf. Volg hoofdpad. Bij een viersprong rechtdoor. Dalend 

pad blijven volgen. Na ruim 4 km vanaf start scherp naar links, een dalend onverharde weg (bij 

rood bordje nr. 2084 DGF). Rechts in het dal ziet u een huis met een lager gelegen zwembad (U 

bent nu bij punt A op de kaart).  

Negeer afslag naar rechts en ga rechtdoor. Bij een T splitsing linksaf. Direct daarna links 

aanhouden. Passeer een vierkant licht geel huis (huis ligt links van u). Even verderop passeert u 

Casa Belmonte. Bij kruising, bij een witgekalkt huis in aanbouw, naar rechts dalend pad. U komt na 

een sterke stijging bij Casa dos Pinheiros. Hier linksaf. Even verder komt u boven op een open plek 

met veel paden. U ziet rechts een heel oud huisje en er staan bordjes met Quinta da Nossa 

Senhora en Casa dos Pinheiros). U vervolgt de hoofdroute schuin omhoog naar links en negeert 

alle andere afslagen. (U bent nu bij punt B op de kaart).  

U komt langs een hondenkennel. Na de kennel het dalende pad rechts aanhouden. Bij de asfaltweg 

(bijna 7 km gelopen) linksaf. Bij het bord Curral da Pedra in de bocht rechtdoor de ongeasfalteerde 

weg nemen.  Negeer afslagen. Even verderop (bij bordje zona da caca nr. 2643) rechtdoor. Bij de 

Y splitsing links aanhouden. 50m verder, bij de kruising, gaat u rechtdoor. (Direct na de kruising 

aan de rechterzijde een blauwe stip op een steen) 

U wandelt verder westwaarts op de kam. Negeer afslagen b.v. 10 minuten na punt C op de kaart, 

een pad naar links (bij bord: zona de caça associativa) en negeer ook snel daarna 2 paden naar 

rechts.  

Het pad daalt met daarna een bocht naar rechts en direct daarna weer naar links. Na weer een 

stijging en daling ziet u aan de linkerkant 2 kurkbomen met het opschrift: (0)8 (Dat wil zeggen dat 

in 2008 de kurk is verwijderd.  Kurk wordt 10 jaren later weer geoogst)  Daarna neemt u direct de 

afslag naar links (15 minuten na punt C op de kaart). In dit gebied ziet u de resten van een  

natuurbrand van juli 2012. 

U  stijgt een beetje en even later gaat het pad steil omlaag. Negeer een afslag naar rechts. Bijna 

beneden gekomen ziet u links, wat verder van het pad vandaan, een boerderij liggen. Geen 

zorgen: de blaffende honden zijn aangelijnd.  

U passeert een vervallen boerderij rechts van het pad. Het staat te koop (vende-se). Na 20 meter 

neemt u op de T -splitsing de weg naar rechts. Vervolgens neemt u op de volgende splitsing de 
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weg naar links (rechts van de weg staat een grote cactus). Rechts van u naast het pad een (droge) 

rivierbedding met aan de overzijde enkele groentetuinen.   

U passeert  even later een huis. Het pad stijgt verder. Vervolgens loop u tussen een paar huizen 

door: Pocilgais Baixo (= laaggelegen). Negeer een afslag naar rechts. Ga op de T-splitsing rechtsaf. 

Na een korte afdaling passeert u een huis links (Quinta Quixote) en snel daarna rechts het clubhuis 

van de jagers en vissers (Clube de caça e pesca Espiga Dourada).  

Ga kort voor de brug rechtsaf en neem meteen een naar links buigend smal pad. (Droog) Beekje 

over en pad volgen. Blijf rechts van de rivierbedding lopen. Bij bruggetje pad vervolgen 

(=rechtdoor) langs de rivierbedding. Langs hondenkennel rechtdoor een geasfalteerd weggetje 

nemen langs sportveldje. Over een bruggetje rechts aanhouden. Bij de T splitsing linksaf. 

Aangekomen op de N270 (Tavira-Sao Bras) linksaf richting Tavira. Blijf aan de linkerkant van de 

weg lopen. Even verder bij de vangrails links het dorp Santa Catarina inlopen. Dit is de Rua 1˚de 

Maio. Na ruim 2 km bent u in Santa Catarina.  

Op de hoek bij een cafeetje met uithangbord Segafredo gaat u linksaf de Rua Gago Coutinho in en 

komt u weer uit bij de kerk. 

 

 

 

 


