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Rondwandeling bij Morenos (13,3 km)  

PR 13 Percurso Morenos 

 

Startpunt van de wandeling: Umbria  

De route gaat door een bergachtig gebied met een gevarieerd landschap met akkers en boomgaarden 

langs rivieroevers. Sommige gebieden worden geïrrigeerd, anderen zijn totaal afhankelijk van 

regenwater, grotendeels bedekt met het plantje: “zonneroosje”.  Langs de route ziet u traditionele 

huizen waar mensen permanent wonen of een tweede huis hebben. De bergdorpjes hebben een enorme 

diversiteit in architectuur. De route volgt een groot deel riviertjes. Schitterende landschappen met 

akkers en boomgaarden. De route is geel-rood gemarkeerd (PR 13). In de zomer van 2012 heeft een 

grote natuurbrand hier veel natuur vernietigd. Gelukkig is het herstellende vermogen groot en zien we 

al veel nieuwe groene planten groeien.  

 

Hoe er te komen.  

Neem bij Santa Catarina da Fonte do Bispo de weg (EN 270) richting Tavira. Bij (Quinta) 

Fonte do Bispo gaat u linksaf de asfaltweg op naar  V. do Vinagre.  Bij de Y splitsing neemt 

u rechtsaf de asfaltweg naar Eiras Altas/Morenos. Deze weg gaat stijl omhoog. Boven 

aangekomen vervolgt u de asfaltweg. Negeer afslagen. De weg komt uiteindelijk na een 

daling (o.a. tussen enkele huizen door) uit op een T-splitsing. Hier gaat u scherp linksaf. Dit 

is de asfaltweg  naar Umbria.  Bij de rivier (Ribeira de Alportel) gaat u de brug over en 

parkeert de auto iets verder bij het informatiepaneel van de rondwandeling (PR.13) 

De wandeling. 

Vertrek bij het informatiepaneel en neem de ongeasfalteerde weg die, op afstand, de loop 

van de rivier volgt. Hier hebt u een uitstekend zicht op de vegetatie langs de rivieroevers, 

de akkers, de boomgaarden en de verspreid staande huizen in de vallei van Morenos. Bij de 

rivier aangekomen loopt u langs de meanderende rivier, ga door Corte Perdido . Daarna 

komt u in Carcacaia waar de Ribeira de Fornalha samenkomt in de Ribeira de Alportel. Daar 

weelderige rivieroevers (5,1 km) 

Na het oversteken van de rivier passeert u Fornalha een echt Serra-dorpje omringd door 

boomgaarden en akkers langs de oevers van de rivier in de bergvallei. De route gaat naar 

het noorden met beboste gebieden en een panoramisch uitzicht. Op de T -splitsing kunt u 

rechtsaf naar het dorpje Casas Altas. Teruggekomen bij dezelfde T- splitsing gaat u 

rechtdoor.  U gaat nu naar Malhada do Rico een bergdorp ook vlak langs de rivier (Ribeira 

da Fornalha) met groene oevers (10,8 km) 

Vervolg de weg naar het zuiden en u passeert het kleine dorpje Eiro do Lobo. Na een 

afdaling komt u weer bij het vertrekpunt in Umbria aan (13,3 km) 
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