Rondwandeling naar Curral da Pedra, 6,9 km
PR 12Percurso Curral da Pedro

Startpunt van de wandeling: Informatiepaneel 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). Onderweg is er geen horeca.

Hoe er te komen
Neem in Santa Catarina da Fonte do Bispo de weg naar Sao Bras do Alportel (=de
N270) (Sao Bras do Alportel wordt ook wel aangegeven als Sao Bras of SB do Alportel). U passeert
aan de rechterhand een benzinestation. Direct na het dorp de eerste afslag naar rechts nemen. Dit
is de weg naar Porto Carvalhoso. Een paar kilometer verder ziet u beneden Porto Carvalhoso
liggen en neemt u linksaf de dalende weg naar het dorp. In het dorp aangekomen staat halverwege
het dorp aan de linkerkant van de weg , wat verscholen achter struiken, het informatiepaneel van
de wandeling. U kunt hier parkeren. (De start van de wandeling kunt u niet missen omdat het dorp
maar één geasfalteerde weg heeft.)
De wandeling.
Vervolg de asfaltweg. 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 (bord). Even verder gaat u op een kruispunt met aan de linkerkant een bord “Casa
Ribeira” rechtdoor.
Wat verder komt u dichter bij de rivier. Daar ziet u een oevervegetatie, watertanks, vervallen
huizen, kleine akkers en geïrrigeerde boomgaarden. Op de hellingen afwisselend
eikenboomgaarden en open land met aromatische planten. Blijf laag bij de rivier en verderop ziet u
een watermolen (stenen gebouw) in de rivierbedding en nog verder de huizen van Curral da Pedra
(5 km).
Bij het begin van het dorp Curral da Pedra (bij het houten bord Casa do Oleandro) gaat u
rechtdoor. Op dit punt keert u straks terug. De route loopt langs de heuvel en langs verspreid
staande huizen. De huizen zijn vaak door vreemdelingen / buitenlanders, met behulp van lokale
ambachtslieden, gerestaureerd in de traditionele stijl. Volg de markeringen. Het smaller wordende
pad loopt pal langs een huis en ca. 10 meter voor een waterput gaat u rechtsaf naar de overkant.
Daar boven gekomen gaat u linksaf en loopt u om linksom een wit geschilderd huis met wat
sierstenen in de muur en volgt u het paadje langs een zwembad. Even verder twee houten palen
met markering van de route. Even verder gaat u bij een kruispunt rechtsaf. En loopt u verder in
zuidelijke richting.
Teruggekomen op de ongeasfalteerde weg van Curral da Pedra naar Porto Carvalhoso gaat u het
bruggetje over (bij het bord Casa do Oleandro) en neemt u direct daarna linksaf een stijgend pad.
(6 km)
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 schuin links rechtdoor
vervolgen naar de elektriciteitsmasten. U loopt over de kam.
Vervolgens de afdaling naar het gehucht Monta da Ribeira (zie kaartje). U steekt de rivier over en
bent bij het vertrekpunt van de rondwandeling aangekomen.
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