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Route van de kleifabriekjes (13,2 km) 

PR 11 Percurso Telheiros do Barro 

 

Startpunt van de wandeling: Fonte do Bispo 

Deze rondwandeling brengt u in een gebied waar nog op de traditionele wijze van de lokale klei tegels en 

dakpannen worden gemaakt. Deze zgn. Santa Catarina - ladriljos en - telhas worden in de Algarve nog steeds 

vaak gebruikt. De route gaat achtereenvolgens langs Corto do Peso, Hortas, Boa Vista en Laranjeiras. Langs de 

rivier Ribeira das Eiras Ruivas vindt u o.a. de kleifabriekjes. U komt langs akkers en fruitboomgaarden, 

karakteristiek beeld van de Barrocal. De route is geel-rood gemarkeerd (PR 11). Indien geen markering de weg 

vervolgen. 

 

Hoe er te komen. 

Deze tocht begint iets ten oosten van Santa Catarina en iets ten westen van Fonte do Bispo. Ga 

met de auto van Santa Catarina richting Tavira,de EN270. Even verder komt U in Fonte do Bispo. 

Kort daarna, aan rechterzijde van de weg, vlakbij de bushalte staat het informatiepaneel van de 

wandeling (PR 11) (1,7 km vanaf de rotonde) Parkeer hier ergens uw auto. 

De wandeling. 

De route begint bij het informatiepaneel. U steekt de weg over en loop een stukje terug richting 

Santa Catarina. Ga rechtsaf op een niet-geasfalteerde weg naar het noorden richting Corte do 

Peso. U ziet een dal met akkers en boomgaarden. Ga op de asfaltweg naar rechts en vervolgens de 

eerstvolgende afslag naar links. Passeer enkele verspreid liggende huizen. Dan de afdaling naar het 

uiterste oosten van Fonte do Bispo. U komt u bij de asfaltweg EN 270. Ga linksaf de asfaltweg op. 

(2,3 km) 

Neem vervolgens naar links de afslag richting Hortas, passeer boomgaarden en een fabriek van 

geglazuurd ceramiek. Nog verder loopt u door Hortas en loopt u verder naar Herdade da Corte 

(hier is een restaurant). U gaat de beboste heuvel in die naar de asfaltweg Morenos-Tavira gaat. 

Hier rechtsaf over de asfaltweg in de richting van EN270. U komt uiteindelijk bij twee ceramiek 

fabriekjes. Daar kunt u de ovens voor het drogen van tegels en bakstenen zien. (7,2 km) 

Ga door het dal en u komt op de EN270 en volg deze een stukje richting Santa Catarina. Neem 

linksaf de weg naar Boa Vista. Daar aangekomen kunt u genieten van het mooie panorama. U kunt 

zelfs de Ria Formosa, Ilha de Tavira en de zee zien. Begin met de afdaling met het zicht op akkers 

en verspreid liggende huizen en u passeert een kleine brug. Via Laranjeiras komt u terug bij het 

beginpunt. (13,1 km) 
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