
 

Bron: Associação in Loco, São Brás de Alportel (PR10/TAV) / Casa dos Caminhantes 
 

Route van de molens en de akkers, rondwandeling 9,7 km    
Percuriso Moinhos e Hortas PR10 

 

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

U gaat door een karakteristiek deel van de Barrocal: akkers langs een riviertje en boomgaarden tegen de 

hellingen. Hier vindt u nog de traditionele architectuur en het landelijke alledaagse leven. 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 

(op zondag gesloten) De route is geel-rood gemarkeerd (PR 10).  

De wandeling. 

Achter de kerk langs neemt u de Rua do Lavadouro en loopt u het dorp uit. U komt langs een 

publieke wasplaats.    

Let op: Door de aanbouw van een nieuw huis op de top van de heuvel is de oorspronkelijke route 

aangepast. U loopt niet naar de top van de heuvel (uitzichtpunt) maar loopt om de heuvel heen. 

(De kaart geeft de oude route weer) 

Vanaf de wasplaats vervolgt u het pad. Negeer de eerste 2 afslagen en ga bij de 3e afslag linksaf. 

Er staat een houten markering richting Pocilgais. Het pad stijgt. Volg dit pad en negeer afslagen 

totdat u even verder weer de markeringen ziet. Uiteindelijk komt u bij een asfaltweg. Steek de 

asfaltweg over. U passeert het clubhuis van de jagers (Clube de caça e pesca Espiga Dourada). De 

weg stijgt en bij een y splitsing gaat u linksaf.  

Het pad daalt en komt langs een beekje (’s zomers droog), tussen enkele verspreid liggende huizen 

door Pocilgais Baixo (laaggelegen), langs hagen, kurkeiken en boomgaarden. Beneden 

aangekomen gaat u op het kruispunt linksaf en u komt in het gehucht Espartosa. Ga op de 

asfaltweg (EN 270) rechtsaf de brug over en neem vervolgens linksaf de eerste brede 

ongeasfalteerde weg. Vervolg de route naar Carrasqueira. Hier treft u een landschap typerend voor 

de Barrocal van de Algarve; traditionele huizen, sommigen gerestaureerd, en waterputten. Volg de 

markeringen en uiteindelijk komt u bij een riviertje: Ribeira do Arroio. Laat de rivier nog even links 

van u en volg het smalle pad langs de rivier. Even later houdt het pad op en moet u door de 

rivierbedding naar de weg lopen (ca 50 meter). Deze rivierbedding staat meestal droog. 

Volg de markeringen en vlakbij Santa Catarina  gaat u bij een blauw geschilderde waterput 

rechtdoor. (rechts van u ligt Quinta da Galvana) In Santa Catarina aangekomen gaat u de 

hoofdstraat van Santa Catarina in (Rua 1˚ de Maio). Aan uw rechterzijde passeert u Casa do Povo 

(=volkshuis).  

Verder de hoofdstraat in, gaat u bij het cafeetje met uithangbord Segafredo, linksaf de Rua Gago 

Coutinho in. (als u naar de bakkerij wilt, dan nog niet linksaf slaan maar nog even rechtdoor 

doorlopen) En u bent weer bij de kerk aangekomen. 
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N.B. Informatiepaneel tegenover de wasplaats is er niet meer 

 


