Inhoud
002
003
004
006
008
010
024
058
084
124
168
174
177
179
184

Routedetailmodel
Inleiding
Beschrijving van de regio
Advies voor wandelaars
Kaart en routeoverzicht
Vicentinakust
Zuidkust
Barrocal
Serra
Guadiana
Via Algarviana
Soortenlijst
Begrippenlijst
Nuttige contacten
Bibliografie

voorwoord
Voordat u te voet aan deze ronde van de Algarve begint, geef ik u drie tips: trek
wandelschoenen of gemakkelijke schoenen aan, vul een kleine rugzak met een
tussendoortje en zet uw fototoestel en verrekijker klaar. Nu is uw benenwagen klaar voor
de 36 trajecten die wij u in deze “Wandelroutegids” voorstellen. Deze gids werpt u in een
gigantisch openluchtavontuur door bergen, langs meren, rivieren, rietvelden, heuvels en
klippen.
Begin aan de Vicentinakust, de westelijke kuststrook van de Algarve met hoge klippen en
leistenen rotshellingen die op zee uitkijken. Of niet. Begin in de Barrocal, waar we meestal
een boerenlandschap aantreffen - dit is de plek waar u de typische vruchtboomgaarden van
de Algarve vindt, met amandel-, johannesbrood- en vijgenbomen. Of begin in één van de
andere gebieden die we hier verzamelen. Het belangrijkste is dat u zich in een wandelaar
verandert en de ruim 300 kilometer voorgestelde routes loopt (stukje bij beetje of in één keer
tegelijk, als u tijd in overvloed heeft).
U heeft vast al begrepen dat het wandelen in deze gids een toeristische dimensie krijgt. Deze
“groene” activiteit maakt deel uit van het Natuurtoerisme en is een perfecte gelegenheid om
de biodiversiteit van de regio te leren kennen, waar bijna 40 procent van het gebied in staat
van bescherming verkeert.
Kom naar ons en volg deze natuurlijke Algarve te voet, op de fiets of te paard, zodat we
samen het ecotoerisme kunnen bevorderen en meer toeristen met respect voor en op
zoek naar beschermde landschappen naar de regio kunnen brengen. Op het einde zijn de
buitengewone verhalen die u bij thuiskomst te vertellen heeft, het beste: er zijn namelijk
routes waar u metaforisch snel een rivier achterna snelt («Stroom, stroom... Guadiana»)
en andere waar u zich net een personage uit een boek van Cervantes zult voelen («D.
Quixoteroute »). U kunt er vast en zeker geen nee tegen zeggen!

Desidério Silva
Voorzitter van het Bureau voor Toerisme van de Algarve
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Pequena Rota - kleine Wandelroute
(PR) die tijdelijk over een Grande
Rota - Grote Route (GR) loopt
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routedetailmodel

inleiding

Naam: naam die aan de route gegeven wordt.
Coördinaten: aanduiding van de breedtegraad
en lengtegraad met betrekking tot het
projectiesysteem WGS84 van het begin- en
eindpunt van de route, indien het geen
rondwandeling is.
Deelgemeente(n) / gemeente / lokatie: plaats
waar de route zich bevindt.
Bereikbaarheid: aanwijzingen over de
bereikbaarheid van de route.
Soort: soort gekozen route (wandelroute/ATBroute/ruiterroute).
Rondwandeling: route die op dezelfde plaats
begint en eindigt en waarbij men meestal maar
één keer langs een bepaald punt komt.
Afstand: totale afstand van alle wegen van de
route (er moet rekening gehouden worden
met de heen- en terugreis op andere dan
rondwandelingen).
Gemiddelde duur: berekend op basis van de
kenmerken van de route en op een gemiddelde
snelheid van 3-3,5 km/u voor wandelroutes.
Helling: gebaseerd op het topografisch profiel.
Soort weg: wegen, paden en sporen.
Beste wandelperiode: de aanbevolen
wandelperiode naargelang de
weersomstandigheden en de kenmerken van de
route.
Goedgekeurd: geeft aan of de route
gehomologeerd is door de Portugese Bond voor
Kamperen en Bergbeklimmen.
Voor kleine routes (PR) zijn er de volgende
merktekens: “goede weg”, “verkeerde weg” en

De Algarve is de zuidelijkste regio van
continentaal Portugal en grenst in het westen
en het zuiden aan de Atlantische Oceaan,
in het noorden aan de Odeceixerivier,
aan de het Monchiquegebergte en het
Caldeirãogebergte en de Vascãorivier
en in het oosten aan de Guadianarivier,
die de scheiding vormt met Spanje. De
bijzondere ligging en de sterke invloed van
de Middellandse Zee geven de regio een
unieke milieurijkdom. Deze rijkdom wordt
weerkaatst in de grote verscheidenheid
aan landschappen, waaraan natuurlijke
rijkdommen en menselijke activiteit door de
jaren heen andere bijzondere kenmerken
hebben toegevoegd. In dit opzicht is het
van fundamenteel belang voorwaarden te
creëren om de meest authentieke waarden
van de regio te beschermen en deze diverse
en aantrekkelijke landschappen te behouden
als biocultureel evenwichtige gebieden.
Die landschappen zijn noodzakelijk voor
de duurzame ontwikkeling van de regio,
aangezien zij plaatsen zijn die bezoekers
aantrekken en leiden tot diversificatie van
het toerisme in de Algarve. Dit blijkt wel uit
de komst van duizenden toeristen die ieder
jaar naar de regio komen om de natuur,
authentieke tradities en andere gewoonten
te ontdekken. Wandelen – een sport waarbij
afstanden te voet worden afgelegd – maakt
een nauw contact met de natuur mogelijk en
kan mensen bewust maken van het belang
om natuurlijke en culturele rijkdommen
te beschermen. Bovendien bevordert

“verandering van richting” (naar links en naar
rechts).
Gemarkeerd route: wanneer de route over
visuele informatie-elementen beschikt, zoals
borden en bewegwijzering (in sommige gevallen,
vooral bij de stranden, hangen er alleen borden
uit).
Bijzonderheden: er wordt gewezen op
bijzonderheden op het pad, op culturele
bezienswaardigheden of op extra informatie die
nuttig is voor de wandelaars.
Natuurbelang: geeft informatie of de route door
een Beschermd Gebied loopt of door een Natura
2000 site. Wijst eveneens op verschillende soorten
habitat van bijzonder natuurbelang.
Beschrijving: aanwijzingen over het
vertrekpunt. Korte beschrijving van wat
men op de lokatie kan verwachten qua
landschap, fauna, flora en bestaande culturele
aspecten. De routebeschrijving volgt de op
de kaart aanbevolen richting en verwijst naar
bezienswaardigheden op de route.
Eigenaren: geeft aan of de wegen openbaar of
privé zijn.
Verantwoordlijke instanties: verantwoordelijk(e)
orgaan of organen voor de route.
Opmerkingen: extra informatie, zoals
bijvoorbeeld of de route door een jachtgebied
loopt.

wandelen het welzijn en de leefkwaliteit
van zijn beoefenaars. Verder is deze sport
bijzonder aantrekkelijk vanuit pedagogisch,
wetenschappelijk, recreatief en toeristisch
oogpunt. Het aanwakkeren van wandelen
als toerisme is dus een uitdaging voor deze
publicatie, die door het tonen van andere
routes in de Algarve ook nieuwe thematische
routes wil opzetten die op de achtergrond
zijn gebleven in de natuurtoerismesector.
Deze sector versterkt zo de bevestiging van
een regionaal erfgoed van onvergelijkbare
waarde bij bezoekers en bevolking. De
“Wandelroutegids Algarve” bevat 36 routes.
De selectie heeft plaatsgevonden na het
inventariseren van de bestaande routes in
de regio en na talrijke bezoeken in het veld
om ze te valideren. De keuze van de trajecten
is gebaseerd op de analyse van een aantal
criteria: hun toestand, veiligheid, de keuze
van ten minste een route per gemeente,
het bestaan van publiciteitsmateriaal en
informatiepanelen en markeringen, de
nabijheid van belangrijke waterbronnen, de
aanwezigheid van belangrijke natuurlijke,
landschappelijke en culturele rijkdommen
en het bestaan van bezienswaardigheden.
De gids is onderverdeeld in vijf gebieden:
Vicentinakust, Zuidkust, “Barrocal”, “Serra”
en Guadiana. Verder bevat de gids een
samenvatting over de Via Algarviana, een
Grote Route die Alcoutim met de kaap van
São Vicente verbindt.
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beschrijving van de regio
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De Algarve bestaat uit een brede waaier
aan landschappen. De typische soorten
landschap in de regio zijn o.a. mediterraanse
struikgewassen en kreupelhout, eikenbossen
en oeverwouden in de berggebieden,
karstlandschappen en vruchtboomgaarden
in de Barrocal, alsook kliffen, duin- en
lagunesystemen in de kuststreek.
Een groot deel van het gebied bestaat
uit landbouw- en bosbouwgebieden.
De huidige bestaande vegetatie is het
resultaat van een wijziging in de natuurlijke
vegetatie van de regio, die voornamelijk
uit kurkeik- en steeneikbossen bestond,
als gevolg van de menselijke activiteit
die gedurende duizenden jaren, maar
vooral in de afgelopen eeuw, in de streek
heeft plaatsgevonden. Qua natuurlijke
vegetatie vertoont de Algarve de typische
elementen van de mediterraanse vegetatie
met een paar daaraan verbonden soorten,
zoals de kurkeik, kermeseik, rozemarijn,

mastiekboom, peperboom, oleander en
aardbeiboom.
Twee bijzonder belangrijke plaatsen
voor endemische plantensoorten zijn de
zuidwestelijke kust, meer in het bijzonder
de rotspunt van Sagres, en de bovenste
helft van het Monchiquegebergte. Qua
gecultiveerde vegetatie zijn er grote
gebieden met wijngaarden, voornamelijk
vruchtboomgaarden met olijfbomen,
johannesbroodbomen, vijgenbomen
en amandelbomen. In de berggebieden
vinden we eikenbossen en kreupelhout en
tevens grote plantages met pijnbomen en
eucaliptussen.
Dankzij de grote verscheidenheid aan
biotopen in de regio is de fauna, met name
gewervelden, bijzonder rijk. De Iberische
elrits en de Iberische voorn (vissen), de
Lacerta schreiberi, de kameleon en de
Spaanse waterschildpad (reptielen), de
Cabreramuis of de wilde kat (zoogdieren)

en de purperkoet en havikarend (vogels)
zijn allemaal in de Algarve voorkomende
soorten en waarvan sommige uitsluitend
in Portugal of het Iberisch Schiereiland
voorkomen.
De natte gebieden, met name de estuaria
en rias (Ria Formosa, Ria de Alvor, de
monding van de Araderivier, monding van
de Guadiana), spelen een doorslaggevende
rol voor de fauna, daar zij een belangrijke
visgemeenschap herbergen, die samen
met andere natte gebieden zoals meren,
rietvelden, rivieren en beken vogelsoorten
van nationaal en zelfs internationaal belang
aantrekken, hetzij als broedgebied, voor
overwintering of tijdens de trek. Een groot
deel van de belangrijkste rivieren en beken
vormt ook belangrijke ecologische corridors
voor het overleven van vissen, zoogdieren,
reptielen en amfibieën, aangezien zij een
verbinding vormen tussen de natuurlijke
gebieden in de regio.
Beschermde gebieden in de Algarve
zijn het Parque Natural da Ria Formosa
(Natuurpark), het natuurpark Zuidwest
Alentejo en Vicentinakust (dat deels in

de regio ligt), het natuurreservaat Castro
Marim en Vila Real de Santo António
Zoutmoeras, alsook het Lokaal Beschermd
Landschap van Rocha da Pena en van
Fonte da Benémola. Met inbegrip van de
14 sites van het netwerk Natura 2000 bezit
ruim 38% van de totale oppervlakte van
de Algarve een staat van instandhouding,
wat getuigt van zijn biologisch en
landschappelijk belang in Europees
opzicht. Deze beschermde gebieden
vormen samen met de ecologische
corridors de Regionale Structuur voor
MilieuBescherming en Milieuwaardering, die
wordt voorgesteld door het Regionaal Plan
voor Ruimtelijke Ordening van de Algarve.
Deze structuur heeft als functie plannings
- en beheersrichtlijnen vast te stellen, die
het mogelijk maken het natuurbehoud
op een lijn te brengen met de menselijke
activiteit, m.a.w. die de ontwikkeling van
natuurtoerisme bevorderen.
Afhankelijk van de ligging en kenmerken
van de geselecteerde routes kunnen de
meeste hiervoor genoemde natuurlijke
rijkdommen geobserveerd worden.
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Advies voor
wandelaars
een fototoestel, verrekijker of loep mee te
nemen.
Overig advies

6

Voor vertrek
Uitrusting en kleding
- Hoed, zonnebril en zonnebrandcrème.
- Geschikt schoeisel voor de betreffende
route.
- Lichte kleding die geschikt is voor de tijd
van het jaar, inclusief regenkleding.
- Kleine, lichte rugzak voor water, lichte,
energierijke maaltijden, basis EHBOkit, kompas, lantaarn (voor het geval
u de route volgt na zonsondergang),
mobiele telefoon (hoewel het mobiele
communicatienetwerk niet alle gebieden
van het achterland dekt) en de routegids.
- Om optimaal te genieten van de natuur
die u omringt, kan het interessant zijn

- Informeer u over de weersvoorspellingen.
- Controleer de vertrektijd, zodat u de route
voor zonsondergang kunt afronden.
- Wees op routes in jachtgebieden
voorzichtig in de herfst- en
wintermaanden, vooral op donderdagen,
weekenden en feestdagen. (Neem voor
meer informatie contact op met het
Boscentrum van de Algarve).
- Neem geen onnodige waardevolle
voorwerpen mee.
- Wandel een route nooit alleen.
In het veld
- Volg altijd de gemarkeerde routes.
- Wanneer u door bewoonde en agrarische
gebieden komt, respecteer dan de
gewoontes, tradities en eigendommen.
- Respecteer de geldende regels in
beschermde gebieden.
- Wees stil: probeer niet te schreeuwen of
luid te spreken.
- Loop nooit door de duinen. Rijd of parkeer
voor uw eigen veiligheid nooit bovenop
kliffen.
- Pluk geen planten of rotsen en stoor de

dieren niet.
- Ren niet weg, wanneer u een agressief dier
tegenkomt. Blijf doorlopen.
- Maak nooit open vuur.
- Het is raadzaam af en toe te stoppen voor
een lichte maaltijd. Drink steeds weinig
water, maar wel voldoende om uitdroging
te voorkomen.
- Laat geen vuilnis achter. Neem vuilnis

in een zak met u mee en zet het op een
plaats waar het vuilnis wordt opgehaald.
- Let op hetgeen u omringt.
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Routedetails

Vicentinakust

Aromaroute

13. Aromaroute

Naam: Aromaroute
Coördinaten:
37º 11’ 54,712’’ N, 8º 51’ 48,045’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Bordeira
Gemeente: Aljezur
Lokatie: Bordeira
Bereikbaarheid: De A 22 nemen tot
Bensafrim, de EN 120 volgen richting Aljezur,
na 14 km de afslag Bordeira nemen.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 14 km
Gemiddelde duur: 4.30 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde wegen.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door,
behalve op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Nee
Natuurbelang: De route ligt in het
natuurpark Zuidwest Alentejo en
Vicentinakust en maakt deel uit van het
netwerk Natura 2000 (Site Costa Sudoeste).
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties:
Deelgemeenteraad Bordeira.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.

16. Getijdenroute
20. Castelejo Milieuroute
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De route begint bij een informatiebord vlak
bij de brug van de Bordeirabeek.
Op deze route komt u voornamelijk langs
struikgewas. Meteen in het begin ziet u een
paar soorten zoals cistusroos, Montpellier
zonneroosje, mastiekboom, paars
brandkruid of het peperboompje.
De route gaat in noordelijke richting waar
u kunt genieten van het uitzicht over
de vallei (A). Wat verderop, als u bij Vale
Morteiro komt, bestaat het landschap uit
karakteristieke oevervegetatie (B).
De fauna van deze route is gevarieerd,
met name typische soorten van het
mediterraanse kreupelhout zoals wild
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het basilicumachtig zonneroosje (D).
Wanneer u weer naar het begin van de
route terugkeert en door Bordalete komt,
ziet u een grote verscheidenheid aan
(aromatische) planten die, net zoals op de
rest van de route, de naam van deze route
eer aandoen (E).
Op het einde heeft u een onbelemmerd
uitzicht over de uiterwaard van de
Bordeirabeek (F).

0

zwijn, haas, wild konijn, koolmees, kwartel,
patrijs, buizerd, mangoeste, enz. Tussen de
Tacualbeek en Monte Velho gaat u verder
in een vallei. Het landschap verandert en u
komt o.a. jeneverbes- en olijfboomformaties
(C) tegen. Op weg naar Monte Novo
doorkruist u een bos met een paar
verspreide pijnbomen.
Pedra Ruiva is de plek bij uitstek om een
grote verscheidenheid aan plantensoorten
te bewonderen: schermdophei, cistusroos,
steenlinde, rode dophei, tijm, kattendoorn of
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Routedetails

Getijdenroute
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Naam: Getijdenroute
Coördinaten:
37º 11’ 31,846’’ N, 8º 54’ 01,015’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Bordeira
Gemeente: Aljezur
Lokatie: Carrapateira
Bereikbaarheid: de A22 nemen tot
Bensafrim, de EN 120 volgen richting Aljezur,
na 14 km de afslag Carrapateira nemen.
Soort: Wandelroute/ATB-route/ruiterroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 19 km
Gemiddelde duur: 7 uur
Helling: (zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: onverharde en verharde weg.
Beste wandelperiode: het hele jaar door,

behalve in de zomermaanden en op erg
warme dagen.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Nee
Bijonderheden: er zijn onverharde wegen
met autoverkeer. Het kustgebied kan erg
winderig zijn.
Natuurbelang: de route ligt in het
natuurpark Zuidwest Alentejo en
Vicentinakust en maakt deel uit van het
netwerk Natura 2000 (Site Costa Sudoeste).
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties:
Deelgemeenteraad Bordeira.
Opmerkingen: de route ligt in een
jachtgebied.

De route begint in een duingebied, bij het
restaurant “O Sítio do Rio”, en gaat over een
verharde weg over de hoogvlakte aan de
kust in de richting van de kust verder. Het
eerste vergezicht is over de monding van de
Carrapateirabeek (A). Langs jeneverbessen,
mastiekbomen, helm en vele andere
planten die hier wortelen, komt u om hun
biologische en landschappelijke diversiteit
waardevolle duinen tegen.
Langs de kust kunt u een paar watervogels
waarnemen, die hier nestelen of tijdens
de trektocht hier voorbijkomen (B). Op
de rotsachtige kliffen zijn ook vrij veel

Strand van Amado

ooievaarsnesten te vinden, wat uniek is in
de wereld.
Langs de kust kunt u, voordat u het strand
van Amado bereikt, genieten van het
uitzicht over de klippenkust (C).
Vanaf het strand van Amado (D) gaat
de route het achterland in en begint
het landschap te veranderen: langzaam
maar zeker duiken er soorten op zoals de
mastiekboom, de witbladige cistusroos, het
saliebladig zonneroosje, de kurkeik en de
cistusroos. De route gaat op de volgende
kruising rechts verder totdat u opnieuw
bij de verharde weg komt. U neemt deze
weg totdat u naar Vilarinha afslaat. Als
u naar de vallei afdaalt, gaat de route
naar links langs de beek (E) verder in de
richting van Beiçudo. Hier kunt u een paar
plantenformaties tegenkomen, die duiden
op de aanwezigheid van een vochtigere
omgeving, namelijk de Carrapateirabeek,
zoals bijvoorbeeld elzenkreupelhout en
biezen (F).
De fauna is rijk en naast sporen van hier
levende zoogdieren (wild zwijn, vos, enz.)
kunt u op de weides, in het kreupelhout of
in de dennenbossen ook verrast worden
door konijnen of hazen. Dit deel van de
route is tevens heel interessant om vogels
te observeren, met name zangvogels (bijv.
merel, blauwe ekster, witte kwikstaart,
roodborsttapuit, groenling, koolmees) of
roofvogels (bijv. slangenarend, buizerd).
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Castelejo Milieuroute
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Naam: Castelejo Milieuroute
Coördinaten:
37º 05’ 28,698’’ N, 8º 55’ 55,863’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Vila do Bispo
Gemeente: Vila do Bispo
Lokatie: vrijetijdszone in Castelejo.
Bereikbaarheid: wanneer u Vila do Bispo
bereikt, neemt u weg nr. 1265 richting het
strand van Castelejo. Op ongeveer 2 km
van Vila do Bispo ligt het picknickpark van
Castelejo.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 3,5 km
Gemiddelde duur: 1.30 uur

Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerd route: Ja
Natuurbelang: De route ligt in het
natuurpark Zuidwest Alentejo en
Vicentinakust en maakt deel uit van het
netwerk Natura 2000.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties:
Deelgemeenteraad Vila do Bispo
Opmerkingen: Er is een veldgids
beschikbaar op CD.
Korstmossen

Dennenappel

De route begint bij het picknickpark en
gaat in zuidelijke richting. Tot aan het
boswachtershuisje komt u door een
dennenbos (zeedennen en parasoldennen)
(A). De struiklaag wordt o.a. gevormd door
Spaanse brem, mastiekboom, cistusroos,
witbladige cistusroos, Montpellier
zonneroosje, lavendel en aardbeiboom.
Het middenstuk van de route daalt af door
een met parasoldennen en eucalyptussen
begroeid ravijn. De weg loopt hier langs
een klein stroompje (B) met de typische
vegetatie van dit soort habitats op zijn
oevers, zoals bijvoorbeeld lisdodde of
tamarisk. Vervolgens komt u in een gebied
dat hoofdzakelijk uit struiken bestaat, met
name cistusrozen. Wanneer u weer op het
beginpunt van de route terug bent, kunt
u op sommige plekken de vallei (C) en
in de verte het strand van Castelejo zien.
De fauna van deze plek bestaat uit vogels
die in dennenbossen en kreupelhout
voorkomen, zoals bijvoorbeeld de bonte
specht, Vlaamse gaai of koolmees, uit
reptielen of uit zoogdieren zoals het wild
zwijn, de vos of het wild konijn. Deze dieren
verraden hun aanwezigheid vooral door
sporen of uitwerpselen die we hier en daar
kunnen zien, voornamelijk bij de oevers van
de waterloop. Vlak bij het einde van deze
route komt u langs mooie plekken om het
landschap te bewonderen (D).
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30. Delicate Rots

Naam: Volgens de grillen en luimen van de
getijden
Coördinaten:
37º 07’ 35,004’’ N, 8º 35’ 46,461’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Alvor
Gemeente: Portimão
Lokatie: Vila do Alvor
Bereikbaarheid: Vanaf Portimão gaat u naar
Alvor en aan de oever bij de vissershaven
gaat u naar het strand. Op het strand slaat u
rechtsaf over een pad langs het zoutmoeras.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 5 km

Gemiddelde duur : 2 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Houten wandelpad.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Nee
Natuurbelang: Nat zoutmoerasgebied.
Duinen. Avifauna. Netwerk Natura 2000 (Site
Ria de Alvor).
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instantie: Stadhuis
Portimão.
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De route begint op de loopbrug bij de
vissershaven die op het strand uitgeeft. Dit
is een interessante plek om zowel langs het
strand als in de duinen en de ria watervogels
te spotten. Vogels zoals visdiefjes,
steenlopers, reigers, plevieren, Jan van
Genten zijn een paar van de vele soorten die
in de verschillende habitats geobserveerd
kunnen worden. Buiten de zomermaanden
en vooral tijdens de trek en in de winter is
dit een bijzonder vogelrijk gebied.
In het zoutmoeras kunt u de typische
soorten van deze habitats zien, zoals o.a.
struiklamsoor, Sarcocornia fruticosa of
heesterachtig schorrenkruid (A). Als u de
weg tot aan de Ponta do Medo Grande
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Naam: Delicate Rots
Coördinaten:
37º 09’ 13,899’’ N, 8º 36’ 37,317’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Alvor
Gemeente: Portimão
Lokatie: Quinta da Rocha
Bereikbaarheid: De EN 125 richting
Lagos volgen tot aan Mexilhoeira Grande
(treinstation).
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 8 km
Gemiddelde duur: 3 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar
door, behalve op erg warme dagen.

Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Nee. Er zijn een paar
informatieborden.
Bijzonderheden: De vereniging “A Rocha”
heeft in Quinta da Rocha een Studieen Observatiecentrum van de Natuur
waar regelmatig activiteiten worden
georganiseerd, zoals het ringen van vogels
en milieueducatieve cursussen.
Natuurbelang: Nat zoutmoerasgebied.
Duinen. Avifauna. Site van het netwerk
Natura 2000 (Site Ria de Alvor).
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instantie: Stadhuis
Portimão.

De route begint bij het treinstation,
waar een informatiebord staat. Als u het
spoor oversteekt, gaat de route langs
het zoutmoeras naar links verder tot aan
Espargueira (A). In deze habitat kunt u de
interessante plantengemeenschappen en
de diverse soorten van het hoog - midden
- en laagzoutmoeras observeren. Hier
kunt u ook veel watervogels van de Ria de
Alvor zien (B). Als u bij de klip van Quinta
da Rocha (C) bent aangekomen, begint de
weg naar het vertrekpunt. U wandelt door
wijngaarden, graanakkers of weides voor
het vee. Soms zijn er vruchtboomgaarden
(amandelbomen en vijgenbomen) en
citrusbomen (D). Nadat u de hoofdvestiging
van de Vereniging “A Rocha” (E) bent
gepasseerd, komt u in een dennenbos en
mediterraans kreupelbos.
Deze verscheidenheid aan landschappen
waar u op deze route in een relatief klein
gebied langs komt, zorgt voor een grote
biodiversiteit, met name wat de avifauna
betreft, die gedurende het jaar behoorlijk
varieert. Speciale aandacht verdienen de
winter en de herfst tijdens de trek, wanneer
er een grote hoeveelheid waadvogels en
zangvogels is. Ook de roofvogels verdienen
de aandacht. Een groot deel verblijft slechts
tijdelijk in de Ria de Alvor, alhoewel soorten
zoals de slechtvalk, torenvalk of steenuil vrij
gewoon zijn.
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Naam: Route van de Zeven Hangende
Valleien
Coördinaten:
37º 05’ 24,635’’N, 8º 24’ 46,181’’ W (startpunt)
37º 05’ 28,799’’ N, 8º 27’ 14,762’’ W (eindpunt)
Deelgemeente: Carvoeiro en Lagoa
Lokatie: Kustlijn tussen het strand van Vale
Centeanes en het strand van Marinha.
Bereikbaarheid: Met als vertrekpunt het
strand van Vale Centeanes of het strand van
Marinha neemt u de EN 125, slaat u bij de
Internationale School in zuidelijke richting af
en volgt u de borden naar het strand.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Nee
Afstand: 12 km (heen en terug)
Gemiddelde duur: 5 uur
Helling: (zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Ja
Gemarkeerde route: Ja
Natuurbelang: Geomorfologische en
landschappelijke waarde (kalkstenen
klippen). Watervogels. Jeneverbes.
Eigenaren: Openbare weg.

Geelpootmeeuw

Deze route loopt langs de klip aan de kust
die door zeven waterstroompjes wordt
doorsneden. In de loop der tijd hebben deze
stroompjes kleine valleien doen ontstaan,
wat aanleiding heeft gegeven tot de naam
van de route.
De route die op het strand van Marinha
begint, vertrekt bij het informatiebord bij de
picknickplaats. Het fantastische uitzicht over
dit strand laat u een grillige kust met klippen
zien, met een grote verscheidenheid aan
geovormen, zoals bogen, grotten (op het
uiterste westen van het strand), spelonken
(ten westen van het strand) en rotsen (op de
westelijke en oostelijke grens) (A).
Langs de route kunt u het interessante
struikgewas bewonderen, dat bestaat uit
mastiekbomen, jeneverbes en kermeseiken
die op sommige plekken zo hoog als bomen
zijn (B).
In de derde vallei duikt het strand van
Benagil op. De vissersboten maken hier
tegenwoordig ook rondvaarten langs de
grotten en afgelegen stranden.

Jeneverbes

Langs de route kunt u ook een paar vogels
bewonderen, die hier in de rotswanden
beschutting vinden, zoals bijvoorbeeld
zeemeeuwen, kuifaalscholvers of duiven (C).
Na het strand van Carvalho en voordat u de
Leixão do Ladrão (Dievenrots) bereikt, kunt u
bij een houten constructie uitrusten en het
landschap bewonderen (D).
Voordat u de Farol van Alfanzina (vuurtoren)
bereikt, komt u door een dennenbos dat in

een tegen de zeewind beschutte vallei ligt.
Hierdoor zijn de dennen hoger en is dit deel
van de route in een frisse schaduw gehuld
(E).
In de laatste vallei, voor het strand van
Centeanes, is er gelegenheid om te rusten bij
een ander houten uitkijkpunt met een mooi
uitzicht over de kust (F).
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Praia Grande Interpretatieroute

Oude molens en schuren
38

Koereiger

Naam: Praia Grande Interpretatieroute
Coördinaten:
37º 05’ 44,304’’ N, 8º 20’ 11,296’’ W (startpunt)
37º 06’ 19,743’’ N, 8º 20’ 20,544’’ W (eindpunt)
Deelgemeente: Pêra

Gemeente: Silves
Lokatie: Praia Grande (Groot Strand)
Bereikbaarheid: Op de A22 neemt u de
afslag Algoz en volgt u richting Pera, waarbij
u de EN 125 oversteekt. Na 300 m slaat u
op de kruising linksaf en op de rotonde de
tweede rechts.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Nee
Afstand: 5,5 km
Gemiddelde duur: 2 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde weg, zand en
houten loopbrug.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Nee. Er zijn een paar
informatieborden.
Bijzonderheden: U kunt naar het
vertrekpunt terugkeren via de weg die naar
het strand leidt.
Natuurbelang: Nat gebied met zoutmoeras
en kustmeren. Avifauna. Duinrij. Dennenbos.
Eigenaren: Privéwegen, behalve aan de
voorkant van het duinsysteem.
Verantwoordelijke instantie: CCDRAlgarve.
Opmerkingen: In het zelfde gebied is een
andere route.

De route begint op de parkeerplaats bij het
strand (1). Bij het meer van Salgados (A) ziet
u naast rus ook riet en lisdodde, met name
bij de Espichebeek die hier uitmondt (B).
Deze plek staat bekend om zijn weelderige
avifauna, met erg interessante soorten
zoals de witoogeend, purperkoet, lepelaar,
steltkluut, purperreiger of de dwergstern.
Er kunnen regelmatig grote zwermen
flamingo’s worden gezien, die dit natte
gebied gebruiken als rust- en voedselplaats.

De route gaat over het strand (C) verder tot
aan de houten loopbrug die de duinenrij
doorkruist. Dit is de interessantste plek
om de duinvegetatie te bekijken, zoals
bijvoorbeeld zeedistel, zeeraket, katoenkruid,
zeeklaver, zandstrobloem, Engels gras,
zeebedstro en kattendoorn (D).
Weer bij het vertrekpunt aangekomen
kunt u in westelijke richting weides
aantreffen, waar een paar vruchtbomen
(johannesbroodbomen, amandelbomen
39

I
H
G
F
D

E
1

40

41

D
A
C

Route

Praia Grande Interpretatieroute

1
A
B
C
D
E
F-G
H
I

Startpunt van de route
Lagoa dos Salgados (meer van Salgados)
Monding van de Espichebeek
Strand
Duinrij
Akkers
Zoutmoeras van de Alcantarilhabeek
Versteende klip
Molens en graanschuren
Route

B

0,25

0

0,5 km

topografisch profiel (m)

50

parasoldennen op een versteende klip
(H). De onderlaag bestaat voornamelijk
uit mastiekbomen, dwergpalmen,
peperboompjes, asperge en Kretensisch tijm.
Het laatste deel van deze route voert u
langs akkers met amandelbomen. Hier ziet
u verder molens en graanschuren (I) uit
vroeger tijden.

0

en vijgenbomen) zich vermengen met de
lagere mastiekbomen (E).
De route gaat langs de duinenrij (D)
tot aan het strand verder, in de richting
van de Alcantarilhabeek. Hier kunt u in
het zoutmoeras (F-G) de verschillende
plantengemeenschappen van natte
gebieden zien: rus, zoutminnend
kreupelhout en mediterraanse zoute weides,
die samen met de slibbanken van groot
belang zijn voor het natuurbehoud.
Na dit zoutmoerasgebied te hebben
overgestoken, ziet u een gebied met
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São Lourençoroute
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Schubwortel

Naam: São Lourençoroute
Coördinaten:
37º 01’ 41,887’’ N, 8º 01’ 15,694’’ W (startpunt)
37º 01’ 33,495’’ N, 8º 00’ 20,563’’ W (eindpunt)
Deelgemeente: Almancil
Gemeente: Loulé
Lokatie: Quinta do Lago
Bereikbaarheid: Wanneer u in Almancil

aankomt, slaat u af naar Quinta do Lago
en volgt u de aanwijzingen tot aan de
parkeerplaats van het strand van Quinta do
Lago.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Nee
Afstand: 3,4 km (heen en terug)
Gemiddelde duur: 1.30 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja. Gemarkeerd met
geschilderde palen met een blauwe stang
links.
Bijzonderheden: De route kan deels
onder water staan, omdat het zoutmoeras
onder invloed staat van de getijden. Let op
zoekgeraakte ballen wanneer u voorbij het
golfterrein komt.
Natuurbelang: Nat zoutmoerasgebied
en zoetwatermeren. Avifauna. De route
ligt in het Parque Natural da Ria Formosa
(Natuurpark) en maakt deel uit van het
netwerk Natura 2000 (Site Ria Formosa/
Castro Marim).
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instantie: Quinta
do Lago, Stadhuis Loulé, Natuurpark Ria
Formosa en Infraquinta.
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Aan het begin van de route kunt u aan de
kant van de ria de duinrij, de lagune en
het zoutmoeras zien. In het habitat van
het zoutmoeras (A) ziet u bijvoorbeeld een
diepgewortelde struik met roze bloemen die
van april t/m november in bloei staat en naar
de naam Limoniastrum monopetalum luistert.
De route gaat verder langs het golfterrein,
vlak bij in een dennenbos gelegen woningen.
In de dennenbossen (parasoldennen en
zeedennen) van Quinta do Lago leven
een paar interessante dieren, zoals de
blauwe ekster, de egel of de kameleon, die
in Portugal alleen aan de zuidkust van de
Algarve voorkomt.
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en in de winter een grote verscheidenheid
aan waadvogels goed gespot kunnen
worden. De vijver kan ook een goede plek
zijn om twee soorten waterschildpadden van
de Portugese fauna te zien.
Op weg naar de Romeinse Ruïnes gaat de
route langs het dennenbos verder, totdat
u weer in een prachtig over de ria gelegen
gebied met uitzicht op het zoutmoeras komt
(D). Hier kunt u o.a. waadvogels of kleurige
flamingo’s zien.
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Wanneer u bij een klein dennenbos
komt (B), kunt u andere struikgewassen
tegenkomen, zoals bijvoorbeeld het
saliebladig zonneroosje, Spaanse brem en
mastiekbomen. Een paar meter verderop
komt u bij het meer van het golfterrein
São Lourenço (C), waar riet, lisdodde en
rus heer en meester zijn. Bij deze vijver ligt
een vogelobservatorium waar een grote
verscheidenheid aan watervogels, met name
de purperkoet, het woudaapje, de dodaars,
verschillende eendensoorten, de meerkoet
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Culatra-eiland
Naam: Culatra-eiland
Coördinaten:
36º 59’ 42,204’’ N, 7º 50’ 31,681’’ W (startpunt)
36º 59’ 35,514’’ N, 7º 49’ 36,708’’ W (eindpunt)
Deelgemeente: Sé
Gemeente: Faro
Lokatie: Culatra-eiland
Bereikbaarheid: In Olhão kunt u op de
kade de boot nemen. Er is het hele jaar door
vervoer naar dit eiland.
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Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Nee
Afstand: 5,6 km (heen en terug)
Gemiddelde duur : 2 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Wandelpad van hout en zand.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Nee
Natuurbelang: Nat zoutmoerasgebied.
Avifauna. De route ligt in het Parque Natural
da Ria Formosa (Natuurpark) en maakt deel
uit van het netwerk Natura 2000 (Site Ria
Formosa/Castro Marim).
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Natuurpark
Ria Formosa, Stadhuis Faro en Ambifaro.

Boot naar het eiland
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Na de reis over de ria (strandmeren) komt
u bij aankomst op Culatra aan in het dorp
waar u het informatiebord over deze route
kunt vinden. Als u de hoofdstraat in de
richting van het strand volgt, komt u bij een
houten loopbrug die de wandelaar langs de
duinen leidt. Hier liggen een paar kanalen
met zoutmoerasvegetatie die door de zee
onder water gezet kunnen worden (A).
De duinvegetatie (B) is behoorlijk interessant
dankzij haar aanpassing aan de veeleisende
temperaturen, het zoutgehalte en moeilijke
worteling. Planten zoals zeekamille,
Portugese tijm, zandstrobloem, helm,
zandkweekgras en zeedistel zijn een paar
duinsoorten die bekeken kunnen worden.

Wanneer u het strand bereikt, gaat de route
links verder. Hier kunt u zeewatervogels en
gevarieerde schelpen van op het strand
aangespoelde tweekleppigen zien (C).
Vanaf de toegang tot het strand dient u op
ongeveer 1,5 km afstand uit te kijken naar
een loopbrug (D) over de duin die bij een
kreek van de ria (E) eindigt. Hier heeft u
de kans om uit te rusten en vogels van de
ria te bewonderen, zoals o.a. de tureluur,
wulp, bonte strandloper, dwergstern,
kuifaalscholver en de blauwe reiger. U gaat
over dezelfde weg weer terug.
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Milieu-Educatief
Centrum van Marim Natuurontdekkingsroute
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Naam: Milieu-Educatief Centrum van Marim
- Natuurontdekkingsroute
Coördinaten:
37º 02’ 02,454’’ N, 7º 49’ 09,578’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Quelfes
Gemeente: Olhão
Lokatie: Quinta de Marim
Bereikbaarheid: Op de EN 125 in de
richting Faro-Vila Real de Santo António slaat
u 1 km na Olhão bij een tankstation rechtsaf.
Hier staat de weg naar de hoofdvestiging
van het Parque Natural da Ria Formosa
(Milieueducatief Centrum van Marim)
aangegeven.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 3 km
Gemiddelde duur: 1.30 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Zandweg en houten loopbrug.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Nee
Bijzonderheden: Interpretatiecentrum
met faciliteiten en ondersteunende
infrastructuren voor milieueducatieve

activiteiten.
Natuurbelang: Avifauna. Zoutmoeras en
zoetwater- en brakwatermeren. Dennenbos.
De route ligt in het Parque Natural da Ria
Formosa (PNRF - Natuurpark Ria Formosa)
en maakt deel uit van het netwerk Natura
2000 (Site Ria Formosa/Castro Marim).
Eigenaren: Instituut voor Natuurbehoud en
Biodiversiteit (ICNB).
Verantwoordelijke instanties: ICNB
(Parque Natural da Ria Formosa (natuurpark))

51

De route begint bij een dennenbos bij een
picknickpark (A) en gaat verder in de richting
van het Milieueducatief Centrum van Marim
(CEAM). In dit Interpretatiecentrum (B) kunt
u publicaties kopen, tentoonstellingen
bezichtigen en andere informatie krijgen
over het milieu en over de Ria Formosa in
het bijzonder.
De route gaat om het CEAM heen en gaat
verder door het aangrenzende dennenbos,
dat uit zee- en parasoldennen met een
gevarieerde struiklaag bestaat (C).

Deze route komt langs talrijke natuurlijke
bezienswaardigheden, zoals een
duinengebied (D), zoutmoerasgebied (E)
en een zoetwatermeer (G), waar u een
grote verscheidenheid aan typische fauna
van deze habitats kunt zien. Ook andere
bezienswaardigheden maken deel uit
van deze route, zoals een getijdenmolen
en een tweekleppigenkwekerij (F),
vogelobservatoria (G), Romeinse ruïnes
(pekeltanks) (H), het vogelreddingscentrum
(I), een scheprad (J) en het huis van de

Route

Milieu-Educatief Centrum van
Marim - Natuurontdekkingsroute
dichter João Lúcio.
De avifauna van Quinta do Marim
is bijzonder interessant. Hier ziet u
watervogels die regelmatig in heel de Ria
Formosa voorkomen, zoals o.a. waadvogels,
flamingo’s, lepelaars, kuifaalscholvers,
eenden, reigers, futen, meerkoeten en
waterhoentjes, zeemeeuwen en visdiefjes.
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Strand van Barrilroute
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Strandkrab

Naam: Strand van Barrilroute
Coördinaten:
37º 05’ 35,091’’ N, 7º 40’ 30,637’’ W (startpunt)
37º 05’ 10,191’’ N, 7º 39’ 43,941’’ W (eindpunt)
Deelgemeente: Santa luzia
Gemeente: Tavira
Lokatie: Pedras d’ El Rei
Bereikbaarheid: Volg op de EN 125, tusssen
Luz de Tavira en Tavira, de aanwijzingen naar
Pedras d’El Rei. Nadat u door het dorpje
bent gekomen, begint de route bij het
wandelpad dat de Ria oversteekt.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Nee
Afstand: 3 km (heen en terug, met
uitzondering van de route over het strand).
Gemiddelde duur: 1.15 uur
Helling: (zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Wandelpad en zand.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja, met
informatieborden.
Natuurbelang: Nat zoutmoerasgebied.
Avifauna. De route ligt in het Parque Natural
da Ria Formosa (Natuurpark) en maakt deel
uit van het netwerk Natura 2000 (Site Ria
Formosa/Castro Marim).
Eigenaren: Openbare weg.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis
Tavira en ICNB (natuurpark Ria Formosa).
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Deze route begint bij de toegang naar
het strand en loopt, voordat u de brug
oversteekt (1), door een uitgestrekt
zoutmoerasgebied (A) tot aan de duinen
en de oude vissersgebouwen (D), die nu in
strandfaciliteiten zijn omgetoverd.
Het is een interessante route om met
name bij eb vogels van de Ria en soorten
zoals de wenkkrab, te bewonderen. Van de
vogelsoorten die hier rondwaren, springen
de waadvogels (bonte strandloper, plevier,
strandplevier, kanoetstrandloper, steltkluut,
kluut, enz.), zeemeeuwen, sternen en reigers
in het oog.

Als u dit uitgestrekte slibgebied verlaat, kunt
u zeerus tegenkomen. Voordat u het strand
bereikt, kunt u rechts in een jong duingebied
(B) een gevarieerde autochtone begroeiing
aantreffen, met name zandstrobloem.
Op het strand aangekomen kunt u de
route in twee richtingen volgen: aan de
rechterkant, in het door palen afgeschermd
duinherstelgebied (C), kunt u soorten
bezichtigen zoals helm en zeedistel.
Aan de andere kant raden wij u aan het
informatiebord te lezen om meer te weten
te komen over de geschiedenis van de
ankerbegraafplaats (E).
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Olijfboom en Dwergpalm

Mastiekboom

Naam: Gemeentepark Sítio das Fontes
Coördinaten:
37º 09’ 41,106’’ N, 8º 29’ 06,842’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Estômbar
Gemeente: Lagoa
Lokatie: Sítio das Fontes
Bereikbaarheid: Op de A22 neemt u de
afslag naar Silves en gaat u in de richting
van het station. Op de volgende rotonde
slaat u rechtsaf totdat u een bord met de
aanduiding gemeentepark tegenkomt.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 1,3 km
Gemiddelde duur: 1 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja, met
informatieborden.
Bijzonderheden: Beschikt over
ondersteunende faciliteiten voor bezoekers,
zoals het CIN - Natuurinterpretatiecentrum,
picknickplaats, trimcircuit, een amfitheater
en een meteorologische post.
Natuurbelang: Waterbronnen.
Verschillende habitats. Netwerk Natura 2000
(Site Arade/Odelouca).
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis
Lagoa.
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(D). Als u weer bij het vertrekpunt bent,
komt u bij een dam en getijdenmolen
(E). In oostelijke richting komt u bij de
waterbronnen die het park zijn naam
hebben gegeven (F).
Als u de brug van de dam oversteekt, leidt
de weg u naar het oeverbos (G).
Op heel de route vindt u goede plekken
om de lokale fauna te observeren, in het
bijzonder watervogels en vogels van het
mediterraanse kreupelhout.
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De route begint bij de zuidelijke
parkeerplaats. Het Gemeentepark van Sítio
das Fontes ligt aan de oever van een arm
van de Araderivier. Het park ligt in een klein
gebied met een grote verscheidenheid
aan landschappen, zoals zoutmoeras,
moeras, mediterraans kreupelhout,
oevervegetatie en zoetwater-, brakwater- en
zoutwatergebieden.
Aan het begin van de route ziet u een
scheprad, dat vroeger diende voor het
beregenen van akkers en moestuinen
(A). Het Natuurinterpretatiecentrum
(CIN) ligt in een voormalig, gerestaureerd
plattelandsgebouw en functioneert als
interpretatie- en milieueducatieruimte (B).
Als u in de richting van het Boswachtershuis
verdergaat, komt u door gebieden met vrij
volgroeid kreupelhout (C). Aan de oever van
de rivier kunt u in het zoutmoerasgebied
een paar typische soorten van deze habitat
zien, zoals Sarcocornia fruticosa en zeerus
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Kasteel van Paderneroute
Mastiekboom
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Naam: Kasteel van Paderneroute
Coördinaten:
Weg:
37º 09’ 26,645’’ N, 8º 12’ 04,713’’ W (startpunt)
Watermolen:
37º 09’ 26,645’’ N, 8º 12’ 04,713’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Paderne
Gemeente: Albufeira
Lokatie: Rondom watermolen het Kasteel
van Paderne.
Bereikbaarheid: U kunt deze route
beginnen op de weg die van Paderne komt,
of bij de watermolen van het kasteel. Op
de A 22 de afslag Albufeira nemen, afslaan
richting Ferreiras en de aanwijzingen tot
Paderne-volgen. In Paderne, de weg naar
het kasteel volgen.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 4,5 km
Gemiddelde duur: 1.30 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja
Bijzonderheden: Kasteel van Paderne, met
een lemen constructie. In regenperiodes
kan de dam onbegaanbaar worden. Dit
betekent dat de route omgekeerd moet
worden gelopen.

Natuurbelang: Oevergalerij en
jeneverboomgaard. De route ligt in de Site
Ribeira de Quarteira van het netwerk Natura
2000.
Eigenaren: Openbare en privéwegen.
Verantwoordelijke instanties: CCDRAlgarve.
Opmerkingen: In hetzelfde gebied is een
andere route.

De route loopt langs beide oevers van
de Quarteirabeek. Wanneer u de route
bij de watermolen van het kasteel begint
(A), steekt u de dam over en volgt u de
rechteroever van de rivier.
In deze vallei, met steile hellingen,
kunt u een grote verscheidenheid aan
planten bezichtigen (B), waaronder paars

brandkruid, verschillende soorten Cistus,
dwergpalm, mastiekboom, aardbeiboom,
kermeseik, peperboompje, wilde olijfboom,
jeneverbes of narcissen. De beekoevers
worden overheerst door pijlriet, tamarisk,
oleander en essen.
Om naar de linkeroever van de beek te
gaan, volgt u een brug (C) (volgens de

65

Route

Kasteel van Paderneroute

1

A

2

B
66

E
C

67

D

0,25

0

1
2
A
B
C
D
E

Startpunt van de route op de weg naar Paderne
Startpunt van de route bij de watermolen
Watermolen en stenen dam
Vegetatie van de beekoevers
Romeinse brug
Uiterwaard
Kasteel van Paderne
Route

0,5 km

topografisch profiel (m)

200

en omgeving.
Wat de fauna betreft, heeft men enkele
zoogdieren zoals de otter, wezel, kleine
muisoor en egel aangetroffen en
kunt u gemakkelijk een paar typische
mediterraanse bosvogels, watervogels en
zelfs een paar amfibiëen en reptielen zien.
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overlevering van Romeinse oorsprong)
en van hieruit kunt u langs de linkeroever
verdergaan door de vallei met een smalle
uiterwaard met johannesbroodbomen en
olijfbomen (D). Het is de moeite waard naar
het kasteel (E) te klimmen vanwege het
bijzonder mooie uitzicht over de valleien
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Cerro de São Vicenteroute
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Naam: Cerro de São Vicenteroute
Coördinaten:
37º 10’ 32,614’’ N, 8º 12’ 19,691’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Paderne
Gemeente: Albufeira
Lokatie: Paderne
Bereikbaarheid: Op de A 22 de afslag
Albufeira nemen, Ferreiras volgen en hier de
aanwijzingen naar Paderne volgen tot aan
het João Camposstadion.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 11 km
Gemiddelde duur: 3.30 uur
Helling: (zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).

Soort weg: Landwegen en verharde weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja
Bijzonderheden: In de regenperiode
is het mogelijk dat de Algibrebeek niet
doorwaadbaar is.
Natuurbelang:De route maakt deel uit van
het netwerk Natura 2000 (Site Barrocal).
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis
Albufeira.
Opmerkingen: Ligt in een jachtgebied.

De route begint naast de Nossa Senhora
ao Pé da Cruzkapel. Hier steekt u de
Quarteirabeek over via de D. Carlos I-brug,
ook wel brug van Paderne genoemd.
Naarmate u de Cerro de S. Vicente in
zicht krijgt, wordt het landschap minder
humaan.
Voordat u aan de klim begint, is de weg
omgeven door vruchtboomgaarden vol
vijgenbomen, johannesbroodbomen en
amandelbomen. Tijdens de klim bestaat
het landschap uit kleine boerenbedrijven.
Sommige struiken duiden al op de
karakteristieke mediterraanse vegetatie
met de aanwezigheid van soorten zoals
de jeneverbes, mastiekboom, kermeseik of
lavendel. Op de top komt u in een gebied
vol kermeseiken en johannesbroodbomen.
Vanaf dit punt kunt u van een panoramisch
uitzicht over de omgeving genieten, in
het bijzonder over Paderne, over typisch
kreupelhout van de Barrocal of zelfs over de
snelweg, die een grote visuele impact op
het landschap heeft (A). Hier kunt u ook de
ruïnes van de molen van S. Vicente (B) zien.
Als u naar de vallei afdaalt, komt u langs
gebieden met typische mediterraanse
vegetatie zoals de witbladige cistusroos,
paars brandkruid, aardbeiboom,
Montpellier zonneroosje, kermeseik,
peperboompje, gaspeldoorn of Spaanse
brem (C).
De vallei bestaat uit boomgaarden met
johannesbroodbomen en citrusbomen
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Olijfboom

(D). Het laatste deel van de route komt
eerst door de uiterwaard van de Altebeek
(E) en daarna door de uiterwaard van de
Algibrebeek (F). Hier gaat u al wadend of
over kleine stenen naar de andere oever.
Vijgenbomen, olijfbomen, wijngaarden
en de karakteristieke oevervegetatie
vergezellen de route tot aan het
vertrekpunt. Wat de fauna betreft, springt
de oeverfauna in het oog, zoals de otter,
Spaanse waterschildpad of speciale vissen
van deze waterloop zoals de hybride
elrits en de Iberische endemische vis
Chondrostoma lemmingii.
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Rocha da Pena wandelroute
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Naam: Rocha da Pena wandelroute
Coördinaten:
37º 15’ 01,100’’ N, 8º 05’ 52,642’’ W (startpunt)
Deelgemeenten: Salir en Benafim
Gemeente: Loulé
Lokatie: Rocha da Pena
Bereikbaarheid: Van Loulé naar Salir gaan
en daar de EN 124 richting Alte nemen.
Voordat u het dorp Pena bereikt, de
aanwijzingen naar Rocha da Pena volgen.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 6,4 Km
Gemiddelde duur: 2 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).

Soort weg: Weg vol stenen en paden.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door,
behalve in de zomermaanden en op erg
warme dagen.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja
Bijzonderheden: Monumentele
rotsontsluiting. Karstlandschap.
Natuurbelang: Landschap. Vegetatie.
Avifauna. De route ligt in het Lokaal
Beschermd Landschap van Rocha da Pena
en in de Site Barrocal van het netwerk Natura
2000.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis
Loulé.

Oude ommuring

Witbladige cistusroos

De route begint op de Rots (bij de bar van
de grot). De route begint met een steile
klim naar de hoogvlakte, die in Talefe op
479 meter hoogte ligt. Rocha da Pena
ligt in een overgangsgebied tussen de
Barrocal en het Serra en vertoont daarom
een bijzondere biologische diversiteit (A).
Gemengde bossen van steeneiken en
jeneverbessen, kermeseiken en soorten
zoals rozemarijn, pioen, witbladige
cistusroos of de dwergpalm maken deel uit
van de grote verscheidenheid aan planten
van dit Lokaal Beschermd Landschap. Bij de
fauna springt de havikarend in het oog, die
hier nog niet zo lang geleden regelmatig
nestelde. Verder zien we nog een paar
soorten grotvleermuizen die hier een
belangrijke winterslaap- en zoogkolonie
hebben. Tijdens de route kunt u groot aantal
karakteristieke flora en fauna van de Barrocal
en Serra van de Algarve zien. Het uitzicht
over de wijde omgeving is ook een van de
hoogtepunten van deze route (B) en (C).
Op de hoogvlakte zijn de rotsommuringen
bijzonder interessant. Men denkt dat deze
uit de IJzertijd stammen (D).
Vervolgens daalt de route af naar het dorp
Penina (F) en van daaruit naar Rocha. Vanaf
de weg is een groot deel van de zuidelijke
rotshelling te zien (G).
U kunt ook de ruïnes van de molens van
Rocha (H) bezoeken.

73

Route

Rocha da Pena wandelroute
B
D
E

C

A
H

F

1
G

74

75

0

topografisch profiel (m)

500

Startpunt van de route
Mediterraanse vegetatie
Panoramisch uitzicht (noord)
Panoramisch uitzicht (zuid)
Ommuring
Talefe en panoramisch uitzicht
Het dorp Penina
Uitzicht over de rotshelling
Molens van Rocha (aanvullend traject)
Route

0,4 km

200

1
A
B
C
D
E
F
G
H

0,2

0

3500

7000

Routedetails

Fonte Benémola wandelroute
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Naam: Fonte Benémola wandelroute
Coördinaten:
37º 11’ 55,360’’N, 8º 00’ 15,759’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Querença
Gemeente: Loulé
Lokatie: Fonte Benémola
Bereikbaarheid: Vanuit Loulé, richting Salir,
op de kruising bij Tôr afslaan op de EM 524
richting Querença. Nadat u de brug over
de Menalvabeek bent overgestoken, de
weg langs de rivier volgen, totdat deze links
overgaat op een onverharde weg.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 4,4 km

Gemiddelde duur: 1.30 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja
Bijzonderheden: Waterbronnen.
Natuurbelang: Oevergalerij. Waterbronnen.
De route ligt in het Lokaal Beschermd
Landschap van Fonte Benémola en in de
Site Barrocal van het netwerk Natura 2000.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis
Loulé.
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De route begint bij de “Fica Bem”, waar u ook
een oude kalkoven (A) kunt bezichtigen. U
volgt een onverharde weg door de vallei
met een paar akkers en boomgaarden (B).
De hellingen van de vallei zijn begroeid met
de karakteristieke vegetatie van de Barrocal,
hoewel er op het einde van de route een
gebied met leigrond is met cistusrozen
en kurkeiken. Langs de vallei (C) van de

Fonte Benémolabeek groeit een dichte
en gevarieerde oevergalerij die bestaat uit
soorten zoals de es, tamarisk, schietwilg,
oleander, sneeuwbal of zilverpopulier (D).
De beek is de habitat van een paar soorten
die belangrijk zijn voor het natuurbehoud,
zoals waterschildpadden, otters, ijsvogels,
en nog veel meer andere gewervelden. Ook
de gebieden die aan de beek grenzen, zijn.
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Fonte Benémola. De route beschikt over een
picknickplaats (F).
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aantal soorten fauna en flora van de Algarve.
Dankzij een paar waterbronnen (E) staat de
Fonte Benémola het hele jaar vol water, zelfs
in de zomer en zeker stroomafwaarts van
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Wegen en Kruisingen naar
de Bron
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Naam: Wegen en Kruisingen naar de Bron
Coördinaten:
37º 08’ 49,378’’ N, 7º 51’ 14,982’’ W (startpunt)
Deelgemeente: S. Brás de Alportel
Gemeente: S. Brás de Alportel
Lokatie: Vertrek en aankomst in Fonte da
Mesquita.
Bereikbaarheid: Wanneer u S. Brás de
Alportel bereikt, neemt u de EN 270, richting
Tavira en slaat u op de kruising rechtsaf naar
Fonte da Mesquita.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 9 km
Gemiddelde duur: 3 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Landwegen en verharde weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door,
behalve op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja
Bijzonderheden: Er zijn een geopunt,
waterputten en een watermolen.
Natuurbelang: Verschillende habitats.
Landschap.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis S.
Brás de Alportel.
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Kurkeiken

De route begint op de kruising van Fonte
Mesquita en komt langs ommuurde paden
die door akkers omzoomd zijn. Het pad van
Bugia (A) leidt u naar een heel interessant
vergezicht. Naast de typische johannesbrooden olijfboomgaarden, die overheersend
zijn, kunt u ook natuurlijke vegetatie van
de Barrocal tegenkomen, die hoofdzakelijk
bestaat uit salie, kermeseiken, witbladige
cistusroos, mastiekbomen en Kretensische
tijm. Op het einde van deze afdaling ligt de
Bengadobeek waar u een paar hydraulische
infrastructuren en een gevarieerde
oevervegetatie kunt zien.
De route gaat over een verharde weg
langs een kurkeikbos verder. Op de

Oude put

Route

Wegen en kruisingen naar de Bron
daaropvolgende onverharde weg door de
vallei van de Bengadobeek (B-C) wordt een
groot deel van het landschap gedomineerd
door steeneiken en struiken zoals witbladige
cistusroos, saliebladig zonneroosje, Spaanse
brem en paars brandkruid. In zuidelijke
richting wordt het landschap weer door
kurkeiken gekenmerkt (D).
Op de weg van Monte das Favas (E) kunt
u ook genieten van een panoramisch
uitzicht over de aangrenzende vallei en een
grote verscheidenheid aan typische op het
platteland van de Barrocal voorkomende

zangvogels bewonderen. Dit deel van de
weg loopt tot Poço Velho (F).
Op het einde van de route, na het bord
met de aanduiding van het Geopunt (waar
een prachtige sierrots - kalkhoudende
breccië - bewonderd kan worden), komt
u over ommuurde paden opnieuw langs
traditionele vruchtboomgaarden met
voornamelijk johannesbroodbomen. Dit
landschap strekt zich tot aan de watermolen
(G) uit.
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Ontdek het Bos – Rode Route

87. Ontdek het Bos – Rode Route
116

104

100. Lagoãoroute

Naam: Ontdek het Bos – Rode Route
Coördinaten:
37º 08’ 22,865’’ N, 8º 46’ 46,987’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Barão de S. João
Gemeente: Lagos
Lokatie: Bos van Barão de São João
Bereikbaarheid: De A 22 volgen tot
Bensafrim. Wanneer u door deze plaats bent,
rechtsaf slaan naar Barão de São João.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 12 km
Gemiddelde duur: 4 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde weg.
Beste wandelperiode: Niet in de zomer en
op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Nee
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Caldeirãogebergte
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Cistusroos

Gemarkeerde route: Nee
Natuurbelang: Panoramische uitzichten.
Netwerk Natura 2000 (Site Costa Sudoeste).
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis
Lagos.
Opmerkingen: De route ligt deels in een
jachtgebied.
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De route begint vlak bij het Cultureel
Centrum van dit dorp. Vanaf het begin van
de route tot aan het Boswachtershuis wordt
het landschap overheerst door acacia’s. Her
en der vindt u op de grens van dit gebied
dennenbossen en cistusrozen. Iets verderop
gaat de route over in een gebied waar
het landschap verandert in een verspreid

liggende plantenlaag met tijm, gaspeldoorn,
Portugese dophei, cistusroos en enkele
kurkeiken.
Halverwege de route, tussen Vinha Velha (B)
en Relvas (C), zijn er plekken waar u naar de
bergen kunt kijken.
Van de zuidoostelijke grens van het bos
naar het begin van de route komt u

door een gebied met smalle ravijnen en
wandelt u langs kleine waterlopen. De
plantenlaag wordt o.a. gevormd door
mastiekbomen, aardbeibomen, paars
brandkruid, jeneverbessen, kermeseiken
en verschillende soorten Cistus, hoewel
gaspeldoorn en lavendel het meest
voorkomen (D).

Onder de in het bos voorkomende
zoogdieren kunt u hazen en wilde konijnen
zien, maar ook wilde zwijnen en vleeseters
zoals de vos, genetkat en mangoeste.
Bij de vogels kunt u een brede waaier
aan zangvogels tegenkomen, maar ook
roofvogels zoals de steenuil, buizerd of de
havikarend, die hier al gespot is.
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Ontdek het Bos – Lilaroute
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Naam: Ontdek het Bos – Lilaroute
Coördinaten:
37º 08’ 22,865’’ N, 8º 46’ 46,987’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Barão de S. João
Gemeente: Lagos
Lokatie: Bos van Barão de São João
Bereikbaarheid: De A 22 volgen tot
Bensafrim. Wanneer u door deze plaats bent,
rechtsaf slaan naar Barão de São João.
Soort: Wandelroute en ATB-route
Rondwandeling: Ja
Afstand: 6 km
Gemiddelde duur: 2 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde weg.
Beste wandelperiode: Niet in de zomer en
op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Nee
Natuurbelang: Landschap. Netwerk Natura
2000 (Site Costa Sudoeste).
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis
Lagos.
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Ontdek het Bos – Lilaroute

De route begint vlak bij het Cultureel
Centrum van dit dorp. Vanaf het begin van
de route tot aan het Boswachtershuis wordt
het landschap overheerst door acacia’s.
Vanaf het Boswachtershuis loopt de weg
om de picknickplaats heen die onder de
parasolden ligt (A).
De weg loopt verder langs een waterloop.
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Rode dopheide

In de aangrenzende gebieden bestaat de
vegetatie uit kreupelhout met cistusroos,
aardbeiboom, gaspeldoorn, paars
brandkruid, steenlinde en klieralant met
enkele kurkeiken (B).
In het centrum van het bos kunt u ook
andere interessante soorten aantreffen,
zoals tijm (thymus villosus), schermdophei of
lavendel (C).
Vanaf de noordoostelijke grens van het bos
tot aan Pedra Branca bestaat het landschap
uit zeeden. Op de punt van Pedra Branca
staat een menhir uit het Paleolithicum
(Pedra de Galo). Dit is een goede plek om
van het uitzicht over de bergen te genieten
(D). Vanaf hier naar het vertrekpunt komt u
voornamelijk acacia’s en dennen tegen.
De fauna is grotendeels hetzelfde als die van
de “Rode Route”.
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Naam: Fóiaroute
Coördinaten:
37º 18’ 56,850’’ N, 8º 35’ 34,220’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Monchique
Gemeente: Monchique
Lokatie: Fóia
Bereikbaarheid: Vertrekken vanuit
Monchique en de EM 266-3 volgen tot aan
het uitkijkpunt van Fóia, waar de route begint.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 7 km
Gemiddelde duur: 2.30 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).

Soort weg: Onverharde wegen, paden en
verharde weg.
Beste wandelperiode: Niet in de zomer en
op erg warme of koude dagen.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja
Natuurbelang: Netwerk Natura 2000 (Site
Monchique).
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis
Monchique.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.

Wanneer u de route in Fóia begint en in
de richting van Pegões wandelt, heeft u
uitzicht op de noordelijke helling (A). U kunt
bijzondere soorten van de Portugese flora
zien, vooral Spaanse brem, boomdopheide,
rododendron en de adelaarsvaren.
De route gaat verder door
eucalyptusbossen die een groot deel van
het Monchiquegebergte beslaan en waar
vroeger eiken (kurkeik, Portugese eik,
Monchique-eik) overheersten.
Bij het afdalen komen we na Relva Branca
da Fóia door de typische terrassen van
dit gebied en gaat het landschap over in
kurkeiken en enkele kastanjebomen en
zeedennen die in het landschap verspreid
liggen (B). U heeft nu uitzicht over de kust
van de Algarve, de heuvels en valleien in het
zuiden. Dankzij de “syeniet” van Monchique
die tijdens de route bewonderd kan worden,
is het een unieke route.
Daarna gaat de route ongeveer 650
m over verharde wegen verder. Hier
bestaat de omgeving uit eucalyptus- en
dennenbossen. De route klimt daarna
omhoog in de richting van Fóia en komt
langs struikgewas dat voornamelijk bestaat
uit cistusroos, dwerggaspeldoorn, lavendel,
groene lavendel, saliebladig zonneroosje en
het krulzonneroosje.
Halverwege de klim heeft u ook uitzicht op
het zuiden. Wanneer u weer terug bent in
Fóia, kunt u op het uitkijkpunt (C) op heldere
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Kurkeik

Rododendron

dagen de kust en de oceaan zien.
De havikarend en de Lacerta schreiberi
zijn twee bedreigde soorten die van
het Monchiquegebergte een van hun
toevluchtsoorden in Portugal gemaakt
hebben. Naast deze dieren leeft er een groot
aantal vogelsoorten, reptielen en amfibiëen,
wat deze route nog bijzonderder maakt.
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100

Naam: Lagoãoroute
Coördinaten:
37º 21’ 43,574’’ N, 8º 22’ 13,609’’ W (startpunt)
Deelgemeente: São Marcos da Serra
Gemeente: Silves
Lokatie: São Marcos da Serra
Bereikbaarheid: Wanneer u de I C1 in
noordelijke richting volgt, neemt u de afslag
São Marcos da Serra en gaat u in de richting
van het voetbalveld.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 10 km
Gemiddelde duur: 3.30 uur
Helling: (zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde weg.
Beste wandelperiode: Niet in de zomer en
op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja

Kurk

101
Ribeira de Odelouca (Odeloucabreek)

Bijzonderheden: In de regenperiode is het
mogelijk dat de beek niet doorwaadbaar is.
Natuurbelang: De route maakt gedeeltelijk
deel uit van het netwerk Natura 2000 (Site
Monchique).
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis
Silves.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.

De route begint bij de brandweer en het
voetbalveld, waar een informatiebord staat.
Als u de weg in noordelijke richting neemt,
loopt de route door de uiterwaard van de
Odeloucabeek (A).
Door de nabijheid van deze beek kunt u
een paar karakteristieke soorten van de
oevervegetatie van de Algarve ontdekken,
zoals bijvoorbeeld essen, tamarisken en
wilgen (B). Deze gebieden met natuurlijke
begroeiing worden doorkruist door
dichtbegroeide rietvelden die een maar al te
bekende negatieve invloed hebben op de
beken van de Algarve.
Nadat u de beek heeft overgestoken, in de
richting van Pereiros, komt u bij een kleine
dam die omringd is door dennenboom- en
olijfboomplantages. Daarna bestaat een

groot deel van de route uit olijfbomen en
kurkeiken met zowel volgroeide bomen als
jonge plantaties (C).
Als u weer bij de beek bent, komt u door
een vallei met bomen en akkers (D). De
route dankt zijn naam aan Lagoão, een
breder deel van de vallei. In het dorpje São
Marcos da Serra kunt u de moederkerk (E)
bezoeken. Wanneer u door dit dorpje bent
en de Odelouca heeft overgestoken, bent u
weer op het vertrekpunt van de route.
Tortelduiven, wielewalen, wilde konijnen,
ijsvogels, blauwe eksters, groene kikkers
en boomkikkers zijn een paar van de
vele soorten die u op deze route – met
een interessant mozaïek van verschillend
bodemgebruik – kunt zien.
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Masmorraroute
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Hunnebedsteen

Naam: Masmorraroute
Coördinaten:
37º 21’ 48,210’’ N, 7º 52’ 18,236’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Cachopo
Gemeente: Tavira
Lokatie: Mealha
Bereikbaarheid: In Cachopo volgt u op
de rotonde de richting Martinlongo en
slaat u linksaf wanneer u het bord met de
aanduiding Mealha ziet.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja

Afstand: 5,5 km
Gemiddelde duur: 2 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Landwegen en verharde weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door,
behalve op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Ja. PR8
Gemarkeerde route: Ja
Bijzonderheden: Antas da Masmorra,
sporen van oude beschavingen.
Karakteristieke hooizolders. Het

“Centro de Descoberta” in Mealha heeft
accommodatiemogelijkheden en dient
als ondersteuning van de wandelroutes.
Natuurbelang: Landschap. Avifauna.
Habitats van waterlopen.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Vereniging
“In Loco” en Stadhuis Tavira.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.
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van de mooie omgeving (C). Nadat u de
windmolens (D) gepasseerd bent, kunt u
zich verbazen over de hunnebedstenen van
Masmorra (E), die vroeger gebruikt werden bij
begrafenisrituelen.
Vanaf hier naar het vertrekpunt daalt de route
totdat u het beekje weer oversteekt. Daarna
gaat de route verder langs moestuinen totdat
u Mealha weer bereikt.
De route komt langs verschillende
soorten habitats, waardoor we een grote
verscheidenheid aan typische flora en fauna
van de bergen van de Algarve kunnen
bewonderen.

200

De route begint bij het “Centro de
Descoberta” ( voormalige basisschool van
dit plaatsje) bij een informatiebord en komt
langs huizen, moestuinen, hooizolders en
stallen (A). U wandelt langs het beekje totdat
we dit oversteken (B). Het landschap wordt
gekenmerkt door steeneiken, kurkeiken,
amandelbomen en kermeseiken. Verderop
bestaat de vegetatie uit andere soorten,
zoals mastiekbomen, paars brandkruid, rus,
mirte, oleander of johannesbroodbomen.
En wanneer u aan de klim naar de Cerro
da Masmorra begint, komt u vaker
dennenbomen en cistusrozen tegen. Op
de top van deze heuvel kunt u genieten
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Naam: D. Quixoteroute
Coördinaten:
37º 20’ 36,857’’ N, 7º 46’ 54,359’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Tavira
Gemeente: Cachopo
Lokatie: Casas Baixas
Bereikbaarheid: Wanneer u in Cachapo
aankomt, gaat u richting Tavira en na
ongeveer 1 km komt u links een bord tegen
dat Casas Baixas aangeeft.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 17 km
Gemiddelde duur: 6 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde en verharde weg.
Beste wandelperiode: Niet in de zomer en
op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Ja. PR1
Gemarkeerde route: Ja
Bijzonderheden: Het “Centro de
Descoberta” in Casas Baixas heeft
accomodatiemogelijkheden en dient
als ondersteuningscentrum van de
wandelroutes.
Natuurbelang: Berglandschap en
biodiversiteit van de bergen.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Vereniging
“In Loco” en Stadhuis Tavira.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.

De route begint bij het “Centro de
Descoberta” (voormalige basisschool)
van deze plaats. Als u in noordelijke
richting gaat en langs het dorpje Alcarias
Baixas komt, bestaat het landschap
uit cistusrozen en gaat geleidelijk
over in gebieden met kurkeiken en
dennenplantages.
Op sommige plaatsen is een grote
concentratie lavendel en Tuberaria guttata,
wat de omgeving in de bloeiperiode
bijzonder kleurrijk maakt. Tot Amoreira
wandelt u langs een beekje (A) en
door boom- en wijngaarden. De weg
gaat verder door kurkeikbossen (B),
cistusrozen en dennenbossen tot aan
de Cerro do Bicudo. Vanaf hier kunt u de
Odeleitebeek zien, alsmede de vallei en de
hellingen die bedekt zijn met cistusrozen,
aardbeibomen, dennen en steeneiken
(C). Bij de beek is een picknickplaats waar
u even kunt uitrusten (D) en van het
landschap kunt genieten (E). Daar komt u
misschien een paar van de talrijke soorten
vogels, zoogdieren, amfibiëen en reptielen

van dit gebied tegen. Soorten zoals het
wild konijn, de groene kikker, leeuwerik,
Vlaamse gaai, patrijs en de wielewaal zijn
vrij gewoon.
Nadat u Graínho heeft verlaten, komt
u door een uiterwaard met akkers,
boomgaarden, wijngaarden en weides.
De vegetatie gaat over in cistusrozen,
steeneiken en kurkeiken (F). In de buurt
van Passa Frio komt de weg langs twee
windmolens die getuigen van een andere
manier van leven in het Serra van de
Algarve (G). De route gaat verder tot aan
het “Centro de Descoberta” in Casas Baixas.
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Reservaatroute
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Basilicumachtig zonneroosje

Naam: Reservaatroute
Coördinaten:
37º 16’ 50,070’’ N, 7º 51’ 43,582’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Cachopo
Gemeente: Tavira
Lokatie: Feiteira
Bereikbaarheid: 11 km na Barranco do
Velho, op de EN 124 richting Cachopo,
bereikt u Feiteira.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 5,2 km
Gemiddelde duur: 2 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).

Soort weg: Landwegen.
Beste wandelperiode: Het hele jaar
door, behalve op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Ja. PR5
Gemarkeerde route: Ja
Bijzonderheden: Het “Centro
de Descoberta” in Feiteira heeft
accommodatiemogelijkheden en dient als
ondersteuning van de wandelroutes.
Natuurbelang: Landschap. Avifauna.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Vereniging
“In Loco” en Stadhuis Tavira.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.
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De route vertrekt bij het “Centro de
Descoberta” van Feiteira (voormalige
basisschool) in noordelijke richting. De
route komt langs kurkeiken, eucalyptussen,
zeedennen en grote aardbeibomen. Het
landschap verandert naarmate men langs
de Leitejobeek wandelt (A), tot aan de Cerro
da Eira da Capa, met de karakteristieke
vegetatie van het mediterraans kreupelhout.
Op de top van de Cerro da Eira da Capa
bestaat de begroeiing uit dennen en
cistusrozen met groene lavendel. De
vegetatie van deze route laat een paar
diersoorten zien, die in deze habitats leven
– wild konijn, patrijs, verschillende soorten
reptielen (gekko’s, hagedissen, slangen) of
ook sporen van zoogdieren, zoals het wild
zwijn of de vos, die verder moeilijk te vinden
zijn. Het vogelleven is rijk en gevarieerd.
Soms kunt u een paar van de verschillende
soorten adelaars die hier leven, zien.
Van de Cerro da Eira da Capa tot
Feiteira wordt het landschap overheerst
door struiken en verspreid liggende
eucalyptussen en kurkeiken. De afdaling
naar de Leitejobeek biedt een panoramisch
uitzicht (B). Groene lavendel en heide zijn
veel voorkomende soorten in de vallei die
dicht bij de volgende oversteek van de
Leitejo ligt.
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Naam: Barranco das Lajes
Coördinaten:
37º 14’ 57,932’’ N, 7º 49’ 04,556’’ W (startpunt)
Deelgemeente: S. Brás de Alportel
Gemeente: S. Brás de Alportel
Lokatie: Het vertrek- en eindpunt is in
Cabanas.
Bereikbaarheid: Wanneer u S. Brás de
Alportel bereikt, rijdt u naar het noorden tot
Alportel. Hier gaat u verder naar Cova da
Muda en komt u via Javali, Parises, Cabeça
do Velho uiteindelijk in Cabanas terecht.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 5,5 km
Gemiddelde duur: 2 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Landwegen en verharde weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door,
behalve op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja
Bijzonderheden: Het is raadzaam de
route in de richting Lajes-Cerro da Ursa te
wandelen.
Natuurbelang: Landschappen. Vegetatie.
Avifauna. De route ligt in een gebied dat
grenst aan de site Caldeirão van het netwerk
Natura 2000.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis S.
Brás de Alportel.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.
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De route begint bij de ingang van het
dorpje Cabanas en gaat via een verharde
weg rechts naar Lajes.
Het hele parcours bestaat uit kurkeiken
en cistusrozen. Op sommige plekken
komen ook grote aantallen aardbeibomen,
steeneiken of olijfbomen voor.
Op de weg na Lajes ziet u een paar olijf- en
vijgenboomgaarden (A).
Op het laatste stuk van de afdaling naar
de vallei van Barranco das Lajes komt u bij
een waterloop waar de vegetatie bestaat
uit riet, varens en andere oevervegetatie
(B). Deze vegetatie vermengt zich met de
vegetatie van de aangrenzende hellingen,
zoals bijvoorbeeld het vingerhoedskruid
dat tussen mei en augustus bloeit. In deze
vallei kunt u op de hellingen ook dichte
kurkeikbossen zien (C).
Als u de route in westelijke richting voortzet,
komt u bij Poço do Ribeirinho (D), een voor
de plaatselijke landbouw enorm belangrijke
hydraulische infrastructuur.
Op sommige plekken van de route kunt u
de gevarieerde fauna van een kurkeikenbos
zien en horen, met name vogels en
zoogdieren.
Vanaf Cerro da Ursa ziet u de omliggende
heuvels en de zee (E).
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Naam: Tussen Valleien, Bronnen en
Mémoires van het Caldeirãogebergte
Coördinaten:
37º 14’ 47,806’’N, 7º 51’ 11,761’’ W (startpunt)
Deelgemeente: S. Brás de Alportel
Gemeente: S. Brás de Alportel
Lokatie: Vertrek en aankomst in Parises
Bereikbaarheid: Wanneer u S. Brás de
Alportel bereikt, rijdt u naar het noorden
tot Alportel. Vanaf hier de weg van Cova da
Muda volgen tot Parises.

Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 20 km
Gemiddelde duur: 7 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Landwegen, verharde weg en
geplavuisde voetpaden.
Beste wandelperiode: Niet in de zomer en
op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja
Bijzonderheden: De route kan
onderverdeeld worden in drie kleinere
rondwandelingen. De beek op de route kan
in de winter moeilijk oversteekbaar zijn.
Natuurbelang: Karakteristieke habitats van
waterlopen. Gedeeltelijk gelegen in de Site
Caldeirão van het netwerk Natura 2000.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis S.
Brás de Alportel.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.

De route begint op een landweg voordat
u bij het informatiebord van Parises komt.
Langs deze wegen wordt het landschap
door kurkeiken overheerst en bestaan de
struik- en kruidlaag uit soorten als groene
lavendel, lavendel, cistusroos, zonneroosje
of rode dopheide. U komt langs een bron
(A) en bij het afdalen naar de vallei wordt de
flora gevarieerder en komt u planten tegen
zoals bijvoorbeeld de aardbeiboom, het
peperboompje of de sneeuwbal (B).
In de vallei wandelt u langs een beek (C).
Na deze waterloop bestaat het landschap
uit cistusrozen en verspreid liggende
zeedennen en kurkeiken (D). Vervolgens
komt de route op een punt waar drie beken
samenkomen (E). Hier kunt u kiezen uit
alternatieve routes:
- Wanneer u richting Várzea do Velho
gaat, loopt de weg door de vallei langs
moestuinen aan de Ruivasbeek in de richting
van vervallen huizen. Daarna gaat de route
via kurkeikbossen naar het vertrekpunt terug.
- Als u de Ameixeirabeek volgt, en langs de
Fronteirabeek (F), bestaat het landschap tot
Fronteira uit zeeden, johannesbroodbomen
en kurkeiken (G). Vanaf de Cerro da Eira da
Silveira tot de Cerro do Gavião bestaat het
landschap uit dennen en kurkeiken. Vanaf
dit punt komt u tot Cabeça do Velho in
een natter gebied, waarvan de varens een
goede indicator zijn (H). Tot slot komt deze
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Bron

kleine rondwandeling van 5 km weer bij de
kruising terug en gaat nu in de richting van
de Ameixeirabeek.
Deze wegen kunnen een goede
gelegenheid zijn om de gevarieerde fauna
en een paar karakteristieke habitats van het
Middellandse Zeegebied te observeren.
Hier zijn soorten bekend zoals mangoeste,
genetkat, wild zwijn, vos, patrijs, appelvink,
Vlaamse gaai, bonte specht, blauwe ekster,
groene specht, wielewaal, boomklever,
ijsvogel en vele andere soorten, die
samen ook een goede indicator voor de
kwaliteit van het milieu van dit deel van het
Caldeirãogebergte zijn.
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Naam: Heuvel op, heuvel af
Coördinaten:
37º 23’ 00,723’’ N, 7º 43’ 34,390’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Vaqueiros
Gemeente: Alcoutim
Lokatie: Vaqueiros
Bereikbaarheid: Bij Martim Longo de EN
506 naar Vaqueiros volgen.
Soort: Wandelroute en ATB-route
Rondwandeling: Ja
Afstand: 13 km
Gemiddelde duur: 4.30 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Wegen vol stenen en
onverharde wegen.
Beste wandelperiode: Niet in de zomer en
op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Ja
Gemarkeerde route: Ja. PR7
Natuurbelang: Beeklandschap, -fauna en
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–flora.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: “Associação
Odiana” en Stadhuis Alcoutim.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.

De route begint bij de basisschool in
Vaqueiros en gaat verder in de richting van
Ferrarias, waar u de Barranco das Hortas
oversteekt in gebieden met oleanders en
lisdodden (A). De boomvegetatie op de
route bestaat uit steeneiken, kurkeiken en
parasolden, terwijl het struikgewas beheerst
wordt door de cistusroos die talrijk aanwezig
is.
Na Cova dos Mouros heeft u een prachtig
uitzicht over de Foupanabeek (B).
Als u verder naar het zuiden gaat, steekt de
route de Foupanilhabeek op vier plaatsen
over en verder ook nog de waterloop van
Barranco do Ribeirão. Hier treft u een rijke
oevervegetatie en bijbehorende fauna aan,
zoals visslangen, waterschildpadden, kikkers,
vissen en een grote verscheidenheid aan
insecten (C).
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Naam: Ladeiras do Pontal
Coördinaten:
37º 25’ 20,309’’ N, 7º 27’ 20,309’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Alcoutim
Gemeente: Alcoutim
Lokatie: Miradouro do Pontal (Uitkijkpunt
van Pontal).
Bereikbaarheid: De EM 1063 komt langs
de Miradouro do Pontal en heeft verbinding
met de EN 122 en de IC 27.
Soort: Wandelroute/ATB
Rondwandeling: Ja
Afstand: 13,5 km
Gemiddelde duur: 4.30 uur

Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde wegen.
Beste wandelperiode: Niet in de zomer en
op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Ja. PR2
Gemarkeerde route: Ja
Natuurbelang: Gedeeltelijk gelegen in de
Site Guadiana van het netwerk Natura 2000.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: “Associação
Odiana” en Stadhuis Alcoutim.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.

De route begint bij de Miradouro do
Pontal (belvedère) en het is aanbevolen de
wandeling te beginnen in de richting van
Torneiro. Op dit deel van de route bestaat
de vegetatie vooral uit gras en struiken
zoals cistusroos, mastiekboom, lavendel,
Montpellier zonneroosje, Spaanse brem of,
wat dichter bij Barranco das Fontainhas,
oleander, wilde braamstruik, peperboompje,
rozemarijn of paars brandkruid (A).
Bij het klimmen bestaat het landschap tot
dicht bij het dorpje Torneiro uit cistusrozen,
een paar vruchtboomgaarden en
wijngaarden (B).
Tussen Torneiro en Balurcos de Baixo komt
u weer boomgaarden (C), steeneikbossen
en een paar dennenbossen (parasoldennen)
tegen. Wanneer u de route in de richting van
de Guadiana volgt, ziet u nog steeds een
landschap met verspreid liggende bomen,
zoals steen- en kurkeiken, totdat u een
hoog punt bereikt met een panoramisch
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Iberische groene kikker

uitzicht over de rivier en aangrenzende
valleien (D). Vanaf de Alfarrobeiravallei gaat
de route via pijnboomplantages verder
tussen cistusrozen en steeneiken, totdat de
route de verharde weg weer kruist. Vanaf
hier tot aan het vertrekpunt loopt u over
een weg langs de Guadiana vol interessante
landschappen.
Van de gevarieerde fauna van dit gebied
verdienen de vogels van de verschillende
delen van de route de aandacht. De
Guadiana en zijn zijrivieren zijn van groot
belang voor een groot aantal vissoorten,
waarvan sommige endemische soorten van
dit hydrografische bekken zijn.
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Stroom, stroom... Guadiana
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Naam: Stroom, stroom... Guadiana
Coördinaten:
37º 24’ 10,010’’ N, 7º 27’ 28,735’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Alcoutim
Gemeente: Alcoutim
Lokatie: Laranjeiras
Bereikbaarheid: Bereikbaar via de EM 5072, die verbinding heeft met de EN 122 en de
IC 27, tot aan het dorpje Laranjeiras.
Soort: Wandelroute
Rondwandeling: Ja
Afstand: 8,5 km
Gemiddelde duur: 3 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).

Soort weg: Onverharde wegen en verharde
weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door,
behalve op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Ja. PR1
Gemarkeerde route: Ja
Natuurbelang: De route ligt bijna volledig
in de Site Guadiana van het netwerk Natura
2000.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: “Associação
Odiana” en Stadhuis Alcoutim.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.

De route begint in het dorpje Laranjeiras bij
de parkeerplaats en de fontein.
Op het begin van de route, wanneer u
de richting Guerreiros do Rio en Álamo
volgt, maar ook in Laranjeiras zelf, kunt u
een paar traditionele leistenen gebouwen
bewonderen (hooizolders, ovens, enz.).
Wanneer u Laranjeiras achter u laat, leidt een
helling u naar een hoog punt met uitzicht
over de Guadianarivier (A). Bij het afdalen
naar Guerreiros do Rio loopt de route tot aan
het dorpje Álamo over een verharde weg.
Tussen Álamo en Corte das Donas bestaat
het landschap uit vruchtboomgaarden
met eerst amandelbomen en verderop
olijfbomen (B). Hier ziet u ook verspreid
liggende bomen van andere soorten, zoals
de steeneik en parasolden.
Voordat u Corte das Donas bereikt, komt u
voorbij een oude windmolen (C). Vanaf dit
punt tot aan Barranco das Laranjeiras is het
landschap gevarieerd en kunt u een groot
aantal mediterraanse flora- en faunasoorten
aanschouwen (D). Wilde Spaanse marjolein,
rozemarijn, Spaanse brem, groene lavendel,
lavendel, tamarisk, paars brandkruid,
mastiekboom, johannesbroodboom,
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Groene lavendel

Montpellier zonneroosje en peperboompje
zijn een paar van de vele planten die hier
groeien. Tijdens de route kunt u, afhankelijk
van de weersomstandigheden, ook de
prachtige lokale faunasoorten bewonderen,
met name de blauwe ekster, wild konijn,
haas, patrijs, scharrelaar, wielewaal e.d..

Route

Stroom, stroom... Guadiana
1

A
E

D

138

139

C

B

0,25

0

topografisch profiel (m)

300

Startpunt van de route
Panoramisch uitzicht
Panoramisch uitzicht
Windmolen
Gevarieerd landschap
Panoramisch uitzicht
Route

0

1
A
B
C
D
E

0,5 km

0

5000

10000

Routedetails

Terras da Ordem
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Naam: Terras da Ordem
Coördinaten:
37º 21’ 19,586’’ N, 7º 30’ 24,982’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Odeleite
Gemeente: Castro Marim
Lokatie: Nationaal Bos van Terras da Ordem
Bereikbaarheid: Via de IC 17 of de EN 122
bereikt u Odeleite. Op ongeveer 3 km ten
noorden van Odeleite komt u via de EN 122
bij het Nationaal Bos.
Soort: Wandelroute en ATB-route
Rondwandeling: Ja
Afstand: 12,5 km
Gemiddelde duur: 4 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch

profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door,
behalve op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Ja. PR5
Gemarkeerde route: Ja
Natuurbelang: Het zuidoostelijk deel maakt
deel uit van het netwerk Natura 2000 (Site
Guadiana). Beeklandschap, -flora en -fauna
en dennenbossen.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: “Associação
Odiana” en Stadhuis Castro Marim.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.

De route begint bij de ingang van Odeleite,
bij het kerkhof, of bij de ingang van het
Nationaal Bos, bij het Boswachtershuis.
Totdat u een waterloop tegenkomt, bestaat
het landschap in het bos naast enkele
steeneiken grotendeels uit parasoldennen
(A) en uit struikgewas dat o.a. gevormd
wordt door groene lavendel, kuiflavendel en
peperboompjes.
Als u bij de eerste waterloop komt, bestaat
de oevervegetatie uit rietvelden en een
paar goed onderhouden gebieden (met de
natuurlijke oevervegetatie van de Algarve)
met in het bijzonder populieren, tamarisken,
wilgen, oleanders, lisdodde, rus, enz. (B).
Vlakbij de oude Kolenmolen (C) kunt u het
laatste deel van de Foupanabeek zien, die
zich even verderop, bij Pernadas, bij de
Odeleitebeek voegt en 4 km stroomafwaarts
in de Guadiana uitmondt. Heel dit
oevergebied is van groot biologisch belang.
De natuurlijke vegetatie is redelijk
ontwikkeld met mengelingen van
steeneiken en johannesbroodbomen,
olijfbomen en akkers, voornamelijk
sinaasappelboomgaarden, in de buurt
van de beek. De fauna van het bos is
vrij gevarieerd en het is niet moeilijk om

wilde konijnen, patrijzen, blauwe eksters,
tortelduiven en veel karakteristieke
zangvogels van deze habitats te zien. Ook
bestaat er een interessant aantal reptiel- en
amfibiesoorten (herpetofauna), waardoor
u met een beetje geluk de ladderslang,
Montpellierslang, hagedis, Psammodromus
hispanicus, Iberische vroedvrouwpad,
rugstreeppad, ribsalamander of salamander
tegen kunt komen.
In Pernadas, op de rechteroever van
de Odeleite, kunt u een watermolen
(Moinho das Pernadas) zien, die onlangs
gerestaureerd is en in een regionaal
cultureel centrum is veranderd (D). Bij
de daaropvolgende zeer steile helling
ziet u een gevarieerde laag struikgewas
met rozemarijn, lavendel, wilde Spaanse
marjolein, cistusroos, kuiflavendel, groene
lavendel, peperboompjes of Montpellier
zonneroosjes (E).
Op de weg langs de Barranco do Cavalo
wordt de omgeving weer overheerst
door pijnbomen, totdat u opnieuw bij het
Boswachtershuisje bent (F).
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Amandelboompad
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Naam: Amandelboompad
Coördinaten:
37º 18’ 21,922’’ N, 7º 35’ 32,952’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Odeleite
Gemeente: Castro Marim
Lokatie: Alta Mora
Bereikbaarheid: Bereikbaar via de EM 512
(Azinhal-Alta Mora), die verbinding heeft
met de EN 122 en de IC 27, tot aan het
dorpje Cruz de Alta Mora.
Soort: Wandelroute en ATB-route
Rondwandeling: Ja
Afstand: 11 km
Gemiddelde duur: 4 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde en verharde weg.
Beste wandelperiode: Niet in de zomer en
op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Ja. PR8
Gemarkeerde route: Ja
Natuurbelang: Beeklandschap, -fauna en
–flora.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: “Associação
Odiana” en Stadhuis Castro Marim.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.

Bloeiende amandelbomen

De route begint in Cruz de Alto Mora op
het plein/de kruising van dit dorp, in de
richting van Soalheira. De omgeving bestaat
uit verspreid liggende amandelbomen en
steeneiken (A).
In de buurt van een kleine waterloop
bestaat de vegetatie uit pijlriet en oleander.
In deze waterhabitats kunnen soorten zoals
de visslang en waterschildpad worden
gezien. Bij de volgende helling ziet u
een onderlaag met soorten zoals paars
brandkruid, Spaanse brem, Montpellier
zonneroosje, lavendel, groene lavendel,
cistusroos of klieralant, die de velden
bijzonder kleurrijk maken, vooral in de
bloeiperiode in de lente (B).
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Amandelbomen

Wanneer u weer op de onverharde weg
komt en langs de ruïnes van een windmolen
wandelt, kunt u van het omliggende
landschap genieten. Wanneer u de tweede
verharde weg verlaat, gaat de route verder
via een smallere doorgang tussen heuvels.
U gaat verder tot het dorpje Caldeirão door
een landschap vol cistusrozen, gevolgd
door een groot gebied met verspreide
amandelbomen (die tijdens de bloei

Oleander

in januari/februari het landschap wit
kleuren) (C). Wanneer u verder wandelt
naar de Belichebeek, komt u door twee
karakteristieke dorpjes van het achterland
van de Algarve (D). Het is een goed idee om
bij de twee oversteken van de Belichebeek
even pauze te nemen om deze interessante
waterloop (E) te bewonderen en uit te
rusten voor de laatste moeilijke klim met
uitzicht over de vallei (F).
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Een Raam op de
Guadiana
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Geit

Naam: Een Raam op de Guadiana
Coördinaten:
37º 17’ 04,151’’ N, 7º 27’ 56,773’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Azinhal
Gemeente: Castro Marim
Lokatie: Azinhal
Bereikbaarheid: De EN 122 of de IC 17
nemen tot aan het plaatsje Azinhal.
Soort: Wandelroute en ATB-route
Rondwandeling: Ja
Afstand: 7,5 km
Gemiddelde duur: 2.30 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Wegen vol stenen en

Guadiana

onverharde wegen.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door,
behalve op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Ja. PR3
Gemarkeerde route: Ja
Natuurbelang: Landschap. Fauna en flora
van het mediterraans kreupelhout.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: “Associação
Odiana” en Stadhuis Castro Marim.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.

De route begint op het Marktplein van
Azinhal en gaat in oostelijke richting
verder naar de ruïnes van een windmolen
(A).
Door zijn vrij uitzicht over de omgeving
(B), vooral in het oosten, waar u de
Guadiana en aangrenzende heuvels en
valleien (C) kunt zien, is het een behoorlijk
interessante route.
Het landschap bestaat uit cistusrozen,
vruchtboomgaarden en verspreid
liggende boomvegetatie (jeneverbessen,
johannesbroodbomen, amandelbomen).
De fauna is gevarieerd en in de bossen
en boomgaarden kunt u soorten zien als

het wild konijn, patrijs, haas, Provençaalse
grasmus, blauwe ekster, merel,
Theklaleeuwerik, tortelduif, wielewaal of
de grauwe klauwier.
Op het einde van de afdaling naar
Várzea das Almas houdt u rechts aan.
Hier, ten zuiden van het ravijn, ziet u een
uitgebreide oevervegetatie met een paar
in het oog springende essen (D). Wanneer
u Carepa bereikt, begint u rechts aan een
helling die naar het vertrekpunt leidt
(E). Op deze weg bestaat de omgeving
uit wijngaarden, vijgenbomen en
johannesbroodbomen.
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Venta Moinhos Moerasroute
Naam: Venta Moinhos Moerasroute
Coördinaten:
37º 14’ 04,884’’ N, 7º 26’ 50,319’’ W (startpunt)
37º 14’ 28,771’’ N, 7º 25’ 40,766’’ W (eindpunt)
Deelgemeente: Castro Marim
Gemeente: Castro Marim
Lokatie: Interpretatiecentrum van het
natuurreservaat Castro Marim en Vila Real de
Santo António Zoutmoeras (RNSCMVRSA).
Bereikbaarheid: Vanaf de A 22 de
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Lepelaar

afslag Alcoutim nemen en op de
volgende kruising, bij Monte Francisco,
rechts aanhouden richting het
Interpretatiecentrum van het RNSCMVRSA.
De route begint bij deze kruising.
Soort: Wandelroute en ATB-route
Rondwandeling: Nee
Afstand: 7 km (heen en terug).
Gemiddelde duur: 2 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde weg.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Nee. Er zijn een paar
informatieborden.
Bijzonderheden: Er is gedetailleerde
informatie beschikbaar over de bestaande
biodiversiteit van dit natuurreservaat.
Natuurbelang: Nat zoutmoerasgebied.
Avifauna. De route ligt in het
natuurreservaat Castro Marim en Vila Real de
Santo António Zoutmoeras en maakt deel
uit van het netwerk Natura 2000 (Site Ria
Formosa/Castro Marim).
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Reserva
Natural do Sapal de Castro Marim e Vila
Real de Santo António (Natuurreservaat
Castro Marim en Vila Real de Santo António
Zoutmoeras) en Stadhuis Castro Marim.
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De route begint op de kruising met het bord
met de aanduiding RNSCMVRSA, tegenover
het dorpje Monte Francisco, en gaat verder
in de richting van het Interpretatiecentrum
van het natuurreservaat. Langs deze route
staan informatieborden over de natuurlijke
en culturele bezienswaardigheden in
het gebied. Het landschap bestaat uit
zoutmoeras, zoutpannen, akkers en
zoetwater-, brakwater- en zoutwatermeren.
Hier kunt u de typische vegetatie van deze
habitats en hun fauna bekijken, met name

de avifauna (A), die van bijzonder belang
is op nationaal niveau. In de vochtige
gebieden komen, vaak in grote aantallen,
weinig gebruikelijke vogels voor, zoals de
lepelaar, kluut, ooievaar of de steltkluut.
In het natuurreservaat leeft ook een grote
hoeveelheid waterfauna (vissen, schelpen weekdieren), waardoor dit beschermd
gebied een van de gebieden van de Algarve
met de grootste faunavariatie is.
In het Interpretatiecentrum kunt u meer
te weten komen via de tentoonstellingen

Route

Venta Moinhos Moerasroute
en informatieborden of via de publicaties
aan de receptie. Vanaf hier kunt u achter
de grote ramen van het gebouw, die
daar uitstekend geschikt voor zijn, het
zoutmoeras en de aangrenzende meren
zien (B).
Op het buitenterrein van dit centrum
liggen een kleine interpretatieroute en een

gezellige picknickplaats.
De route gaat in noordelijke richting
verder tot aan het boswachtershuisje.
Langs dit deel van de route komt u
johannesbroodboomgaarden tegen en op
het eind heeft u een mooi uitzicht over het
laatste deel van de rivier (C).
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Mooi Uitzicht
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Naam: Mooi Uitzicht
Coördinaten:
37º 13’ 16,194’’ N, 7º 33’ 46,752’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Vila Nova de Cacela
Gemeente: Vila Real de Santo António
Lokatie: Corte António Martins
Bereikbaarheid: Vanaf de EN 125 neemt
u de EM 509 die V.N. de Cacela met Corte
António Martins verbindt.
Soort: Wandelroute en ATB-route
Rondwandeling: Ja
Afstand: 9 km
Gemiddelde duur: 3 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).

Soort weg: Landwegen en verharde weg.
Beste wandelperiode: Niet in de zomer en
op erg warme dagen.
Goedgekeurd: Ja
Gemarkeerde route: Ja
Natuurbelang: Landschap. Fauna die
op het platteland en in het mediterraans
kreupelhout voorkomt.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: “Associação
Odiana” en Stadhuis Vila Real de Santo
António.
Opmerkingen: De route ligt in een
jachtgebied.

De route begint na het bord met de
aanduiding Corte António Martins, op
een kruising waar u een informatiebord
aantreft. Wat verderop ligt in de richting
van Eira Pelada het Recreatief en
Sportcentrum van deze plaats.
Op het eerste deel van de route
komt u door een omgeving met
johannesbroodbomen en steeneiken,
totdat u de eerste oversteek van de Rio
Secobeek tegenkomt. Dit is een kleine
waterloop die voornamelijk met oleander
(A) begroeid is.
Als u omhoog gaat richting Pomar, komt
u een gevarieerd struikgewas met planten
zoals cistusroos, Montpellier zonneroosje,
Spaanse brem, wilde Spaanse marjolein,
lavendel of klieralant tegen. De hier
voorkomende bomen zijn olijfbomen en
kurkeiken. Zoogdieren zoals het wild konijn
of de haas, en vogels zoals de Vlaamse gaai,
hop of blauwe ekster zijn naast vele andere
vrij gewoon.
In Pomar kunt u een aantal karakteristieke
traditionele bouwsels van het Serra
tegenkomen, zoals bijvoorbeeld muren,
woningen en ovens (C). Naast dit
dorpje treft u verder boomgaarden aan,
voornamelijk van citrusbomen.
Vanaf Portela do Carvoeira komt u in een
gebied met prachtige vergezichten, zeker
over de Cerro da Boa Vista (D).
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Vervolgens daalt u af richting Lagoa en
Corte António Martins en steekt u de beek
van Rio Seco weer over (E).
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Aldeia Nova Interpretatieroute
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Naam: Aldeia Nova Interpretatieroute
Coördinaten:
37º 10’ 54,869’’ N, 7º 28’ 04,520’’ W (startpunt)
Deelgemeente: Monte Gordo
Gemeente: Vila Real de Santo António
Lokatie: Nationaal Bos van de Duinen van
Vila Real de Santo António.
Bereikbaarheid: Als u het plaatsje Aldeia
Nova binnenkomt, in de richting Faro-Vila
Real de Santo António, neemt u de eerste
afslag rechts. Na 200 m komt u bij de
parkeerplaats.
Soort: Wandelroute en ATB-route
Rondwandeling: Ja

Afstand: 1,5 km
Gemiddelde duur: 1 uur
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde wegen.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja. Informatieborden.
Natuurbelang: Dennenbos.
Eigenaren: Openbare wegens.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis Vila
Real de Santo António.
Opmerkingen: Route met 10
interpretatieposten met informatie in braille.

Dennenappel

De route begint bij het informatiebord op de
parkeerplaats. Als u de aanwijzingen op het
bord volgt, gaat u het dennenbos binnen,
dat wordt overheerst door zeedennen en
kleine stukken parasoldennen (A).
Wat verderop liggen brandgangen. Dit zijn
rechte stroken bos, die vrij van begroeiing
moeten zijn en dienen om brandoverslag
te voorkomen en toegankelijkheid voor
brandbestrijding mogelijk te maken (B). Als
u de route verder langs deze brandgang
volgt, kunt u een vogelspotplaats (C)
tegenkomen op de oever van een als
waterreservoir aangelegd meer. Hier ziet u
een paar watervogels zoals eenden, reigers
of futen.
In de richting van het strand krijgt het

dennenbos steeds meer parasoldennen, die
wat beter aan de zandgrond zijn aangepast
(D).
Als u bij een loopbrug naar het strand
komt en hier naartoe loopt, ziet u een
karakteristieke duinstrook en verschillende
typische plantensoorten zoals helm (E).
Wat verderop kruist de route een pad dat
verbinding maakt met de Camaleãoroute
(F). Vanaf deze kruising komt de route tot
aan het eindpunt weer door een gebied
met zeedennen (G).
Voordat u deze wandeling afsluit, kunt op
een plek met tafels nog even picknicken en
uitrusten (H).
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Naam: Kameleonroute
Coördinaten:
37º 11’ 17,840’’ N, 7º 25’ 23,078’’ W (startpunt)
37º 10’ 54,869’’ N, 7º 28’ 04,520’’ W (eindpunt)
Deelgemeente: Monte Gordo en Vila Real
de S. António.
Gemeente: Vila Real de Santo António.
Lokatie: Nationaal Bos van de Duinen van
Vila Real de Santo António.
Bereikbaarheid: In Vila Real de Santo
António gaat u op de eerste rotonde rechts
in zuidelijke richting en gaat u verder tot het
Milieuinformatiecentrum van de Kameleon,
dat zich aan de rechterkant bevindt. De
route begint bij dit Centrum of op de
parkeerplaats in Aldeia Nova, bij de ingang
van het Nationaal Bos.

Soort: Wandelroute en ATB-route.
Rondwandeling: Nee
Afstand: 5 km
Gemiddelde duur: 3 uur (heen en terug).
Helling: (Zie grafiek van het topografisch
profiel op de routekaart).
Soort weg: Onverharde wegen en
zandwegen.
Beste wandelperiode: Het hele jaar door.
Goedgekeurd: Nee
Gemarkeerde route: Ja
Natuurbelang: Nationaal Bos. Dennenbos.
Kameleon.
Eigenaren: Openbare wegen.
Verantwoordelijke instanties: Stadhuis
Vila Real de Santo António.

Beschrijving vertrek vanaf het
Milieuinformatiecentrum van de Kameleon,
waar een informatiebord staat.
Tot aan de eerste kruising bestaat het
landschap uit parasoldennen. Vanaf hier
gaat u in de richting van Monte Gordo. Het
landschap gaat over in zeedennen met
soorten zoals Spaanse brem, mastiekbomen
of retama, een typische struik van de
Sotavento, die op sommige plekken een vrij
dicht struikgewas vormt. In dit dennenbos
kunt u een emblematische, zeer kwetsbare
soort van de Portugese fauna zien: de
kameleon. In Portugal beperkt deze soort
zich tot de kust van de Algarve en leeft
in kustbossen en begroeide kustduinen.
Dit Nationaal Bos herbergt een van de
belangrijktste kameleonpopulaties.
Sommige vogelsoorten zoals mezen,
distelvinken, blauwe eksters of tortelduiven
zijn ook heel gewoon.
Nadat u de camping, met een picknickpark,
gepasseerd bent, volgt u de beek van Monte
Gordo en komt u weer in het dennenbos tot
aan de parkeerplaats van het dorpje Aldeia
Nova.
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Via Algarviana

De Via Algarviana is een lange wandel- en
fietsroute (300 km), die geclassificeerd staat
als Grote Route (GR13).
De route begint in Alcoutim en eindigt
in Cabo de S. Vicente en kan ook in
omgekeerde richting worden gevolgd.
De route doorkruist heel het binnenland
van de Algarve, van de Barrocal tot aan de
bergen, en komt langs dorpjes en heuvels
waar talrijke culturele gebruiken, gewoontes
en tradities van de regio nog behouden
gebleven zijn. Omwille van de kenmerken
van het terrein en logistieke behoeften,
natuurlijke obstakels, omheiningen,
accommodatie, restauratie e.d. is de route in
14 sectoren onderverdeeld. Deze sectoren
zijn niet waterdicht en kunnen daarom
zelfstandig en naargelang uw persoonlijke
lichamelijke conditie worden afgelegd. De
Via Algarviana beschikt over bewegwijzering
om de wandelaar en fietser te helpen,
over palen, pijlen voor richtingaanwijzing
en informatie, interpretatieborden en

borden die bezienswaardigheden, cultureel
en natuurlijk erfgoed, ondersteunende
plaatsen, de te volgen richting of de richting
van de route aangeven. Op de borden
wordt altijd de kleurcode/identificatie van
de “Grote Route” - GR, gebruikt, namelijk wit
en rood.
Op de Via Algarviana komt de
reiziger verschillende landschappen,
bezienswaardigheden, erfgoed, culturele
tradities en een gevarieerde flora en
fauna tegen. Naarmate men langs de 11
gemeentes van de route komt, kunnen
5 plaatsen van het netwerk Natura 2000,
2 geclassificeerde Sites en 1 natuurpark
worden geïdentificeerd. Hier komen
verschillende bedreigde en beschermde
dieren- en plantensoorten voor, zoals de
havikarend (Hieraetus fasciatus), oehoe
(Bufo bufo), otter (Lutra lutra), wilde kat
(Felis silvestris), orchideeën, narcissen. Ook
kunnen we een belangrijke gemeenschap
autochtone flora tegenkomen, met
endemische soorten zoals o.a. Bellevalia
hackelii, Linaria algarviana, Thymus
camphoratus. Langs de route vinden we
talrijke aromatische of medicinale soorten,
zoals tijm, lavendel, venkel, rozemarijn, enz.
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De natuurlijke vegetatie is grotendeels
mediterraans. Ook kunnen er dichte
kurkeikbossen worden waargenomen,
waar cistusrozen (Cistus ladanifer) groeien.
Verder komen we o.a. aardbeibomen,
vruchtboomgaarden, citrusboomgaarden
en dennenbossen tegen.
De route komt langs verschillende beken
met voornamelijk oevervegetatie, langs
heuvels, uitkijkpunten en een paar plaatsen
van bijzonder geologisch belang, zoals Silves
met het zandsteen van Silves, Monchique
met het subvulkanische magmatische
massief met syeniet en Bensafrim met het
kalksteen uit de jurassische periode.
De Via Algarviana is een route met een
rijk historisch, archeologisch en religieus

Scheprad

erfgoed. Talrijke culturele waarden van het
binnenland van de Algarve zijn hier nog
behouden gebleven, van eeuwenoude
kerken, bronnen, bedevaartskapellen,
schepraderen, windmolens, menhirs,
musea, gemeenschappelijke ovens tot
traditionele en ambachtelijke markten,
volks- en religieuze feesten die het hele
jaar door plaatsvinden. Ook kunnen we
ambachtswerk van verschillende lokale
producten zien, zoals wol, linnen, katoen,
riet, teen, keramiek, aardbezie, honing en
nog veel meer. U zult deze route dan ook
niet licht vergeten.

Naam van de route: Via Algarviana (GR13)
Gemeentes waarlangs de route komt:
Alcoutim, Aljezur, Castro Marim, Tavira, São
Brás de Alportel, Loulé, Silves, Monchique,
Lagos, Portimão en Vila do Bispo.
Ligging: Algarve
Bereikbaarheid en vertrek- en
aankomstpunten: De route is in 14
sectoren onderverdeeld. Deze beginnen
en eindigen allemaal in plaatsen met
accommodatie- en eetgelegenheden. De
route kan worden bereikt via de Nationale
Wegen die naar die plaatsen leiden
(Alcoutim, Balurcos, Furnazinhas, Vaqueiros,
Cachopo, Barranco do Velho, Salir, Alte, São
Bartolomeu de Messines, Silves, Monchique,
Marmelete, Bensafrim, Vila do Bispo en
Sagres - Cabo de São Vicente).
Soort route: Lineaire Grote Route (GR).

Afstand: 300 km
Gemiddelde duur: Één sector per dag (14
sectoren met afstanden tussen 14,30 km en
30,19 km, wat overeenstemt met ongeveer
4 à 8 uur wandelen per dag).
Maximale hoogte: 850 m, bij Foia (sector
11).
Minimale hoogte: 12 m, bij Vinha Velha
(sector 13).
Aanbevolen periode: lente en herfst.
Goedgekeurd: In fase van goedkeuring.
Gemarkeerde route: Ja.
Verantwoordelijke instantie: Associação
Almargem.
Opmerkingen: meer informatie op www.
viaalgarviana.org, waar u niet alleen nieuws
en gevarieerde informatie aantreft, maar
ook de gedetailleerde gids van heel de Via
Algarviana en de GPS-compatibele route
kunt downloaden.
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soortenlijst
Flora
Nederlandse naam - Wetenschappelijke naam
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Aardbeiboom - Arbutus unedo
Acacia - Acacia sp.
Adelaarsvaren - Pteridium aquilinum
Amandelboom - Prunus dulcis
Asperge - Asparagus albus
Basilicumachtig zonneroosje - Halimium
ocymoides
Biestarwegras - Elymus farctus
Boomdopheide - Erica arborea
Breedbladige phillyrea - Phillyrea latifolia
Canarische eik - Quercus Canariensis
Cistusroos - Cistus crispus
Cistusroos - Cistus ladanifer
Dwergpalm - Chamaerops humilis
Dwerggaspeldoorn - Ulex minor
Engels gras - Armeria pungens
Es - Fraxinus angustifolia
Eucalyptus - Eucalyptus globulus
Gaspeldoorn - Ulex argenteus ssp. argenteus
Gewoon riet - Phragmites australis
Groene lavendel - Lavandula viridis
Grote lisdodde - Typha latifolia
Heesterachtig schorrenkruid - Suaeda vera
Helm - Ammophila arenaria
Jeneverbes - Juniperus turbinata
Johannesbroodboom - Ceratonia siliqua
Juncus acutus - Juncus acutus
Katoenkruid - Otanthus maritimus
Kattendoorn - Ononis natrix ssp. ramosissima
Kermeseik - Quercus coccifera
Kerryplant - Helichrysum italicum ssp. picardii

Klieralant - Dittrichia viscosa ssp. revoluta
Kretensische tijm - Thymbra capitata
Kuiflavendel - Lavandula pedunculata ssp.
sampaiana
Kurkeik - Quercus suber
Lavendel - Lavandula luisieri
Lisdodde - Typha sp.
Mastiekboom - Pistacia lentiscus
Mirte - Myrtus communis
Montpellier zonneroosje - Cistus monspeliensis
Oleander - Nerium oleander
Olijfboom - Olea europaea var. europaea
Paars brandkruid - Phlomis purpurea
Parasolden - Pinus pinea
Peperboompje - Daphne gnidium
Pijlriet - Arundo donax
Pioen - Paeonia broteroi
Populier - Populus sp.
Portugese dophei - Erica lusitanica
Portugese eik - Quercus faginea
Portugese tijm, vlezige tijm - Thymus carnosus
Retama - Retama monosperma
Rode dopheide - Erica australis
Rododendron - Rhododendron ponticum ssp.
baeticum
Rozemarijn - Rosmarinus officinalis
Rus - Juncus sp.
Saliebladig zonneroosje - Cistus salvifolius
Schermdophei - Erica umbellata
Schietwilg - Salix alba ssp. vitellina
Sneeuwbal - Viburnum tinus
Spaanse brem - Genista hirsuta
Spaanse oregano - Thymus camphoratus
Steeneik - Quercus rotundifolia
Steenlinde - Phillyrea angustifolia

Struiklamsoor - Limoniastrum monopetalum
Tamarisk - Tamarix africana
Tijm - Thymus villosus
Vijgenboom - Ficus carica
Vingerhoedskruid - Digitalis purpurea
Wilde braamstruik - Rubus ulmifolius
Wilde olijfboom - Olea europaea var. sylvestris
Wilde Spaanse marjolein - Thymus mastichina
Wilg - Salix sp.
Witbladige cistusroos - Cistus albidus
Zeebedstro - Crucianella maritima
Zeeden - Pinus pinaster
Zeedistel - Eryngium maritimum
Zeekamille - Anthemis maritima
Zeeklaver - Medicago marina
Zeeraket - Cakile maritima
Zeerus - Juncus maritimus
Zilverpopulier - Populus alba
Zonneroosje - Cistus populifolius

Fauna
Nederlandse naam - Wetenschappelijke naam
Appelvink - Coccothraustes coccothraustes
Blauwe ekster - Cyanopica cyanus
Blauwe reiger - Ardea cinerea
Bonte strandloper - Calidris alpina
Boomklever - Sitta europaea
Buizerd - Buteo buteo
Cabreramuis - Microtus cabrerae
Dodaars - Tachybaptus ruficollis
Dwergstern - Sterna albifrons
Egel - Erinaceus europaeus
Ezel - Equus asinus
Geelpootmeeuw - Larus cachinnans
Genetkat - Genetta genetta
Grauwe klauwier - Lanius collurio
Groene specht - Picus viridis
Groenling - Carduelis chloris
Grote bonte specht - Dendrocopos major
Grutto - Limosa limosa
Havikarend - Hieraaetus fasciatus
Hybride elrits Rutilus alburnoides - Rutilus
alburnoides
Hop - Upupa epops
Iberische elrits - Anaecypris hispanica
Iberische endemische vis Chondrostoma
lemmingii - Chondrostoma lemmingii
Iberische groene kikker - Rana perezi
Iberische haas - Lepus granatensis
Iberische voorn - Squalius aradensis
Iberische vroedvrouwpad - Alytes cisternasii
IJsvogel - Alcedo atthis
Jan-van-gent - Sula bassana
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begrippenlijst
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Kameleon - Chamaeleo chamaeleon
Kanoetstrandloper - Calidris canutus
Kapmeeuw - Larus ridibundus
Kleine bonte specht - Dendrocopos minor
Kleine muisoor - Myotis blythii
Kleine zilverreiger - Egretta garzetta
Kluut - Recurvirostra avosetta
Koolmees - Parus major
Kuifaalscholver - Phalacrocorax carbo
Kwartel - Coturnix coturnix
Lacerta schreiberi - Lacerta schreiberi
Ladderslang - Elaphe scalaris
Lepelaar - Platalea leucorodia
Mangoeste - Herpestes ichneumon
Mediterraanse boomkikker - Hyla meridionalis
Meerkoet - Fulica atra
Merel - Turdus merula
Montpellierslang - Malpolon monspessulanus
Ooievaar - Ciconia ciconia
Otter - Lutra lutra
Provençaalse grasmus - Sylvia undata
Purperkoet - Porphyrio porphyrio
Purperreiger - Ardea purpurea
Psammodromus hispanicus - Psammodromus
hispanicus
Ribsalamander - Pleurodeles waltl
Rode flamingo - Phoenicopterus ruber
Rode patrijs - Alectoris rufa
Roodborsttapuit - Saxicola torquata
Rugstreeppad - Bufo calamita
Salamander - Salamandra salamandra
Scharrelaar - Coracias garrulus
Slangenarend - Circaetus gallicus
Slechtvalk - Falco peregrinus
Steenloper - Arenaria interpres

Steenuil - Athene noctua
Steltkluut - Himantopus himantopus
Spaanse waterschildpad - Mauremys leprosa
Strandplevier - Charadrius alexandrinus
Theklaleeuwerik - Galerida theklae
Torenvalk - Falco tinnunculus
Tortelduif - Streptopelia turtur
Tureluur - Tringa totanus
Visslang - Natrix sp.
Vlaamse gaai - Garrulus glandarius
Vos - Vulpes vulpes
Waterhoen - Gallinula chloropus
Wenkkrab - Uca tangeri
Wezel - Mustela nivalis
Wielewaal - Oriolus oriolus
Wild konijn - Oryctolagus cuniculus
Wild zwijn - Sus scrofa
Wilde eend - Anas platyrhynchos
Wilde kat - Felis silvestris
Witoogeend - Aythya nyroca
Witte kwikstaart - Motacilla alba
Woudaapje - Ixobrychus minutus
Wulp - Numenius arquata

Akkerbouwgewas - Gewas dat groeit of
leeft op bezaaide grond; benaming van
kruidgewassen die zaden en groenvoer
voortbrengen.
Barrocal - Strook kalksteengrond in centraal
Algarve tussen het gebergte en de kust met
een karakteristieke vegetatie, die gedeeltelijk
uniek is voor dit gebied.
Biodiversiteit - Omvat de verscheidenheid
binnen een soort, tussen soorten en de
vergelijkbare verscheidenheid tussen
ecosystemen.
Bos - Halfnatuurlijk woud dat wordt
gekenmerkt door een dunbegroeide
boomlaag en een kruidlaag met natuurlijke en
halfnatuurlijke weides. De boomsoorten zijn
voornamelijk kurkeiken en steeneiken.

bestaat uit een grote horizontale tegel die op
ondersteunende verticale stenen is geplaatst.
Kalkhoudende breccië - Brokken kalk die
door calciumcarbonaatcement verenigd zijn.
Karstlandschap - Kalkstenen gebied
dat gekenmerkt wordt door een zwakke
oppervlaktedrainage, overvloedige ingesloten
bekkens en een goed ontwikkeld ondergronds
drainagesysteem met grotten.
Kleine Route - Aangeduid door het
letterwoord PR (“Pequena Rota”), gevolgd door
het registratienummer van de betreffende
gemeente. Deze route is in het veld
aangegeven door rode en gele merktekens,
duurt minder dan een dag en is minder dan 30
km lang.

Carnivoor - Dier dat hoofdzakelijk vlees eet.

Lagune - Kustbekken dat door een duinrand
van de zee wordt gescheiden.

Duin - Opeenhoping van zand door toedoen
van wind en zee.

Mastiekbos - Gebied dat voornamelijk uit
mastiekbomen (Pistacia lentiscus) bestaat.

Geopunt - Plaats van geologisch belang.

Mediterraans bos - Dicht bebost gebied dat
bij optimale ontwikkeling hoofdzakelijk bestaat
uit steeneiken, kurkeiken en pijnbomen.

Habitat - Plaats met met elkaar verband
houdende geofysische voorwaarden waar een
bepaalde soort of groep soorten leeft.
Holbewoner - Die in grotten woont of daar
zijn toevlucht zoekt
Hunnebedsteen - Megalitisch monument dat

Mediterraans kreupelhout - Gebied met zeer
dichtbegroeid struikgewas dat voornamelijk
bestaat uit typische struikgewassen van een
mediterraans klimaat (bijv. de genera Cistus,
Erica, Rosmarinus en Lavandula).
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Menhir - Megalitisch monument dat gevormd
wordt door een grote verticale stenen zuil.
“Monte” - Kleine agglomeratie huizen in een
afgezonderd gebied.
Nat gebied - Een kust- of achterlandgebied
dat permanent of tijdelijk overheerst wordt
door water.
Netwerk Natura 2000 - Europees ecologisch
netwerk dat tot doel heeft via het behoud van
verschillende soorten natuurlijke habitats en
van de wilde flora en fauna in de Europese
Unie voor de biodiversiteit zorg te dragen.
Oevervegetatie - Vegetatie van de oevers van
de waterlopen.
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olijfbomen).

nuttige contacten

Waadvogel - Behoort tot een groep vogels
die verscheidene families omvat en die men
meestal in natte gebieden aantreft (bijv.
strandlopers, regenwulpen, plevieren).

gemeenten

Watermolen - Door een waterrad
aangedreven molen.
Wetering - Beekje.
Winterslaap - Letargische toestand die door
enkele dieren tijdens de winter wordt gebruikt
als aanpassingsmechanisme aan overmatige
kou en gebrek aan voedsel en die tot doel
heeft energie te besparen.

Ondergroei (planten) – Laag vegetatie
onder de boomlaag.

Zangvogel - Meestal kleine vogel die tot de
orde van Passeriformes behoort (bijv. mus,
distelvink, mees).

Rotsontsluiting - Plaats waar rotsen onder het
bodemoppervlak aan de dag komen.

Zee- of rivierarm - Smalle tak van een rivier of
de zee die landinwaarts gaat.

Scheprad - Toestel om water uit putten te
scheppen.

Zoutminnend kreupelbos - Vegetatie die
gevonden wordt in gebieden met een hoog
zoutgehalte.

Slib - Modderbodem van een rivier, zee, enz.
Stenen dam - Kleine stuwdam. Dient om het
water van rivieren en beken tegen te houden,
omhoog te brengen en te keren en het via de
waterloop naar de molen te leiden.
Spoor - Smalle weg die ontstaan is door het
herhaald verkeer van mensen en dieren.
Vruchtboomgaard - Groep vruchtdragende
bomen. Kan bestaan uit verschillende
soorten bomen (amandelbomen,
johannesbroodbomen, vijgenbomen en

Zoutmoeras - Nat gebied met typische
vegetatie die een zouthoudende grond
tolereert.

Albufeira
Rua do Município
8200-863 Albufeira
Tel.: 289 599 500
Fax: 289 599 511
geral@cm-albufeira.pt
www.cm-albufeira.pt

Lagoa
Largo do Município
8401-851 Lagoa
Tel.: 282 380 400
Fax: 282 380 444
expediente@cm-lagoa.pt
www.cm-lagoa.pt

Alcoutim
Rua do Município, 12
89700-066 Alcoutim
Tel.: 281 540 500
Fax: 281 546 363
cmalcoutim@hotmail.com
www.cm-alcoutim.pt

Lagos
Praça Gil Eanes
8600-668 Lagos
Tel.: 282 771 700
Fax: 282 769 317
cmlagos@mail.telepac.pt
www.cm-lagos.pt

Aljezur
Rua Capitão Salgueiro Maia
8670-005 Aljezur
Tel.: 282 990 010
Fax: 282 990 011
cm.aljezur@mail.telepac.pt
www.cm-aljezur.pt

Loulé
Praça da República
8100-951 Loulé
Tel.: 289 400 600
Fax: 289 415 557
presidente@cm-loule.pt
www.cm-loule.pt

Castro Marim
Rua Dr. José Alves Moreira, 10
8950-138 Castro Marim
Tel.: 281 510 740
Fax: 281 510 743
cmcmarim@mail.telepac.pt
www.cm-castromarim.pt

Monchique
Travessa da Portela, 2
8550-470 Monchique
Tel.: 282 910 200
Fax: 282 910 299
geral@cm-monchique.pt
www.cm-monchique.pt

Faro
Rua do Município, 13
8000-398 Faro
Tel.: 289 870 870
Fax: 289 802 326
geral@cm-faro.pt
www.cm-faro.pt

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre
8700-349 Olhão
Tel.: 289 700 100
Fax: 289 700 111
cmolhao@mail.sitepac.pt
www.cm-olhao.pt
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overige instanties
Portimão
Praça 1.º de Maio
8500-962 Portimão
Tel.: 282 470 700
Fax: 282 470 792
geral@cm-portimao.pt
www.cm-portimao.pt
São Brás de Alportel
Rua Gago Coutinho
8150-151 São Brás de Alportel
Tel.: 289 840 000
Fax: 289 842 455
gidi@cm-sbras.pt
www.cm-sbras.pt
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Silves
Paços do Município
8300-117 Silves
Tel.: 282 440 800
Fax: 282 440 854
presidente@cm-silves.pt
www.cm-silves.pt
Tavira
Praça da República
8800-951 Tavira
Tel.: 281 320 500
Fax: 281 322 888
câmara@cm-tavira.pt
www.cm-tavira.pt
Vila do Bispo
Largo do Município
8650-407 Vila do Bispo
Tel.: 282 630 600
Fax: 282 639 208
cmvb.gap@clix.pt
www.cm-viladobispo.pt
Vila Real de Santo António
Praça Marquês de Pombal
8900-231 Vila Real de Santo António
Tel.: 281 510 001/2
Fax: 281 510 003
cmvrsa@mail.telepac.pt
www.cm-vrsa.pt

Agência Portuguesa de Ambiente, IP - ARH do Algarve
(Portugees Milieuagentschap)
Rua do Alportel, nº 10 – 2º
8000-293 Faro
Tel.: 289 889 000
Fax: 289 889 099
arhalg_geral@apambiente.pt
www.apambiente.pt
Almargem
Rua de São Domingos, nº 65, Apartado 251
8100 Loulé
Tel.: 289 412 959
Fax: 289 414 104
almargem@mail.telepac.pt
www.almargem.org
Associação IN LOCO (Vereniging IN LOCO)
Sítio da Campina / Av. da Liberdade - Apartado 101
8150-101 S. Brás de Alportel
Tel.: 289 840 860
Fax: 289 840 879 /78
inloco@mail.telepac.pt
www.in-loco.pt
A ROCHA – Centro de Estudos (Studiecentrum) “Cruzinha”
Quinta da Rocha - Apartado 41
8501-903 Mexilhoeira Grande
Tel.: / Fax: 282 968 380
portugal@arocha.org
www.arocha.org
Comissão de Coordenação e Desenvolvimento
Regional do Algarve (Commissie voor Regionale
Coördinatie en Ontwikkeling van de Algarve)
Hoofdvestiging: Praça da Liberdade, 2
8000-164 Faro
Tel.: 289 895 200
Fax. 289 807 623
geral@ccdr-alg.pt
www.ccrd-alg.pt
Departamento da Conservação da Natureza e Florestas
do Algarve (Departement voor Natuur- en Bosbehoud van
de Algarve)
Braciais – Patacão – Apartado 282

8001-904 Faro
Tel.: 289 870 718
Fax. 289 822 284
www.icnf.pt

8670-086 ALJEZUR
Tel.: 282 998 673
Fax: 282 998 531

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas
(ICNF) (Instituut voor Natuur- en Bosbehoud)
Rua de Santa Marta, 55
1169-230 Lisboa
Tel.: 21 3507900
Fax: 21 3507984
icnf@icnf.pt
www.icnf.pt

Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e de Vila Real
de Santo António (Natuurpark Castro Marim en Vila Real de
Santo António Zoutmoeras)
Hoofdvestiging:
Sapal de Venta Moinhos, Apartado 7
8950-138 CASTRO MARIM
Tel.: 281 510 680
Fax: 281 531 257
mscm@icnf.pt
www.icnf.pt

Odiana - Associação para o desenvolvimento do
baixo Guadiana (Vereniging voor de ontwikkeling van
Laagguadiana)
Rua 25 de Abril, nº 1
Apartado 21
8950-909 Castro Marim
Tel.: 281 531 171
Fax: 281 531 080
odiana@mail.telepac.pt
www.odiana.pt

RIAS - Centro de Recuperação e Investigação
de Animais Selvagens (Centrum voor Opvang en
Onderzoek van Wilde Dieren)
Centro de Educação Ambiental de Marim
(Milieueducatiecentrum van Marim - Quelfes)
8700-201 Olhão
Tel.: 927 659 313
rias.aldeia@gmail.com

Parque Natural da Ria Formosa (Natuurpark Ria Formosa)
Sede: Centro de Educação Ambiental de Marim - Quelfes
(Hoofdvestiging: Milieueducatiecentrum van Marim Quelfes)
8700-201 OLHÃO
Tel.: 289 700 210
Fax: 289 700 219
pnrf@icn.pt
www.icn.pt
Parque Natural do Sudoeste Alentejano
e Costa Vicentina (Natuurpark Zuidwest Alentejano
en Vicentinakust)
Hoofdvestiging: Rua Serpa Pinto, 32
7630 -174 ODEMIRA
Tel.: 283 322 735
Fax: 283 322 830
pnsacv@icn.pt
www.icn.pt
Delegatie: Aljezur
Rua João Mendes Dias, 46-A

Rota Vicentina - Casas Brancas
Travessa do Botequim, n.º 6, 7630-185 Odemira
Tel./Fax: 283 327 669
info@rotavicentina.com
www.rotavicentina.com
SPEA - Sede Nacional
Av. João Crisóstomo, n.º 18, 4.º Dto., 1000-179 Lissabon
Tel.: 213 220 430
Fax: 213 220 439
spea@spea.pt
www.spea.pt
Vicentina - Associação para o Desenvolvimento do
Sudoeste (Vereniging voor de Ontwikkeling van het
Zuidwesten)
Rua Direita, n.º 13
8600-069 Bensafrim
Tel.: 282 680 120
Fax: 282 680 129
vicentina@vicentina.org
www.vicentina.org
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VVV-kantoren
Albufeira
Rua 5 de Outubro
8200-109 Albufeira
Tel.: 289 585 279
turismo.albufeira@turismodoalgarve.pt
Alcoutim
Rua 1.º de Maio
8970-059 Alcoutim
Tel.: 281 546 179
turismo.alcoutim@turismodoalgarve.pt
182

Aljezur
Rua 25 de Abril, n.º 62
8670-054 Aljezur
Tel.: 282 998 229
turismo.aljezur@turismodoalgarve.pt
Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, n.º 51
8500-016 Alvor
Tel.: 282 457 540
turismo.alvor@turismodoalgarve.pt
Armação de Pêra
Avenida Marginal
8365-101 Armação de Pêra
Tel.: 282 312 145
turismo.armacaodepera@turismodoalgarve.pt

Faro
Rua da Misericórdia, n.º 8 – 11
8000-269 Faro
Tel.: 289 803 604
turismo.faro@turismodoalgarve.pt

Internationale Brug van de Guadiana
A22 – Monte Francisco
8950-206 Castro Marim
Tel.: 281 531 800
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt
Internationale Luchthaven van Faro
Aeroporto Internacional de Faro
8001-701 Faro
Tel.: 289 818 582
turismo.aeroporto@turismodoalgarve.pt
Lagos
Praça Gil Eanes (Antigos Paços do Concelho)
8600 Lagos
Tel.: 282 763 031
turismo.lagos@turismodoalgarve.pt
Loulé
Avenida 25 de Abril, n.º 9
8100-506 Loulé
Tel.: 289 463 900
turismo.loule@turismodoalgarve.pt
Monchique
Largo S. Sebastião
8550 Monchique
Tel.: 282 911 189
turismo.monchique@turismodoalgarve.pt

Carvoeiro
Praia do Carvoeiro
8400-517 Lagoa
Tel.: 282 357 728
turismo.carvoeiro@turismodoalgarve.pt

Monte Gordo
Avenida Marginal, 8900 Monte Gordo
Tel.: 281 544 495
turismo.montegordo@turismodoalgarve.pt

Castro Marim
Rua José Alves Moreira n.º 2 – 4
8950-138 Castro Marim
Tel.: 281 531 232
turismo.castromarim@turismodoalgarve.pt

Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, n.º 8 A
8700-349 Olhão
Tel.: 289 713 936
turismo.olhao@turismodoalgarve.pt

Praia da Rocha
Avenida Tomás Cabreira
8500-802 Praia da Rocha
Tel.: 282 419 132
turismo.praiadarocha@turismodoalgarve.pt
Quarteira
Praça do Mar, 8125-193 Quarteira
Tel.: 289 389 209
turismo.quarteira@turismodoalgarve.pt
Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
Tel.: 282 624 873
turismo.sagres@turismodoalgarve.pt
São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150-107 São Brás de Alportel
Tel.: 289 843 165
turismo.saobras@turismodoalgarve.pt
Silves
E. N. 124 (Parque das Merendas)
8300 – 000 Silves
Tel.: 282 098 927
turismo.silves@turismodoalgarve.pt
Tavira
Praça da República, n.º 5
8800-329 Tavira
Tel.: 281 322 511
turismo.tavira@turismodoalgarve.pt

gemeentelijke VVV-kantoren
Albufeira
Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
Tel.: 289 515 973
posto.turismo@cm-albufeira.pt
Estrada Nacional 395 (ingang van de stad)
8200 Albufeira
Tel.: 289 599 502
posto.turismo2@cm-albufeira.pt

Almancil
Loja do Munícipe de Almancil
(burgerwinkel van Almancil)
Rua José dos Santos Vaquinhas, Lote 53 R/C Loja B
8135 – 173 Almancil
Tel.: 289 400 860
Alte
Pólo Museológico Cândido Guerreiro e Condes de Alte
8100 Alte
Tel.: 289 478 060
Portimão
(Ed. TEMPO - Teatro Municipal)
(Gebouw TEMPO - Stadstheater)
Largo 1.º Dezembro
8500-581 Portimão
Tel.: 282 402 487
info@visitportimao.com
Querença
Largo da Igreja
8100 - 495 Querença
Tel.: 289 422 495
Salir
Centro Interpretativo de Arquelogia
(Archeologisch Interpretatiecentrum)
8100 – 202 Salir
Tel.: 289 489 137
Silves
Centro de Interpretação do Património Islâmico
(Interpretatiecentrum van het Islamitisch Erfgoed)
Praça do Município
8300-117 Silves
Tel.: 282 440 800
turismo@cm-silves.pt
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