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Van de Barlavento tot de Sotavento

valt er een heel Algarve te doorkruisen
Dit zou nog zo’n gids met kant-en-klare routesuggesties van de Algarve kunnen zijn. Maar dat is niet
het geval. Wat maakt deze gids dan zo anders? In mijn ogen is dat in de eerste plaats zijn transversaliteit. Hier vindt u routes die u van de ene plaats naar de andere doen springen, sommige wel 351
of 286 km lang, en die u laten zien wat er te vinden is achter de kliffen of tussen de romantische
landschappen die ons doen denken aan de scenario’s van XIXe-eeuwse romans.
Als we door de gids bladeren, begrijpen we al snel dat er in de Algarve thematische routes voor
iedere smaak zijn. Die dorpenroute voor wie de typische bewoners en gehuchten van dichtbij wil
beleven, de route van de ria Formosa (sierlijke ria) die net zo mooi is als de naam doet vermoeden,
de tonijnroute die zich ontrolt onder het blauwe teken van de oceaan, precies iets voor de liefhebbers van deze vis. Samen zijn het 12 routes. En iedere route verdient het dat we er talloze dagen vol
ontdekking aan wijden.
Geloof me, boek uw vakantie bij ons (als u dat nog niet heeft gedaan), duik met behulp van deze
gids de regio in en u zult zien dat u op weg naar huis een Algarve meeneemt zoals u nog nooit
heeft gevoeld – úw Algarve. En grotendeels dankzij de structuur van dit boek. Ik leg u uit waarom:
als u de meer dan 150 pagina’s leest, krijgt u misschien het vreemde gevoel dat u in het gezelschap
bent van een cicerone die u uitleg geeft over de plaatsen en monumenten waar u langs komt. De
taal is zo persoonlijk dat het echt lijkt alsof deze toeristische gids naast u staat en samen met u de
regio doorkruist.
Begin deze reis nu met de onbevangen ogen van wie alles voor het eerst ziet. En vertel ons op het
einde of de Algarve u net zo erg heeft ontroerd als ze ons iedere dag ontroert.

Desidério Silva
Voorzitter van het Bureau voor Toerisme van de Algarve
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De Algarve is de meest westelijk gelegen
regio van continentaal Europa, de laatste
kade voor de wateren van de Atlantische
Oceaan, een gebied waar culturen elkaar
sinds mensenheugenis kruisen.
De Routes en Paden van de Algarve willen de bezoeker een sleutel bieden voor een boeiend verblijf,
een paspoort voor avontuur, waar de magie van
de natuur, de gastvrijheid, het indrukwekkende
culturele erfgoed, maar ook de weelderige, kosmopolitische luxe hand in hand gaan. Dit zijn paden
die uitnodigen tot actie en emotie, tot de uitdaging
van het ontdekken.
Verleidelijk zijn de honderden witte zandstranden
van de Algarve en de Atlantische golven die al
schuimend oprijzen of lauw uitrollen.
Plaatsen om te ontspannen tijdens een vrolijke
gezinsvakantie, te genieten van bruisende sportactiviteiten of te mediteren bij een romantische
zonsondergang.

In het binnenland vinden we ongerepte tuinen met
uitgestrekte natuurreservaten, waar we de majestueuze vlucht van de arend of het zachte zweven
van de ooievaar kunnen aanschouwen.
Van de inwoners van de Algarve wordt gezegd dat
ze gastvrije, voortreffelijke verhalenvertellers zijn,
altijd bereid om belevenissen te delen en open voor
verandering en veelzijdigheid. De gesofisticeerde
eenvoud van de op de zee gebaseerde, naar kruiden geurende gastronomie wordt gekenmerkt door
Moorse smaken, zoals ook de traditionele architectuur Moorse sporen heeft weten te behouden.
Na afloop zal u kennis hebben gemaakt met een
Algarve van traditie en moderniteit, barokke kunst
en minimalistische kunst, religieuze doch tolerante
levenswijzen, volksvertier en discotheken, dakterrassen en met okergeel en blauw versierde kalkmuren, kliffen en duinen, bergen en woeste hoogvlakten, en de steeds nabije diepe zee.

ROUTES EN PADEN | ALGARVE

routes en paden

van de barlavento
Barlavento (westen) is de naam die we geven aan de door ons voorgestelde
routes in het meest westelijke deel van de Algarve. Blauw is de kleur van de
pagina’s met deze trajecten. In het westen van de Algarve nodigen wij u uit om
de Routes van Sagres, Fóia, Costa Vicentina (Vicentinakust) te volgen en maken
we vervolgens een sprong naar het oosten van dit gebied op de Paden voorbij
de Barlavento.

routes en paden

van het centrum
Centraal-Algarve biedt routes die tussen de zee en de bergen slingeren en de
pagina’s met deze trajecten worden in de kleur groen aangeduid. De Routes
van het Centrum, tussen het noorden en het zuiden, omvatten de Route van
Caldeirão, van de Ria Formosa en de Dorpenroute. Met de Paden voorbij het
Centrum trachten we de paden van de kust en de bergen in de verf te zetten.

routes en paden

van de sotavento
Sotavento (oosten) heeft betrekking op de reeks routes in de grensstreek. Bruin is
de kleur die is gekozen om ons langs de Route van de Guadiana, de Bergroute en
de Tonijnroute te voeren, met talrijke sensaties in het vooruitzicht.
De Paden voorbij de Sotavento leiden ons naar meer westelijk gelegen delen en
laten ons de veelzijdigheid van de Algarve ontdekken.

Sagres (AF)
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routes en paden

van de barlavento
Magische taferelen kenmerken de plaatsen in het
westen of de Barlavento van de Algarve.
Terwijl de op de wilde kliffen van Sagres beukende
zee symfonieën zingt voor de ontembare natuur, is
het enige geluid in de minuscule zandstrandjes of
de weidse duinen van de stranden het gekabbel van
de golven en het gekrijs van de meeuwen, het lied
van de zoute en naar wilde bloemen geurende wind.
We komen langs plaatsen waar de aarde afscheid
neemt van de zon, een lichttapijt in de uitgestrekte
oceaan.
We bezoeken tussen de heuvels genestelde steden,
zonder dat ze het weidse uitzicht van de bergen, zo-

als in Monchique, verstoren, al hangend op de kliffen,
aan de rand van de zee, verspreid over lome baaien.
We worden verrast door de tekenen des tijds, die in
Silves zo islamitisch zijn.
Door de authentieke smaken van de gastronomie
vallen we in heerlijke verleidingen.
We betreden de cultuur van de Algarve, die bestaat uit
contrasten en samenhang. Tegelijkertijd duiken we in
het kosmopolitisme en de nog zo levendige tradities.
De Routes van de Barlavento zijn zoektochten naar
een perfecte vakantie die altijd voor herhaling vatbaar is.

Route van de
Vicentinakust

Route van Fóia
Route van Sagres

Paden voorbij
de Barlavento
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inhoud
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ROUTE VAN SAGRES
+/- 122 km
Lagos » Ponta da Piedade » Vila do Bispo » Fortaleza de Sagres » Cabo de São Vicente » Vila do Bispo
» Pedralva » Budens » Barão de São João » Barragem da Bravura » Odiáxere » Meia Praia » Lagos
Op ontdekking tussen de met vissers bevolkte rotsen, duiken we terug in de eeuwen tussen de donkere
wateren van Sagres en São Vicente.

18

ROUTE VAN FÓIA
+/- 112 km
Portimão » Ponta de João Arens » Alvor » Alcalar » Fóia » Monchique » Caldas de Monchique » Porto
de Lagos » Silves » Lagoa » Estômbar » Sítio das Fontes » Carvoeiro » Algar Seco » Ferragudo » Portimão
Op de bergwegen komen we langs het minst mediterrane landschap van de Algarve. Naar men zegt lijkt
het hier meer op Sintra en Monserrate, maar ook op het Zwarte Woud en de Pieken van Europa.

30

ROUTE VAN DE VICENTINAKUST
+/- 172 km
Lagos » Rogil » Odeceixe » Alfambras » Monte Ruivo » Bordeira » Carrapateira » Vila do Bispo » Lagos
Aan deze kant van de kliffen, waar de ooievaars zich nestelen, heten de met aparte gele, rode en paarse
bloemen bespikkelde velden de trekvogels welkom.

42

PADEN VOORBIJ DE BARLAVENTO
+/- 286 km
Silves » São Bartolomeu de Messines » Alte » Salir » Querença » Barranco do Velho » Montes Novos »
Cachopo » Martim Longo » Pereiro » Alcoutim » Guerreiros do Rio » Almada de Ouro » Azinhal » Castro
Marim » Vila Real de Santo António » Cacela Velha » Cabanas de Tavira » Tavira » Moncarapacho » Santa
Bárbara de Nexe » Boliqueime » Paderne » Silves
Laten we een bezoek brengen aan eeuwenoude steden die aanvankelijk Moors getint waren en nu wit
geworden zijn. De duizend kerken van Tavira, de duizend tuinen van Loulé, de duizend naar zee
geurende restaurants aan de rand van Olhão. Laten we ons betoveren door de Oost-Algarve.
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route van sagres
We gaan van de smetteloze huizen van Lagos naar het
westen, de Infante-route. Maar we zeggen geen nee tegen
het woeste binnenland: we verzadigen onze blik bij het kalme
water van Bensafrim, waar zelfs de reigers geen nieuws
brengen uit de karig bevolkte streek. Tussen de bochten
van het westen lijkt alles authentiek. Zelfs de mensen: we
doorbreken even het keurslijf van de verplichte stopplaatsen
en meteen daarna de stilte in het cafeetje tussen de huizen.
We luisteren naar hen, omdat we weten dat ze er al waren
in de tijd van Hendrik de Zeevaarder.
Tussen de stiltes door zijn ze nooit weggeweest.
Dichter bij de kliffen voelen we de duizelingwekkende
vlucht van de zeemeeuw langs de rotsen.
Aan de rand van de afgrond huiveren we bij
de loodrechte vlucht van de visvogels die in het
overdadige, heldere water duiken.
Later raken we in vervoering bij de schuimende oceaan,
sluiten we onze ogen een ogenblik, seconden van een reis
door de ruimte en de tijd. De Amerika’s, Afrika, de XIVe eeuw.
Op ontdekking tussen de met vissers bevolkte rotsen, duiken
we terug in de eeuwen tussen de donkere wateren van
Sagres en São Vicente.
Het heden van de mens herbergt het grootse verleden
in de meest wijze Algarve: de Algarve die het oerlandschap,
het natuurlandschap en het menselijke landschap heeft weten
te behouden. En precies daar, tussen stenen en water, vinden
we een zinvolle draad voor de mensheid.

Cabo de São Vicente (St) (kaap)
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Fortaleza de Sagres (AF) (fort)

route van sagres
SAMENVATTING VAN DE ROUTE

Lagos > Ponta da Piedade > Vila do Bispo > Fortaleza de Sagres > Cabo de São Vicente >
Vila do Bispo > Pedralva > Budens > Barão de São João > Barragem da Bravura > Odiáxere >
Meia Praia > Lagos

LEGENDE VAN DE KAART
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Daarom kunnen we Zawaya, wat moskee betekent, zoals Lagos door de Arabische dichters
werd genoemd, niet verlaten zonder eerst te
verdwalen in de steegjes van de historische stad,
waar souvenirshops en typische restaurants zich
verstrengelen met schildergalerijen en wereldse
winkels, hand in hand met de indrukwekkende
monumenten.
Al heel vroeg was Lagos een deur naar de Middellandse Zee en het is nog steeds een ontmoetingsplaats voor mensen uit alle werelddelen.
Vanuit de weidse baai, omgeven door het fijne
zand van het Meia Praia-strand, vertrok Gil Eanes,
de eerste die om de Kaap Bojador voer; hier hielden zeerovers, zoals Sir Francis Drake, zich schuil,
meerden galjoenen vol goud en edelstenen uit
de Amerika’s of vol specerijen uit Indië aan. Bescheidener waren de vissersbootjes die in de
Middellandse Zee visten en hier ook terecht
kwamen, de paaiende vis volgend.

Muralhas de Lagos (HR) (stadswallen)

Het is niet gemakkelijk om Lagos te verlaten, al
was het maar om de lokroep te beantwoorden
van de brute kracht van de zee in Sagres, het
sleutelwoord van deze route. Sagres, een plaats
die vandaag de dag nog steeds mensen aantrekt
die op zoek zijn naar een “gevoel buiten het lichaam te bestaan”, die hun huid willen laten
doordringen van de zilte zeelucht, willen luisteren naar de stille, eeuwenoude dialoog van de
wijd open mond van de rotsen, de zee en de zon,
die daar afscheid neemt van het oude continent.

Lacobriga, dat in het Keltisch fort betekent, is in
2 000 v.C. door Brigo gesticht en is een samenvoeging van kleine gehuchten die voorheen op
de oevers van de Ribeira de Bensafrim lagen.
Eerst Rome, daarna de Visigoten en toen de Arabieren, allemaal hebben ze hun culturele stempel gedrukt, die te zien is in de meer dan 50 bezienswaardigheden van de stad. De definitieve
herovering dateert uit 1241, dankzij het zwaard
van Dom Paio Peres Correia.
Als felbegeerde stad werd Lagos verdedigd door
middel van een stadswal, die geclassificeerd
staat als nationaal monument en bestaat uit
twee muren, die vandaag door de wirwar van
straten in het historisch stadscentrum slingeren,

Meia Praia (HR)
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onderbroken door vestingtorens, zoals de Torreão
da Ribeira in het uiterste zuidwesten.
De indrukwekkend mooie stadsmuur flankeert
de boulevard met zijn aangename tuinen en
wordt onderbroken door de poort Porta São
Gonçalo, met zijn sierlijke bogen en uitstekend
steenwerk.
De straat Rua da Barroca doet nog steeds middeleeuws aan en geeft via de poort Porta da Vila
toegang tot het stadhuis.

Vlakbij bevindt zich de Mercado dos Escravos
(slavenmarkt), die vandaag de dag een kunstgalerij is, een waardige manier om het lijden te
verzachten waarvan de eeuwenoude stenen
getuige zijn geweest. Het zal zeker niet eenvoudig zijn om in het gemeentelijk museum van
Lagos aan de verleiding te weerstaan om meer
te weten te komen over alles wat met de stad te
maken heeft.

Igreja de Santa Maria (St)

De muur diende ter verdediging van het stadscentrum rondom de moskee (zawaya), waar later,
vanaf 1498, de kerk Igreja de Santa Maria op het
plein Praça do Infante werd gebouwd. Sinds de
aardbeving van 1775 is deze kerk de Igreja Matriz
of hoofdkerk van de stad.

Het Alcácer, of paleis van kalief Banu Mozaine,
ligt verborgen in de funderingen van het paleis
van de gouverneur van Portugal. Later werd
het Cais Velho (oude kade) genoemd en tegenwoordig maakt het deel uit van het ziekenhuis
van Lagos.

De Igreja do Carmo ligt op één van de stadsheuvels en biedt een prachtig uitzicht over de huizen
die zacht tot aan de kust uitrollen.
Terug bij het heldere water van de zee, zien we
het standbeeld van Dom Sebastião, de kindkoning, van de beeldhouwer João Cutileiro. Bij
het stadhuis aan het plein Praça Gil Eanes staat
een van de mooiste paleizen van Lagos en gaan

Forte da Ponta da Bandeira (St) (fort)

De kerk Igreja de São Sebastião richt zich hoog
op, maar één van de grootste juweeltjes uit het
erfgoed van Lagos is de barokke Igreja de Santo
António. Het interieur van deze kerk is overdadig
versierd met tegels en verguld houtsnijwerk en
schilderijen van meester José Joaquim Rasquinho.
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we richting het Forte da Bandeira (fort) bij de
haveningang. Als we over de ophaalbrug zijn,
betreden we via de bewerkte stenen poort
de begane grond, waar kleine winkeltjes ambachtswerk te koop stellen.
Op de bovenverdieping is op het terras de welgevormde baai te zien en de zeilboten, die langzaam naar de jachthaven varen.

Een stukje verder nemen we de weg die ons
naar Boca do Rio leidt. Op het kleine strand, dat
vroeger een monding was, hebben archeologische werkzaamheden een Romeins pekelstation blootgelegd. Hier werd garum bereid, een
in aardewerken amforen bewaarde zeevruchtensaus die een ware verrukking was op de banketten van het keizerlijke Rome.

Luz (HR)

We maken ook een halte bij de Ponta de Piedade,
het begin van de kliffen, die na al het zand bij
de baai een weelderig contrast vormen. Wanneer we de stad verlaten via de oude weg langs
Montinhos da Luz, een dorpje ergens tussen
landelijke amandel- en vijgenboomvelden en
de kust, komen we bij het kosmopolitische
strand Praia da Luz, een mengeling van zomergasten en vissers.

Ponta da Piedade (HR)
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Ermida de Guadalupe (St) (bedevaartskapel)

Igreja Matriz de Vila do Bispo (St) (hoofdkerk)

Op de nabijgelegen heuvel staan de ruïnes van
het fort van Almádena. Dit fort was gebouwd
om de almadrava, een tonijnvistuig dat nu niet
meer bestaat, te bewaken, en raakt langzamerhand in verval. Maar het landschap en de
betovering van deze plek zijn intact gebleven.
We gaan verder naar Salema, een dorp dat zijn
vissersverleden goed levend houdt en waar we
de ambachtelijke vissersboten kunnen zien aankomen. Deze boten gebruiken de getijen om
het strand te bereiken. Het is raadzaam om dan
de EN 125 weer te nemen, op de kruising naar
het dorp Figueira. Hier aten de matrozen vroeger geroosterde vijgen, een lekkernij die hun
magen vulde tijdens hun lange reizen. Nog een
bocht in de weg en dan zien we de kleine bedevaartskapel van Guadalupe. Daar bidde men
wanneer men, overgeleverd aan de golven, met
karvelen en zeilschepen op weg ging.
Verder richting westen duikt Vila do Bispo op
een kleine heuvel op, te zien vanaf de EN 125.
Het is een plaats vol bochtige straten en witgekalkte huizen met kleurige strepen. Voor de deuren liggen hoge granieten treden, gepolijst door
de tijd en het gebruik. Hier en daar steekt een
mooi bewerkte schoorsteen tegen de lucht af.
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De Igreja Matriz (hoofdkerk) naast de kleine tuin
is tegelijkertijd het dorpscentrum, een bushalte
en een ontmoetingsplaats. De kerk heeft een
mooie XVIIIe-eeuwse voorgevel met een betegelde middenbeuk met bloemen en dolfijnen.
Naast de kerk is een klein museum met heilige
kunstvoorwerpen.
De nabijgelegen menhirs uit 3 000 tot 4 000 v.C.
zijn een heuse archeologische schat.
De tocht start in Monte Salema, op de oude
weg naar Sagres. Hier gaan we te voet verder,
op ontdekking naar de menhirs, die over de
groene, met zeldzame planten bedekte velden
verspreid liggen.

Cordoama (HR)

De meest nabijgelegen stranden zijn Castelejo en
Cordoama, kleine schelpen van goudgeel zand,
omgeven door hoge, niet zo steile kliffen. Het is
dan ook een ideale plek voor paragliding. We gaan
verder langs adembenemende landschappen,
naar de plek die de gedurfde dromen wiegde van
een man die de wereld voorbij de zee ontdekte...
Het fort van Sagres is één van de meest befaamde monumenten van Portugal. De enigmatische
windroos, ingekerfd in de vloer van het fort en
symbool van de Portugese ontdekkingen, is
dankzij Hendrik de Zeevaarder sinds het einde
van de middeleeuwen wereldwijd bekend. Hij
ontwierp het meest ambitieuze en avontuurlijke plan dat de geschiedenis tot dan toe had
gekend.

Fortaleza de Sagres (HR) (fort)

Zijn nautische academie verzamelde een aanzienlijke groep geleerden, die een voorbeeld waren op het gebied van kosmografie, astronomie,
wiskunde, aardrijkskunde, navigatie en scheepsbouw. Portugezen, Spanjaarden, Italianen, Duitsers en Joden kwamen voor de aardse droom
die naar verre landen wees. “Varen is nodig...”.
In Sagres werden de astronomische bepalingen
en de navigatiekaarten verfijnd, werd de scheepvaart op volle zee ontwikkeld, werden schippers
geschoold, die “met vindingrijkheid en kunst” de
grenzen van de Oude Wereld doorbraken.
Een zo grootse daad voor de mensheid zou pas
vijfhonderd jaar later door de landing van de
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mens op de maan worden geëvenaard.

Farol do Cabo de São Vicente (St) (vuurtoren van Kaap Sint-Vincent)

Dit gouden tijdperk laat de wereld de onvergelijkelijke getuigenis na van de capaciteit van de
mens om schijnbaar onoverkomelijke, onoverwinbare hindernissen te overbruggen.
Het fort heeft mooi gelijnde muren en een bolwerk. Door piraterij, de aardbeving van 1755 en
de daaropvolgende enorme vloedgolf werd het
fort bijna verwoest.
Het werd door koningin Dona Maria I weer opgebouwd, maar veel van de oude constructie
is verloren gegaan. Momenteel is het een museum en tentoonstellingsruimte. De historische
bedevaartskapel is ook behouden gebleven.
Tot de XXIe eeuw is de magie van het Promontorium Sacrum, het meest westelijk gelegen punt
van Europa en eerbiedig door de Romeinen gedoopt, ongerept gebleven.
Slechts een oogopslag ver, op ongeveer 6 km
rijden, ligt de Cabo de São Vicente (Kaap SintVincent), die zijn naam te danken heeft aan de
aldaar rustende overblijfselen van die franciscaan. Volgens de overlevering hebben de mozaraben, tot het christendom bekeerde moslims,
zijn lichaam vanuit Padua overgebracht om het
tijdens de Saraceense bezetting te beschermen.
De legende verhaalt ook over in wachters veranderde raven die bescherming boden tegen
de toenadering van vreemdelingen. De vogels
volgden de heilige, die in opdracht van koning
Afonso Henriques naar Lissabon was overgebracht, waardoor ze op het wapen van de
hoofdstad kwamen te staan.
Op de punt van de kaap staat een vuurtoren,
een moderne versie van de vuurtoren die de
bisschop van de Algarve ter bescherming van
de zeevaarders in 1515 had laten bouwen.

Beliche (HR)

Op de enorme, ruwe en abrupte rotsen echoot
voortdurend de symfonie van de zee. Het door
de zilte nevel gefilterde licht vermenigvuldigt
de okergele weerspiegeling van de klei of de
steile goudgele kalkstenen rotsen.
Tussen de kliffen geven stranden toegang tot
de immense de oceaan. Zoals Mareta met zijn
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schilderachtige haven, Beliche of Tonel.
Maar voorzichtigheid is altijd geboden. De zee
aan deze stranden wordt woest en voegt zich
bij de wind, krachtige golven vormend, ideaal
om te surfen of te bodyboarden, maar die tegen de rotsen uiteenspatten en verraderlijke
stromingen teweegbrengen, verscholen tussen
witschuimende golvenrijen.

Igreja Matriz de Santo António (St) (hoofdkerk)

Castelejo (HR)

Vol heimwee, een zo vreemd maar typisch Portugees gevoel, nemen we de dichtst bij de kust
gelegen weg richting Vila do Bispo. Een plaatsje
dat geurt naar zee en zeevruchten en omgeven
is door weides en bossen. Daar nemen we nu
een gastronomische pauze om te genieten van
gegrilde brasem, gestoofde zeekreeft, een visstoofschotel of verse eendenmosselen.
Er is nog tijd over voor een kleine omweg naar
links, richting het strand van Castelejo, een pad
dat naar de Torre de Aspa leidt, het hoogste
punt van de regio. Deze toren is een eeuwenoude wachtpost van de smokkelaars, die hun waar
in kleine roeiboten aan land brachten. De toren
is bijzonder interessant voor wie van de duizelingwekkende vlucht van roofvogels houdt, zoals valken en visarenden die de steile rotsen als
nestelplaats kiezen.
In het stadje gaan we deze keer richting Aljezur
om een duik te nemen in het hart van de Costa
Vicentina, een bijzonder en apart landschap,
met een door tijd en mens nog ongeschonden
natuur. Even later komen we bij de kruising die
ons naar Pedralva brengt, een minuscuul dorpje,
meteen gevolgd door Pero Queimado, tussen
geurige eucalyptussen door.
Verder naar het zuiden komen we even later
weer op de EN 125 en bij het vissersdorpje Budens,
op zoek naar de Igreja Matriz (hoofdkerk) met altaren met verguld houtsnijwerk en twee mooie
bedevaartskapellen: Santo António, omgeven
door groen, en São Lourenço, met een mooi altaarpaneel met azulejotegels uit de XVIIIe eeuw.
Vlakbij staan een paar molens, die vandaag de
dag alleen maar een decoratieve functie hebben.
Opnieuw afbuigend naar het binnenland brengt
een korte trip ons via Barão de São Miguel naar
Barão de São João, waar de landelijke betove-
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ring van de traditionele bouwkunst de boventoon voert. Beide dorpjes liggen aan de rand
van een nationaal bos. Verder het binnenland
in, dat wordt aangekondigd door vijgen-, amandel- en johannesbroodbomen, komen we bij
Bensafrim, dat in het Arabisch tovenaars betekent, naar analogie van het werkwoord sahara
(betoveren).
Laten we ons dus betoveren door de in rood
gres opgetrokken huizen tussen groene moestuinen en amandelboomgaarden, waarvan de
vruchten sinds mensenheugenis in de van espartogras of palmbladeren vervaardigde ambachtelijke manden worden gedragen.

Meia Praia (HR)

Nu we weer smachten om onze blik op een vloeibare oppervlakte te laten vallen, gaan we verder
naar het stuwmeer Barragem da Bravura en vervolgens naar Odiáxere, om in Palmares, een heuvel boven het Meia Praia-strand, te eindigen.
Dit is overigens een van de mooiste stranden
van de Algarve. 7 km fijn, zuiver zand, golvende
duinen en kleine, maar verfijnde restaurants die
u de lekkernijen voorschotelen die de vissers die
dag nog op zee hebben gevangen. Om andere
watersporten en golf niet te vergeten, waarvan de
green de golvende heuvels volgt en het contrast
tussen de zee op de achtergrond en de bucolische wereld verscherpt. Hier werden enkele landgoederen in woontoerisme omgevormd, terwijl
andere boerderijen in luxeresorts veranderden.
Bij de jachthaven van Lagos gaan we de stad
weer in om te genieten van het intense nachten cultuurleven.

Marina de Lagos (PR) (jachthaven)

Haar traditie van ontmoetingspunt tussen volkeren en culturen eer aandoend licht de stad op en
is de enige moeilijkheid het maken van een keus.
De culturele agenda gaat van traditionele shows
tot theater- en erudiete muziekvoorstellingen in
het Cultureel Centrum van Lagos. Op de pleinen
in het centrum of in de bars en restaurants is
vaak livemuziek te horen. Ook zijn er talrijke discotheken en pubs, waar levensvreugde hoog in
het vaandel staat.
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route van fóia
Boven in Monchique is het uitzicht over het zuidwesten
adembenemend. Twee zeeën in het adembenemende
schemerduister, de helderheid van het kalk aan onze
voeten, dichtbij en in de verte, waar Lagos en Portimão
liggen. Ook komen we langs oude vissershuizen, die nu
vaak vakantiehuizen vol zomergasten zijn, langs stranden
met kliffen, rotsen en zeemeeuwen die dol zijn op het schuim
en het zand waarin ze op het einde van de dag pootafdrukken
achterlaten. Bij de nog intacte kantelen van het overheersende
kasteel van Silves kunnen we ons de oorlogen met pijlen,
katapulten en kokende olijfolie inbeelden. We kunnen zelfs
het rode bloed zien dat zeven eeuwen geleden tijdens de
laatste verovering door Moren en christenen is vergoten.
Op de bergwegen komen we langs het minst
mediterrane landschap van de Algarve.
Men zegt dat het hier meer op Sintra en Monserrate
lijkt. Maar ook op het Zwarte Woud, de Pieken van Europa
of het weelderige landschap van Madeira. Tussen elzen en
dennengeur door, tussen de frisse wind en de heersende
vochtigheid, zingt het bosparadijs: een heel andere
waarneming voor huid en ogen.
Maar ook voor de ziel. Daar in de omgeving van Fóia,
waar tussen woeste rotsen die andere toerististische
paradijzen liggen, verspreid over tientallen kilometers
van het Portugese zuidwesten.

Fóia (PR)
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Alvor (HR)

route van fóia
SAMENVATTING VAN DE ROUTE

Portimão > Ponta de João Arens > Alvor > Alcalar > Fóia > Monchique > Caldas de
Monchique > Porto de Lagos > Silves > Lagoa > Estômbar > Sítio das Fontes > Carvoeiro >
Algar Seco > Ferragudo > Portimão
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Deze route ligt tussen Portimão en Fóia. Van de
grote rotsen van Praia da Rocha, die hun grillige
vorm te danken hebben aan de werking van
de zee en de wind, gaan we naar het hoogste
punt van de Algarve, Fóia, dat zich hoog opricht
tegen de groene achtergrond van het gebergte
Serra de Monchique.
Een blik over verschillende Algarves, een tocht
vol contrasten en verrassingen.

Igreja da Nossa Senhora da Conceição (St) (kerk)

Voordat we Portimão verlaten, ontdekken we
deze bruisende toeristische stad op de oevers
van de Arade-rivier en de zee.
De geschiedenis verhaalt dat Feniciërs, Grieken,
Carthagenen, Romeinen en Arabieren de Arade
tot Silves zijn opgevaren en sporen in de streek
hebben achtergelaten. Maar het moderne Portimão heeft zijn bestaan te danken aan de Portugese ontdekkingsreizen in de XVe eeuw.
Een trip door de stad begint onvermijdelijk in
het historisch centrum waar tussen de huizen
nog delen van de middeleeuwse wallen te zien
zijn. Maar het is de architectuur van het einde
van de XIXe eeuw en begin van de XXe eeuw
die deze straten kenmerkt, met huizen met
twee verdiepingen, gietijzeren balkons, verheven
steenhouwwerk in de ramen en deuren en betegelde muren. De smalle straatjes in de oude
vissers- en handelswijk, zoals de Largo da Barca,
in de Rua Nova, of de Postigo da Igreja zijn hiervan
een voorbeeld.

Colégio dos Jesuítas (St)

Wat monumenten betreft bezoeken we de kerk
Igreja de Nossa Senhora da Conceição, met zijn
prachtige voorgevel en zandstenen poort. Aan
de rivier, niet ver van de haveningang, ligt het
klooster Convento de São Francisco, dat in 1535
werd gebouwd. Van de kerk, die net zo sober is als
het klooster, is een prachtige poort overgebleven.
Daarna volgt het Colégio dos Jesuítas met zijn
strakke, majestueuze lijnen. Dit college werd
tussen 1660 en 1707 gebouwd in opdracht van
Diogo Gonçalvos, een in het Oosten rijk geworden landheer.
De kerk van het Colégio is de grootste van de
Algarve en bestaat slechts uit één beuk (typisch
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voor zaalkerken). De kapel Capela de São José,
met zijn eenvoudige voorgevel, ligt in het oude
stadsdeel, tegenover de scheepswerven. Vlakbij
staat de voormalige conservenfabriek Fábrica
de Conservas Féu. Dit gebouw uit het einde van
de XIXe eeuw is een mooi voorbeeld van industriële archeologie en herbergt nu het gemeentemuseum.

Fortaleza de Santa Catarina (PR) (fort)

Marina de Portimão (PR) (jachthaven)

De jachthaven van Portimão is op zijn beurt een
bruisende buurt vol animatie en winkels en met
een mooi, kunstmatig strand.
Op het nabijgelegen Praia da Rocha omkaderen
de kliffen het uitgestrekte zandstrand. Op het
uitkijkpunt Miradouro da Bela Vista versmelt de
blauwe zee in de horizon, die schittert in de zon.
Het fort Fortaleza de Santa Catarina de Ribamar
bewaakt de monding van de Arade en diende in
vroeger tijden samen met het Forte de São João,
aan de andere kant van de rivier (in Ferragudo),
ter verdediging van de stad en de haven.
Als we de stad in westelijke richting verlaten,
komen we bij het Praia do Vau, dat wordt gekenmerkt door lauwwarm en kalm water en een
fijn zandstrand. Iets verderop vormt de Ponta
de João Arens op het einde van de kliffen rond
het strand Praia dos Três Irmãos een natuurlijk
uitkijkpunt, terwijl het Prainha zich verscholen
houdt tussen rotsen waar zeemeeuwen zweven
en waar duikliefhebbers graag vertoeven. Het
heldere water onthult de onderwatermysteries
en, wie weet, een schat van een van de vele
schepen die hier in de loop der eeuwen schipbreuk hebben geleden.
De volgende halte is in Alvor. De Ria de Alvor is
een weergaloos klein paradijs met aan één kant
de zee en aan de andere kant de wijde riviermonding, die door een uitgestrekte duin van
elkaar gescheiden zijn. Hier heerst absolute rust,
die op een onvergetelijke boottocht van nabij
gevoeld kan worden.
De ambachtelijke vissers gebruiken nog steeds
de traditionele vismethoden voor het vangen
van vis en zeevruchten en hun kleurige vissersboten. Volgens de overlevering kwamen ze uit
Monte Gordo, sommigen in een poging om
naar de Nieuwe Wereld te trekken, anderen op
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de vlucht voor de markies van Pombal, die hun
hutten op het strand had laten vernielen om
ze te dwingen in Vila Real de Santo António te
gaan wonen. De trekvogels nestelen in de zoutmoerassen, zweven en zwieren boven het lage
water bij de zandvlakte en doorstrepen met hun
vleugels de blauwe zee.

Ook de kubusvormige bedevaartskapellen van
São João en São Pedro met sferische koepel waren voorheen Arabische tempels. Van het kasteel
van Alvor zijn nog maar twee stukken muur over
met aanliggende huizen. Bij het kalme dorpje
Montes de Alvor kunnen we op het aerodroom
terecht voor sporten als parachutespringen of
voor snel privévervoer.
We gaan verder naar Tapada da Penina, wat in
het Hebreeuws parel betekent.
Op dit voormalige rijstveld werd door Sir Henry
Cotton het eerste golfterrein van de Algarve
aangelegd. Het golfterrein is omgeven door
enorme, dicht bebladerde bomen. Enthousiastelingen vinden hier ook andere, internationaal
erkende golfterreinen.
Op de EN 125 richting Lagos hoeven we alleen
maar de aanwijzingen te volgen om de ruïnes
van Alcalar te bereiken. De archeologische
vondsten zijn het bewijs van aanwezigheid van
de mens sinds het neolithicum. Het monument
is al meer dan 4 000 jaar oud. In het Centro
Interpretativo vindt de bezoeker informatie om
zijn nieuwsgierigheid te stillen. Wat verderop
staan de overblijfselen van een Romeinse villa
die in de IIIe eeuw n.C. door een rijke landeigenaar werd gebouwd daar waar de beken Farelo
en Senhora do Verde samenkomen. De mooie
mozaïektegels zijn de grootste rijkdom van de
ruïnes van Abicada. We zijn nu al in het binnenland van de Algarve en komen al zigzaggend over een bergweggetje langs fantastische
kurkeikplantages en bewerkte valleien door het

Ruínas de Alcalar (St) (ruïnes)

Het is de moeite waard een blik te werpen op
de Igreja Matriz (hoofdkerk) met zijn rijkelijk bewerkte poorten in manuelstijl. Een bezienswaardigheid: de sacristie bij de kerk is een vroegere
Arabische tempel. Vanaf het kerkplein hebben
we een uitstekend uitzicht over het estuarium.

Putter (HR)
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volle Atlantische wind. Naarmate we hoger komen, wordt de begroeiing steeds dunner, totdat
er alleen nog maar gaspeldoorn en heide is.
Dan zijn we op het uitkijkpunt Miradouro da
Fóia op de top van de berg, op 902 meter hoogte,
met een van de mooiste panorama’s van het zuiden: een weidse horizon die zich langs de kust
en de golvende Alentejo uitstrekt. Op heldere
dagen reikt onze blik hier van Sagres tot Faro in
het zuiden of tot het gebergte Serra da Arrábida
in het noorden.
Het landschap is anders dan in de rest van de
Algarve en ontrolt zich in terrassen en borrelende bronnen. De bron van Fóia, op 798 meter
op de noordwestelijke helling, heeft zowel in
de winter als in de zomer dezelfde watermassa
en een constante temperatuur van 14º Celsius.
Hierdoor wekt de bron de illusie van frisheid op
warme dagen en warmte op koudere dagen.
We dalen af naar Monchique, waar bijna overal
hortensia’s en camelia’s te vinden zijn en waar
het plein Largo de São Sebastião een must is.
Fóia (PR)

In het stadscentrum springen de Igreja Matriz
(hoofdkerk) met een manuelijnse hoofdportiek,

Al snel komen we bij Casais, op 8 km aan de
zuidwestelijke voet van de Fóia; op korte afstand
liggen de Quinta (boerderij) en Capela (kapel)
de Santo António, gesticht door de bisschop
van Silves (1501-1536), Dom Fernando da Silva
Coutinho.
Als we in Casais de EN 267 richting Marmelete
nemen, komen we na 4 km bij Portela Baixa.
Hier kunnen we de kust zien van Quarteira tot
de Kaap Sint-Vincent. We moeten verder over
het weggetje richting Chilrão, op een helling in

Igreja Matriz de Monchique (St) (hoofdkerk)

dorp Senhora do Verde. De wilde olijfboom, de
olijfboom of de johannesbroodboom wisselen
af met wilde planten en kruiden. Bij deze indrukwekkende verscheidenheid aan planten hoort
een overdadige fauna. Bij de vogels gaat bijzondere aandacht naar de dag- en nachtroofvogels
en veel vogels zoals bijeneters, wielewalen,
blauwe eksters, klapeksters, distelvinken, groenlingen of grasmussen.
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de Capela do Santíssimo, de kerken van São
Sebastião, Misericórdia en de bedevaartskapel
Ermida do Senhor dos Passos in het oog. De
ruïnes van het klooster Convento de Nossa
Senhora do Desterro liggen op nog geen kilometer afstand en zijn omgeven door struikgewas. Het uitzicht is hier wonderbaarlijk. Vlak
ernaast staat de grootste magnolia van Europa,
die als natuurlijk erfgoed geclassificeerd staat.

Caldas de Monchique (LC)

De “sítios”, zoals de boerderijen of kleine dorpjes
hier worden genoemd, zijn ideaal voor wandelingen of paardrijden, fietsen en panoramisch
fotograferen.
Het voelt goed om na zoveel groentinten een
pauze te nemen om de gastronomie te proeven.
Monchique heeft een interessante keuken vol
merkwaardige combinaties, zoals rijstschotels
met kastanjes, Moorse maïspap of het typische
varkensgebraad. Bijzonder lekker zijn de ambachtelijk bereide worsten van het zwarte varken of Iberische varken en de op oude wijze
gedroogde ham. Bij de zoetigheden gaat de
aandacht naar de “bolo de tacho” (pannentaart)
en honingpudding. Dit is het land van de wilde,
spontane aardbeiboom met zijn beroemde honing en brandewijn.

Cruz de Portugal (PR) (Kruis van Portugal)

We keren terug naar de kust door het stadje via
de EN 266 te verlaten. Langs de weg zijn de kleine
souvenirshops een verleiding, met hun op de
Romeinse stoelen geïnspireerde schaarstoelen,
de tenen manden en de weefkunst.
Caldas de Monchique duikt tussen de groene
bergen en de blauwe hemel in een bocht in de
weg op. Hier ligt het kuuroord van Monchique,
waar een licht, puur, kristalhelder water opborrelt.
Omdat het water reumatische aandoeningen
en aandoeningen van de luchtwegen verlichtte,
werd het door de Romeinen “heilig” genoemd.
De beroemdste gast was koning Dom João II.
In het romantisch geurende kuuroord krijgen
we meteen zin om tussen de eucalyptussen
en kurkeiken te wandelen, naar de top van de
Picota te klimmen, waar we op de hellingen een
prachtig uitzicht hebben.
Op dezelfde, door een weelderige vegetatie
omzoomde weg komen we in de vallei van de
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Odelouca-beek bij Porto de Lagos, een oude rivierhaven die tot de XIVe eeuw in gebruik was.
Volgens de legende zijn een Moorse prinses en
een christelijke prins samen gevlucht. Haar woedende vader achtervolgde hen tot aan de beek,
waar de arme prinses, die bij haar geliefde wilde
blijven, verdronk. Haar wanhopige vader riep
haar “Oh! de louca!” (Oh! ze is gek geworden!) en
die naam is gebleven.

Carapaus alimados (RTA) (horsmakreel met citroen)

Niet meer dan 10 km verderop ligt Silves, het
magnifieke Xelb, waar kaliefen, prinsen en dichters in het Palácio das Varandas aan de Araderivier woonden. Het mooie zandstenen kasteel
overheerst het landschap.
Een paar stappen verderop ligt het gemeentemuseum voor archeologie, dat rondom een
XIIe-eeuwse cisterne is gebouwd en verschillende verdiepingen telt. Een bezoek aan de Igreja
da Misericórdia met een deur in manuelstijl of
aan de oude kathedraal is eveneens een absolute aanrader.
Vervolgens nemen we de weg ten oosten van
de stad in de richting van Enxerim, naar het Kruis
van Portugal, een rijkelijk gebeeldhouwd, 3 meter hoog kruis uit de XVe eeuw.

Cataplana de perdiz (TV) (patrijsschotel)

De rust van de zacht glooiende heuvels en
historierijke stenen vermengt zich met het
exotisme van de Quinta Pedagógica op ruim 6
km van Silves. Deze pedagogische boerderij is
in een voormalige, verbouwde basisschool gehuisvest. De schuwe herten en damherten delen de ruimte met fazanten en arenden, die daar
herstellen van verwondingen of ziekte en later
weer worden vrijgelaten.
De gastronomie van Silves baseert zich op oude
en aromatische smaken, zoals aardappelsoep
op oude wijze, met munt en eigengebakken
brood. Over de Arade-rivier kwam de horsmakreel aan, die gepekeld werd, en van de bergen
kwam het wild. De bolo real, het eiergebak of
de halve maantjes zijn traditionele zoete lekkernijen. Wat fruit betreft, overtreft niets de sinaasappel van de Algarve.
De legende van de amandelbomen is een van
de oudste legendes en had in Silves toepassing
op de liefde tussen de noordelijke Romaiquia en
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Al-Mu’tamid, dichter en prins van de stad, zoon
van de kalief van Sevilla. Volgens de legende had
de mooie prinses enorme heimwee, omdat ze
geen sneeuw zag, zoals thuis. Om haar te plezieren liet de prins uit het zuiden die haar had
ontvoerd, in alle velden amandelbomen planten,
zodat de witte bloemen op zachte sneeuwvlokken zouden lijken. De prinses genas van haar
heimwee en zo leefden ze nog lang en gelukkig.
In slaap gewiegd door de legendes verlaten we
de stad door de Arade over te steken en volgen
we de weg die via het door sinaasappelboomgaarden omgeven Venda Nova naar Lagoa leidt.
Het is niet meer dan 6 km naar Lagoa, dat door
de Arabieren Abenabece werd genoemd. In de
zon rijpen de uitstekende druiven. De stad ligt
op ruim 5 km van de kust en er heerst een kalme sfeer met milde winters die ons uitdagen tot
paardrijden of wandelen.

Pottenbakkerij (PR)

Het belangrijkste monument is het klooster
Convento de São José, dat nu als cultureel
centrum in gebruik is en een tentoonstellingsruimte herbergt. Het klooster werd in de XVIIIe
eeuw gebouwd en heeft een toren met een

uitkijkpunt en een boog over de straat. Bij de
ingang staat een vondelingenluik, waar vroeger
kinderen anoniem werden achtergelaten. In de
tuinen staat een menhir uit 5 000 v.C., afkomstig
uit de omgeving van Porches.
Het ambachtswerk is nog alomtegenwoordig
in het dagelijkse leven van Lagoa, met name de
mooie blauw gekleurde pottenbakkerijproducten met landelijke en maritieme versieringen.
De tere miniaturen van vissersboten en karren
zijn het ex-libris van de volkskunst.
We rijden ongeveer 2 km tot Estômbar, een klein
dorp met een kerk die ons vanaf de eerste blik
fascineert door de zeventiende-eeuwse tegels
en de twee kolommen. Deze kolommen zijn
uniek in Portugal en volledig bedekt met afbeeldingen van exotische planten en figuren, die
het geheel een oosters tintje geven.
Het is heerlijk om toe te geven aan het lokkende
water van Sítio das Fontes, dat op ongeveer 1
km afstand op de linkeroever van de Arade-rivier
ligt. Het is een recreatiepark, of eerder een ecomuseum met eeuwenoude olijfbomen, wilde
lelies, wilde orchideeën, distels en populieren, in

Amandelbomen in bloei (RTA)
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een kleurenorgie van een grillige natuur.
We zijn na 4 km in Carvoeiro weer bij de zee
aanbeland, waar op het strand de kleurige vissersboten de zee opvaren.
Dichtbij (800 m) liggen de ongewone, door de
wind en zee uitgehouwen rotsen van Algar Seco.
De fantasierijke vormen van deze rotsen vormen
het romantische “Balkon van de geliefden”. Het
is een fascinerende plek met 18 grotten die per
boot bezichtigd kunnen worden en via geheime
routes langs de kliffen toegankelijk zijn.

Pintadinho (HR)

Na het prachtige Praia do Pintadinho vanaf
de kliffen te hebben bewonderd, moeten we
rechtsomkeer maken, langs Mato Serrão gaan
en de richting Ferragudo volgen. Het vissersdorp
dankt zijn naam aan een scherp ijzer, “ferro agudo” in het Portugees, dat gebruikt wordt om de
met sardine gevulde netten uit de zee te trekken.
De kerk Igreja de Nossa Senhora da Conceição
boven de haven, na een merkwaardige reeks
trappen, heeft een interessante verzameling ex
voto’s van zeelui, als erkenning voor wonderbaarlijke reddingen.

Forte de São João do Arade (St) (fort)

Om de monding van de Arade te beschermen
werd in Ferragudo het fort van São João gebouwd. Vandaag zijn het fort en het dorp een
bevoorrecht toevluchtsoord: vanaf de kade varen plezierboten de rivier op en komen langs
het eilandje met de bedevaartskapel van Rosário,
terwijl men onderweg geniet van de rotspartijen, heuvels en grotten aan de rivieroevers.
Terug in Portimão is het tijd om de plaatselijke
gastronomie te proeven in de talrijke restaurants die de stad rijk is. Door de nabijheid van
de zee gaat de voorkeur naar gegrilde sardines
en venusschelpen als voornaamste hapjes. De
zoetigheden benadrukken het belang van de
schaalvruchten en zijn een essentieel onderdeel
van het gastronomisch erfgoed.
Portimão bruist van het leven en de enige moeilijkheid is te kiezen waar we gaan eten en waar
we de dag, of eerder de nacht, tot een vrolijk
einde zullen brengen. Het casino op het Praia da
Rocha en zijn shows zijn een goede keuze.
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route van de
vicentinakust
Van Odeceixe tot Vila do Bispo is het uitzicht van de
wandelaar wit: in de verte slokken schuimende stroken
als onschuldige vodden het fijne zand van het onmetelijke
strand op. Het andere wit van de huizen achtervolgt ons op
onze rit naar het zuiden: de witgekalkte huizen in Odeceixe
en Aljezur, stukjes geschiedenis die zonder te storen het
kruipende Vicentijnse landschap onderbreken.
Daar beneden vormen kronkelende aders van helder water
langs de hele kust groeven in het landschap, voordat ze in de
onmetelijke Atlantische Oceaan verdwijnen. Ernaast trachten
vissers met een pet en een geruite bloes, stilstaand op de
oevers en in de tijd, hun geluk te beproeven, dat bij beetjes uit
het lauwe water zal opspringen. In hun verscheidenheid zijn
ze gelijk, ze staan op dezelfde plekjes maar dan meer naar
het zuiden, hun hengels op de hemel en Amerika gericht,
dappere balanceerders op de punt van een rots, op de
uitkijk naar het gevecht aan de rand van de afgrond.
Aan deze kant van de kliffen, waar de ooievaars zich
nestelen, heten de met aparte gele, rode en paarse
bloemen bespikkelde velden de trekvogels welkom en
doen ze zich voor als een hindernis voor het onbewuste
gekronkel van de reptielen. Ze zijn een genot voor het
oog, geven onze zintuigen kleur, terwijl we de drukte
van de stad vergeten.

Cordoama (HR)
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Aljezur (LC)

route van de vicentinakust
SAMENVATTING VAN DE ROUTE

Lagos > Rogil > Odeceixe > Alfambras > Monte Ruivo > Bordeira > Carrapateira >
Vila do Bispo > Lagos
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Wie aan de zuidkust is, kan Aljezur via de EN 120
bereiken. Lagos is de laatste grote kustplaats
voordat we het natuurpark Parque Natural da
Costa Vicentina e do Sudoeste Alentejano binnengaan. De weg vormt de grens met het park,
dat zich tot aan de kust uitstrekt.
Vrij vertaald betekent Aljezur in het Arabisch
“beek van de bruggen”. Deze bruggen waren
nodig toen de beek nog bevaarbaar was. Door
de verzanding stagneerde het water, waardoor
het leven van de bevolking zwaarder werd.
Omdat bisschop Dom Francisco Gomes zich in
de XIXe eeuw zorgen maakte om zijn gezondheid, wilde hij het dorp naar de ertegenover
liggende heuvel verplaatsen en liet daarom de
kerk in het nieuwe deel bouwen.

Aljezur (PR)

Of het nu kwam doordat het gezondheidsprobleem werd opgelost of omwille van de weerstand die in dit soort gevallen altijd oprijst, Aljezur
bleef in tweeën verdeeld. De oude stad daalt
trapsgewijs naar de beek af, de huizen in terrasbouw uitgelijnd vanaf het achthoekige kasteel
dat in 1246 door Dom Paio Peres Correia op de
Arabieren werd veroverd.

Museumhuis van de schilder José Cercas (St)

De bouw van het kasteel van Aljezur wordt aan
de Arabieren toegeschreven, die als perfecte
verdediging op de hoogste top enkel een leistenen gewelf neerzetten en twee torens, een
ronde en een vierkante. Volgens de legende
werden de Arabieren tijdens het baden op het
prachtige strand van Amoreira, op ongeveer
6 km van Aljezur, verrast en afgeslacht totdat het
water rood kleurde. De tijd heeft deze gruwel
uitgewist, maar de natuurpracht is behouden
gebleven.
Via de steile straatjes van de oude stad komen
we bij het kasteel en het uitzicht alleen al is de
moeite waard. Beneden liggen de vruchtbare,
bebouwde vlakten aan de rivier, daarachter de
heuvel Cerro das Mós en uiteindelijk de uitlopers
van het gebergte Serra de Espinhaço de Cão.
Bij het afdalen moeten we even een kijkje nemen
in het Casa Museu Pintor José Cercas (museumhuis van de schilder José Cercas). Hier kunnen
we meer leren over het leven van een beroemde
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Igreja Matriz de Aljezur (St) (hoofdkerk)

zoon van Aljezur en diens tijd. Op een steenworp afstand ligt het gemeentemuseum met
een archeologische en etnografische afdeling
en een galerij. Het Museu Antoniano bevindt
zich in een voormalige kapel uit de XVIIe eeuw.
Vergeet niet dat u als u honger krijgt bij de plaatselijke gastronomie kan proeven van de Moorse
pap: de typische maïspap van de Algarve,
“xarém” genaamd, bereid met maïsmeel en speciale, naar komijn ruikende kruiden. Niet te missen
zijn de malse, dikke kalfsbiefstuk en de sappige
baars. Bij het aanbreken van de herfst, doet de
zoete aardappel zijn intrede in de stoofpotten en
gebakjes, die nergens zo lekker zijn als hier.
Als we de brug naar de nieuwe stad oversteken, vinden we na de bocht de Igreja Matriz
(hoofdkerk), waar onze blik op het beeld van de
patroonheilige, Nossa Senhora de Alva, een gotische kelk en een eucharistische kluis valt.
Op zoek naar tussen kliffen verscholen stranden
laten we de huizen achter ons. Maar eerst doen
we nog een wandelpad aan: het pad tussen de
kasteelheuvel en het strand van Amoreira, langs
de oevers van de beek. Als er tijd over is, het is
immers ruim 6 km lopen, ga dan zeker op pad
om dit klein wonder niet mis te lopen.
Via de noordelijke afrit (EN 120) maken we na 7
km onze eerste tocht naar de kust om een blik te
werpen op het strand van Carriagem.
Hier kunnen we talrijke zeevogels bezichtigen.
Arenden, haviken en sperwers zweven met een
wakend oog in de wind.
We moeten dezelfde weg terug nemen om
weer op het asfalt te komen. Als u het aandurft
en een geschikte auto heeft, kunt u ook het
weggetje links nemen, op ongeveer 3 km van
de kust. Hier wisselen de velden met zoete aardappel en pindanoten elkaar af.

Zoete aardappel (TV)

Al snel komen we bij Rogil, waar een bezoek aan
de molen van Arregata een must is.
Wat de gastronomie betreft, is er niets lekkerders
dan de zoete-aardappelgebakjes of gepofte
zoete aardappel. Of als de zee en het getij ons
goedgezind zijn misschien een broodje gebakken murene. Het zijn eenvoudige maar krachtige
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en unieke smaken.
Het is de moeite waard een kijkje te nemen in
het winkeltje langs de weg, vooral als u een liefhebber bent van ambachtswerk.
Hier worden de typische schoorstenen van de
Algarve gemaakt. De rijkelijk versierde, grillig
opengewerkte schoorstenen zijn er in alle maten en soorten, zowel voor bovenop de daken
als voor decoratie.
Een andere weg leidt ons naar het plaatsje
Esteveira, en van daaruit over een nog steeds
onverharde weg naar het uitkijkpunt van
Samoqueira.
Het strand is niet gemakkelijk te bereiken, maar
het is absoluut de moeite waard. Daar ligt dan
een verlaten paradijsje, de droom van elke reiziger. Een klein beekje heeft in de monding een
zandstrand gevormd. Bij eb dwalen minuscule,
doorzichtige garnaaltjes in de lauwe waterplassen rond.
Weer terug op de EN 120 komen we langs Maria
Vinagre, waar de op de paradijselijke stranden
gevonden wulken het basismateriaal vormen
voor ambachtelijk werk. In de restaurants kunt
u versgevangen zeevruchten eten.
De route naar Odeceixe is omzoomd door dichtbebladerde bomen. Het stadje ligt in een smalle
vallei en de symbiose tussen akkers en stranden
is duidelijk. Dennenbomen en eucalyptussen
richten zich majestueus op. Boven staat een
herbouwde molen, met een mooi uitzicht over
het dorp. Daarbinnen kan men aan de hand van
voorwerpen het hele maalproces volgen.
Qua ambachtswerk zijn de lederen producten
erg in trek. Van hier tot aan de monding van de
beek van Odeceixe is het 4 km. Op elke oever
ligt er een ander strand. Aan de zuidkant is er
een uitkijkpunt.
Het landschap verrast ons doordat het steeds
weer verandert. Als het getij zich terugtrekt, rijst
er ginds een kleine zandbank op. Als de beek
weer volloopt, verdwijnen daarginds de biezen
weer. Als een magische truc zien we nu weer
een strand, dan weer een wilde rivier, dan weer
een kalme beek.

Foz de Odeceixe (HR) (monding)
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In zuidelijke richting, tot het strand van Arrifana,
zien we indrukwekkende rotsen die een kleine,
ambachtelijke vissershaven herbergen.
Tussen de Pedra da Carraça en Atalaia is de kust
bijzonder steil, maar juist daarom ook zo ontzettend mooi. Daar is de zee woest en tracht stukken donkere rots met zich mee te nemen. Het
is een eindeloos gevecht, waar het water wild
uiteenspattende golven vormt bij springtij of
krachtige en kalme golven. Op de helling die
naar de haven leidt wankelen de vissershuizen.
De vissers weten dat de beste visgrond van de
Vicentinakust op de “stenen” ligt. In de plaatselijke restaurantjes kan je van hun vangst genieten.

Arrifana (HR)

Op de Pedra da Agulha, een konische rots tegenover het strand, binden de eendenmosselvangers zich traditioneel met een touw aan
de rotsen vast, terwijl ze met hun mes wachten
totdat het wilde heen-en-weer gaan van de
golven de zeevruchtenbanken onder de waterspiegel voor hen openlegt. Daarna klimmen ze
doorweekt met de zak op hun rug naar boven
om deze wilde zeevrucht te plukken. De beste
smaakbeschrijving kan je in één zinnetje samenvatten: het smaakt naar de zee.

Dit alles is te wijten aan de ontmoeting tussen
de zee en het zoete water van de beek. Aan de
andere kant van de heuvel ligt de Alentejo, die
altijd al door rivieren werd begrensd. De mens
bouwde er bruggen overheen, zodat de oevers
als verbinding en niet als scheiding dienst deden.

We gaan weer naar de kruising terug, maar eerst
wandelen we over de top van de kliffen: een
fantastisch panoramisch uitzicht. Soms wedijveren de vogels met de vleugels van de zweefvliegtuigen en het scherm van de paragliders.

Monte Clérigo (HR)

We blijven in de Algarve en keren terug (EN
120) naar Aljezur. Deze keer doorkruisen we
het plaatsje en na 1 km volgen we de weg naar
Vale da Telha. Bij de kust gaan we in noordelijke
richting naar het Praia de Monte Clérigo. De
zee heeft er zonderlinge grotten uitgegraven
en over het zand verspreide rotsen achtergelaten. De golven zijn een verleiding voor extreme
sportbeoefenaars.
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Een korte rit van 3 km leidt ons naar Vales en daarna gaan we over de EN 120 via Alfambras verder
in zuidelijke richting. In Espinhaço de Cão - naam
van het dorp en de omliggende bergen - nemen
we via een weelderig begroeide weg, met plekjes
waar de tijd wel stil lijkt te staan, de weg naar het
westen totdat we bij Monte Ruivo komen.
De natuur loopt over van geuren en kleuren
en we begrijpen waarom dit een natuurpark is.
De lucht ruikt er naar lavendel en rozemarijn. In
de bochten van de bergen groeit de kurkeik,
de den en de wilde, spontane aardbeiboom,
waarvan de vruchten worden verwerkt tot de
befaamde aardbeibrandewijn.
Eucalyptussen wiegen in de wind. Een kudde
geduldige, goudbruine koeien kijkt ons nieuwsgierig aan, nu we hun schuilplaats in een kleine,
smalle, door het pad omgeven vallei hebben
ontdekt.

Vegetatie(LC)

Natuur (LC)

Het groen van de cistusroos is bespikkeld met
rode, gele en lila bosbloemen.
Hier houden het everzwijn of de wilde kat zich
schuil. Kwartels steken rakelings over de grond
scherend de weg over. Het is niet moeilijk om
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kleine hazen te zien huppelen en de dorpsbewoners hebben het wel eens over een vos.
Op de kruising met de EN 268 gaan we weer
naar het zuiden. Na 5 km komen we in Bordeira,
op luttele meters van de parochiekerk. Deze
witte, eenvoudige tempel dateert van voor de
aardbeving van 1755.
De kerk bestaat uit één beuk, die door de triomfboog wordt ondersteund. De neoklassieke altaars
zijn van verguld houtsnijwerk vervaardigd. Naast
de kerk ligt het kerkhof met een mooie poort in
manuelstijl.

Bordeira (HR)

Igreja de Bordeira (St) (kerk)

De huizen van Bordeira zijn in berberstijl opgetrokken en hebben een lessenaarsdak. Ze zijn
beschut tegen weer en wind, doordat ze de helling van de heuvel volgen.
De volgende stop is in Carrapateira. Het dorp
bestaat al eeuwen en houdt zich praktisch verscholen achter de duinen, uitgevend op de nabij stromende beek.
Volgens de overlevering brachten piraten, Marokkanen en anderen Dom Nuno da Cunha de
Ataíde, graaf van Pontevel en gouverneur van
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het koninkrijk, ertoe in 1673 dit fort te laten bouwen. Het fort werd om de oudere tempel heen
gebouwd, zoals blijkt uit de retabels van Santo
António en São Pedro (XVIe eeuw).
Er wordt wel gezegd dat veel schipbreuken van
piraten veroorzaakt werden door verkeerde signaleringen van de kliffen. Bij het zien van een vijand
staken de inwoners een vuur aan dat hen naar de
steile kust leidde, waar ze niet konden ontsnappen.
De duinen veranderen van vorm door invloed
van de wind en de getijen. Tere en bescheiden
wilde planten vormen als wachters tegen de
buitensporige oceaan een waar contrast. Reptielen en moerasschildpadden gluren vanaf kleurige stenen. Op de oevers van de beek spetteren
otters roekeloos rond.
Vanaf de dichtstbijzijnde heuvel genieten we
van het uitzicht over de donkerblauwe oceaan
in de verte, de groene begroeiing dichterbij,
doorbroken door witgekalkte huizen als aandeel
van de mens in dit weergaloze landschap.
Tussen het Praia da Bordeira en het Praia do
Amado kunnen we vanaf de weg aan zee het
profiel ontwaren van de in het imponerende
schuim van de golven badende hoge rotsen. Het
zand strekt zich uit in lange duinenrijen of wordt
door rotsen ingenesteld. Het Praia da Bordeira,
Pontal en Palheirão volgen de grillige rotswanden in hun eeuwige confrontatie met de zee.
Hier neemt de zon afscheid van de aarde, op
weg naar de uitgestrekte Atlantische Oceaan,
en klotst de zee op de wilde kliffen, waar het
enige geluid het gekabbel van de golven en het
gekrijs van de meeuwen is. We voelen de stevige zeewind en de zon schildert een palet aan
kleuren in de woeste zee.

Amado (HR)

Verder naar het zuiden, op de EN 268, stoppen
we bij het plaatsje Vila do Bispo, dat eerst Santa
Maria do Cabo heette. In de hoofdkerk bevindt
zich een mooie verzameling tegels uit de XVIIIe
eeuw en in het cultureel centrum worden regelmatig tentoonstellingen gehouden.
Vila do Bispo, met zijn rijke grond, was de graanschuur van de Algarve. Daar zijn de talrijke molens een getuige van.

Igreja Matriz de Vila do Bispo (St) (hoofdkerk)
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De zeevruchten- en visvangst waren een aanvulling op de landbouw. Er rezen tenslotte vreemde
monsters op uit zee, die we nu walvissen noemen. Eeuwenlang hielden de walvisachtigen
een trekroute langs de Vicentinakust. De angstige bewoners benutten enkel de door de zee
aangevoerde skeletten om van de ribben hutten
te bouwen en van de wervels banken te maken.
Om die uitgestrekte oceaan, waar we maar geen
genoeg van krijgen, weer te zien, kunnen we het
weggetje naar het strand van Castelejo nemen,
het tweelingbroertje van het strand van Cordoama.
Op de Ponta da Águia gaan de zeevruchtenvissers
van Vila do Bispo op de kleine richels in de rotsen
staan om hun hengels uit te werpen. Stoutmoedig trotseren ze het eindeloze blauw aan hun
voeten, met hun door het zout geteisterde gelaat en handen, en nemen ze de uitdaging aan
om vis, schelp- en weekdieren uit het wilde wa-

ter te vissen, soms met gevaar voor eigen leven.
Eenmaal terug in Vila do Bispo parkeren we de
auto en gaan we te voet naar Torre d’Aspa, een
van de hoogste punten bij de kust. Aan de voet
hiervan ligt de immense zee, zout van de tranen
van Portugal, zoals Fernando Pessoa schreef,
verwijzend naar de ontdekkingsreizen, een sage
die Portugese zeelui naar alle hoeken van de
wereld bracht op zoek naar andere landen en
volkeren. Vandaag de dag bezit het land waar
ze werden geboren en de zee waarop ze zich
waagden nog steeds deze primitieve schoonheid, een benijdenswaardig, nog ongerept natuurlijk erfgoed. Via de EN 125 komen we na
enkele gemakkelijke kilometers weer terug bij
het mooie, kosmopolitische Zawaia, zoals het
plaatsje door de Arabieren werd genoemd, en
later door de Romeinen omgedoopt in Lacóbriga en door Lusitaniërs in Lagos.
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paden voorbij
de barlavento
Laten we voor een paar dagen de wilde, in het schuimende
water badende kust vergeten. We dwalen door een tedere
Algarve met wervelende vogels en miljarden zandkorrels
van door het water bewerkte schelpen langs de milde kust.
We laten ons verstrikken in het oneindig verrassende riet
en verbergen ons in het brakke water van de reiger en de
steltkluut, van de ooievaar en alle andere voorzichtige,
uitheemse langpotigen. We warmen onze blote voeten
in het fijne, losse zand en onze geest in het slome, vredige
water, waar we een beetje van de Middellandse Zee tot
ons nemen, steeds met onze blik op de eindeloze oceaan.
Wat verder zien we, als een zacht verlengde van de Alentejo,
Spanje liggen op de dansende randen van de grote rivier
van het schiereiland die daar ergens doodloopt. De wind
brengt ons Andalusisch handgeklap, luchtspiegelingen
van franjerrokken en trotse houdingen op paarden.
Maar we mogen nooit de mensen vergeten: voor altijd
omarmd door het tedere Caldeirão-gebergte leven ze tussen
de johannesbrood- en amandelbomen, alleen voor hen ver
van zee. Op de gekalkte drempels in de schaduw van kale
muren en typisch bewerkte schoorstenen vlechten ze teen
en geven ze vorm aan wat ze in overvloed hebben. Laten
we een bezoek brengen aan eeuwenoude steden die
aanvankelijk Moors getint waren en nu wit geworden zijn.
De duizend kerken van Tavira, de duizend tuinen van Loulé,
de duizend naar zee geurende restaurants aan de rand van
Olhão. Laten we ons verleiden door de Oost-Algarve. Laten
we onszelf verliezen in de ontembare en Moorse overblijfselen.

Alcoutim (HR)
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De Paden voorbij de Barlavento zijn een lange
tocht die het bezoekers die meer in het westen
van de Algarve zijn gebleven, mogelijk maakt
vele andere steden en gevarieerde landschappen
van de Oost-Algarve te ontdekken.
De inwoners van de Algarve gebruiken echter
niet de gebruikelijke windrichtingen om een
onderscheid te maken en gebruiken hun eigen
termen, die aanvankelijk vreemd lijken: het westelijk deel van het gebied noemen ze Barlavento,
terwijl het oosten Sotavento wordt genoemd.
Deze termen smaken naar de zeelucht en het is
niet moeilijk om aan zeelui te denken die proberen te achterhalen van welke kant de wind
blaast, terwijl ze naar de voorbijsnellende wolken
en de richting van de golven kijken.
De termen Barlavento en Sotavento maken
deel uit van het dagelijkse taalgebruik van deze
streek, waarvan de cultuur een samensmelting
is van de bergen en de zee.
Een andere reden voor deze paden voorbij de
Barlavento is dat de kaarten geen beschrijving
geven van de sterke geur van de cistusrozen,
de zachte sensualiteit van de voet van het Serra
do Caldeirão (gebergte) of het zangerige accent
van Vila Real de Santo António. Om die echt te
ervaren moeten we ernaartoe gaan en de andere gezichten van de Algarve ontdekken.
Deze route vertrekt vanuit Silves, de schitterende hoofdstad die tijdens de islamitische bezetting dichters en wetenschappers huisvestte. In
1063 beschreef Al Mutamid de stad als volgt:
”...Een jonkheer begroet het Palácio das Varandas
Die zijn Alcácer voor altijd mist.
Hier woonden krijgers als leeuwen en witte gazellen
En in zo’n prachtige wildernis en zo’n prachtige holen!...”
Hoewel vanuit een ander perspectief, was een
kruisvaarder die de verovering van de stad in
1189 door de christenen verhaalde, evenzeer
verwonderd:
“Silves... richtte zich als een amfitheater op, als een
schitterende Aziatische stad, met de Arabische gevels van de paleizen stralend in de bijna tropische
zon, met zijn terrassen en minaretten, de met bazaren bezaaide straten en met beneden en om de

Castelo de Silves (St) (kasteel)
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Achthonderd jaar later behoudt Silves, hoewel
zonder de schittering van weleer, een magische
sfeer en is het Alcácer (kasteel) dat Al Mutamid
zo mistte en dat de kruisvaarder zo bewonderde,
intact gebleven.
Via de EN 124 gaan we naar São Bartolomeu
de Messines, ongeveer 25 km verderop. Het
stadje ligt ingenesteld aan de voet van de berg
Penedo Grande, in het Serra do Caldeirão, waar
de dichter en pedagoog João de Deus is geboren. Een bezoek aan zijn Museumhuis is bijna
verplicht. Buiten kunt u zich tegoed doen aan
de volksarchitectuur in de steegjes, die u via de
Arco do Remexido (boog) kunt bereiken.

Figueira (HR) (vijgenboom)

stad liggende boomgaarden vol amandelbomen,
sinaasappelbomen en vijgenbomen, en boven
steekt tegen de blauwe achtergrond van de bergen
het roodstenige Alcácer af, gevestigd op een steil
terrein en bekroond met de grote vestingtoren...”

De geschiedenis van de Ermida de São Sebastião
(bedevaartskapel), die in de XVIe eeuw werd
opgericht ter bescherming tegen de pest en
andere kwalen, is vrij merkwaardig. Voor een
prachtig uitzicht over het stadje moeten we
naar de Ermida de Nossa Senhora da Saúde, een
XVIIIe-eeuwse tempel, klimmen.

Rondom de stad komen we in de rust van de
bergen terecht. De ronde heuvels in het noorden
zijn bezaaid met kurkeiken, aardbeibomen en
steeneiken. In het zuiden ligt de roodaardige,
vruchtbare Barrocal met sinaasappelbomen, vijgenbomen, amandelbomen of johannesbroodbomen. Natuurschoon dat aanzet tot wandelingen, paardrijden of fietsen langs het verfrissende
water van de stuwmeren van Funcho en Arade.
Daar kunnen we een kano huren.
Interessant om te weten: in het Benaciate, op
luttele kilometers van Messines, zijn een paar
van de belangrijkste monolithische kolommen
gevonden met inscripties van het geschrift van
het zuidwestelijk deel van het schiereiland, dat

Laranjeira (RTA) (sinaasappelboom)

Voor de lekkerbekken is het tijd om de befaamde
bladerdeeggebakjes van Messines te proeven
of de naar sinaasappel, lavendel en rozemarijn
smakende honing.
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tot op heden nog niet ontcijferd is.
De volgende halte is Alte, op ongeveer 15 km
in oostelijke richting over de EN 124. We zijn nu
midden in het Serra do Caldeirão, een heel andere Algarve. De golven van de zee zijn vervangen door de golven van de aarde, door valleien
doortrokken heuvels tot aan het verre amfitheater, blauwig van de nevel, van de hoogste toppen van de bergen.

De straten van Alte rechtvaardigen een wandeling om de schoorstenen, de gevellijsten, schilderachtige details van de traditionele architectuur, te bewonderen. Het water van de Fonte
Grande (bron) klettert zacht omlaag, we voelen
overal de frisheid van de vallei van de Ribeira de
Alte. Een omweg van 3,5 km over de weg naar
Santa Margarida brengt ons naar het ambachtsatelier van Torre, waar houten speelgoed wordt
gemaakt. Het zou een ware blunder zijn om in
de plaatselijke banketbakkerijen de heerlijke
zoetigheden en gebakjes niet te proeven, met
name het amandel- en honinggebak.

Alte (PR)

De groentinten verschillen, de bries die de distelpollen en de geur van lavendel draagt is anders. Er zijn duizenden geluiden, van de bijeneter, die zijn nest in de bermen van de velden
uitgraaft, tot de bonte specht en de mezen. Men
denkt dat de bossen van de bergen meer dan
390 soorten planten herbergen, waarvan veel
medicinale of aromatische planten. Zo wondermooi zijn de pioenrozen, zo teer de wilde orchideeën, zo heerlijk de geur van lavendel.

Het is weer tijd om te vertrekken. We komen
langs Benafim en de Rocha da Pena, een kalkstenen bergtop van 479 meter hoog, een woedende scheur in de zachtglooiende heuvels,
ontembaar en prachtig. Na 15 km over dezelfde
weg ontdekken we Salir.
De schrijver Raul Proença zei over deze streek:
“Het is echt een zee van bergen die we zien - maar
een zee van bergen die allemaal hetzelfde zijn,
op gelijke afstand en rond en zo zacht dat ze van
fluweel gemaakt lijken. Er is grootsheid en tegelijkertijd zachtheid, iets koesterends en milds in deze
enorme uitgestrektheid die ons boeit en onderwerpt”.

Fonte Grande (HR) (bron)
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een onbetwist erfgoed is. Het is onmogelijk de
cultuur van een volk te leren kennen zonder de
gastronomie te ontdekken. Daarom is dit de ideale plek voor een paar smakelijke lessen. Op het
kleurrijke Festa das Chouriças (worstenfeest) in
januari weergalmt het zachte, zingende dialect
van de bergbewoners. In het dorp worden een
van de lekkerste worsten uit de regio gemaakt,
maar ook lappenpoppen. De poppen dragen de
typische klederdracht en beelden verschillende
beroepen uit. De rijkelijk bewerkte schoorstenen
en gevellijsten geven het plaatsje een zuiver traditionele aanblik.

Cistusroos (HR)

Vlakbij liggen de grotten van Salustreira en het
Igreijinha dos Mouros, een grot in de vorm van
een tempel. Als we verder varen over de bergenzee van het Serra do Caldeirão, nemen we in
Querença de EN 396 naar het noorden tot aan
Barranco do Velho. Dit was het kruispunt van
wegen tussen de kust en het binnenland van de
Algarve. Op nog geen 4 km ligt Montes Novos,
waar volgens distilleerders de beste aardbeibomen staan.
Na 22 km over dezelfde weg komen we bij
Cachopo, dat tussen cistusrozen door naar Fonte
Férrea kronkelt, een prachtige plek met grote

Nu zetten we onze reis voort op de EN 525 en
na Tôr en zijn mooie oude brug achter ons te
hebben gelaten, gaan we verder op de EN 524,
richting Querença. We komen langs de geclassificeerde bron Fonte da Benémola. Het is een beschermd gebied met een grote natuurlijke rijkdom. Er zijn essen, wilgen, tamarisken, biezen,
braamstruiken en oleanders. Op de hellingen
van de vallei die de beek omzomen, groeien johannesbroodbomen, tijm, lavendel en hulsteiken. Op de oevers delen otters de ruimte met
ijsvogels, mezen, reigers en bijeneters.
Op weg naar Querença (9 km), een typisch tegen een heuvel gebouwd dorp van de Algarve,
zijn er diverse restaurants waar de gastronomie

Gegrilde worst (HR)

Er moet enkel nog iets gezegd worden over
het kasteel van Salir, dat in een door de Kelten
bewoond gebied gebouwd werd, en dat onder
de Arabieren in de XIIe zodanig was uitgegroeid
dat het verdedigd moest worden.
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bomen, schaduw en water, perfect om te spelen, knuffelen en je verbeelding de vrije loop te
laten. Het plaatselijke museum toont de traditionele kennis uit de bergen en om daar te komen,
passeren we leistenen of gekalkte huizen, met
dorsvloeren en typisch bewerkte schoorstenen.
De weefsters van Lançadeira hebben in het centrum van het dorp hun atelier. Op de weg naar
Mealha (9 km) zien we ronde constructies, een
primitieve woning met dikke leistenen muren
en een konisch stro- of rieten dak. Vlakbij liggen
de prehistorische monumenten Anta da Masmorra,
bij de molens, en Anta das Pedras Altas.
Rio Guadiana (HR) (rivier)

16 km verderop ligt Martim Longo. Het dorp ligt op
een prachtige wilde, uitgestrekte hoogvlakte. In het
atelier A Flor da Agulha maken vrouwen jutepoppen die de dorpsbewoners, hun kleding, gewoontes en beroepen uitbeelden. We proeven de zoete
lavendelhoning of de sterk geurende geitenkaas.
We komen langs Pereiro, dat ons eraan herinnert
dat deze zo dunbevolkte streek van het noordoosten van de Algarve in de XIXe eeuw een toevluchtsoord was voor mensen met schulden. Ze
hoefden op het stadhuis van Alcoutim alleen
maar een verklaring te ondertekenen en te beloven dat ze de grens zouden verdedigen om
de militaire keuringen niet te hoeven vervullen.
Onze tocht door het dorre land duurt al lang en
daarom is het fijn om in Alcoutim en bij de oever
van de Guadiana aan te komen.

Alcoutim (LC)

Het stadje ligt aan de oever van de rivier, met op
het hoogste punt een kasteel dat dateert uit de
periode van Al-Gharb. Op de andere oever en in
een ander land ligt San Lucar del Guadiana. Deze
oevers herbergen veel geheimen uit de tijd van
de smokkelaars. En daarvoor, of tegelijkertijd,
de grensoorlogen. Vandaag de dag worden de
sterkste banden gevormd door sinds oudsher
met elkaar verbonden levens die meer dan alleen buren zijn, ze zijn familie.
We laten onze blik rusten op het water van de
Guadiana vanaf de muren van het kasteel, dat
een schitterend uitkijkpunt is. Daar beneden
lokt het rivierstrand. De legende van de Betoverde
Moorse, een gebruikelijk thema in heel de Algarve,
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verhaalt dat in Alcoutim “de knappe Saraceense in
het oude kasteel een straf uitzat en een grote schat
bewaarde”. Het tovermiddel om haar uit haar
betovering te halen en de schat te verkrijgen
werkt alleen als men in een gevecht met enkel
een dolk of zwaard een monster overwint, aan
de rand van de door de tijd aangevreten steeneiken, in de nacht van São João (rond de tijd van
de zomerzonnewende). Tot op heden hebben
velen wegens de dichte mist die de plek verhult,
tevergeefs een poging gewaagd. Bomen werden omgehakt, maar zijn koppig weer opnieuw
tot leven gekomen. En ze staan er nog steeds,
een onbekend wonder verbergend, als schatbewaarders en beschermers van de betovering
van de ongelukkige Moorse.
Het is onmogelijk aan de met geurige kruiden
op smaak gebrachte keuken van het noordoosten te weerstaan. Probeer dit menu eens uit:
als voorgerecht geitenkaas of worst, olijven en
zelfgebakken brood, gevolgd door een broodgerecht met scharrelkip of palingstoofschotel,
en als nagerecht de typische amandel- en vijgengebakjes. En nu is het weer tijd om verder
te gaan.
We nemen de weg langs de oever tot de monding van de Ribeira de Odeleite, via Guerreiros
do Rio, met zijn vissersmuseum. In de steile
steegjes werken de mandenmakers voor de
deuren. Als we meer tijd hadden, zouden we de
route van de watermolens en dammen van de
beek tot aan het stuwmeer volgen. We zouden
er zeker geen spijt van hebben.

Alcoutim (LC)

We gaan richting Almada de Ouro en vervolgens
naar Azinhal, op minder dan 6 km afstand. De
kloskant van Azinhal of de rieten manden vereisen arbeidsintensieve en tijdrovende technieken.
In het natuurreservaat Reserva Natural do Sapal
de Castro Marim e Vila Real de Santo António,
een van de favoriete plaatsen voor trekvogels,
kan men ook de ongelooflijk mooie vlucht van
de ooievaars of de rozige wolken van flamingo’s
bewonderen. Het reservaat is het eerste van
Portugal en werd in 1975 opgericht. Het omvat
een gebied van rivierarmen en moerassen, een
op maat gemaakt habitat voor veel dieren op
het land, in de lucht en in het water. Het traditi-
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Kameleon (JEP)

Igreja Matriz de Vila Real de Santo António (St) (hoofdkerk)

oneel gewonnen zout schittert onverwacht wit
in de zon tussen het groen van de velden en het
blauw van de rivier.
We zijn in Castro Marim, een van de oudste
plaatsen van de Algarve. Het fort van São Sebastião
en het kasteel van Castro Marim, ieder op zijn eigen heuvel, werden door een geheel van stadswallen verdedigd. Vanaf de muren kunnen we
“Spaans land en Portugees zand” zien, naar de
in een volkslied gevierde roep van een zeilmatroos. De knaap vergat daarbij de prachtige rivierarmen en zoutmeren te vermelden, met het
witte Vila Real de Santo António en Ayamonte al
schitterend op de achtergrond, tussen het water
van de Guadiana en de Atlantische Oceaan.
Vila Real de Santo António herhaalt het recept
van Alcoutim met aan de overkant van de
Guadiana het Spaanse Ayamonte.
Het hart van het historisch centrum is het voormalige koninklijk plein - vandaag het Praça
Marquês de Pombal - met een schitterend
zwart-wit Portugees plaveisel. Op de kust biedt
de meer dan 40 meter hoge vuurtoren een
weids uitzicht over de omliggende dennenbossen, de Guadiana-monding, de Atlantische
Oceaan en het buurland Spanje.

Cacela Velha (HR)
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Tegenover de prachtige stranden ligt het Mata
de Monte Gordo, een dennenbos met een bijzondere bewoner: de kameleon. Het is een
beschermde bedreigde diersoort. Als u er een
tegenkomt, moet u hem liefdevol behandelen.
Het is verboden kameleons te vangen.

Als we sneller terug willen zijn, kunnen we ervoor kiezen de Via do Infante (70 km) verder te
volgen tot ongeveer 3 km voor Silves, waar we
deze route zijn begonnen. Het nadeel is dat we
op een autosnelweg niet echt kunnen genieten
van de heerlijk verrassende details onderweg.

Bij de typische hapjes denken we aan beroemde
tonijngerechten, zoals estupeta, moxama (gedroogde en gezouten tonijn) of een espinheta
(stoofschotel met aardappels) maar niet zonder
eerst enkele conquilhas of zaagjes te hebben
geproefd. Bij de zoetigheden smaakt alles naar
meer, van de carriços (amandelcakejes) tot de
bolinhos de amor of de torta de amêndoa.

De langzamere EN 125 leidt ons naar Cacela a
Velha (12 km), een oeroud dorp op de top van
een steile rots aan de Ria Formosa. Hier begint
het natuurpark dat zich tot het schiereiland
Ancão ten westen van Faro uitstrekt. Eilandjes,
rivierarmen, stranden, de Ria is een heus paradijs
dat we zullen ontdekken op een speciaal aan
haar gewijde Route.
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Cacela is een minuscuul dorpje helemaal bovenop een rots boven zee, omgeven door een
buitengewoon landschap, een door de tand des
tijds onaangeraakt juweeltje. Op het centrale
plein staat de middeleeuwse cisterne, het hart
van het dorp. Het fort is in 1794 gebouwd en
de Igreja Matriz (hoofdkerk) heeft een renaissancepoort en een interessante verzameling heilige
kunst.
Dit is de juiste plek om te genieten van een van
de mooiste zonsondergangen van de Algarve,
terwijl we ons tegoed doen aan heerlijke oesters, succulente venusschelpen, verse gegrilde
vis of heerlijke gesauteerde zeevruchten.
Cabanas de Tavira (6 km naar het westen) is een
kleine vissersplaats met een prachtig strand, dat
alleen per boot te bereiken is.
We komen door Tavira, een stad aan de Gilãorivier, met zijn schaardaken en talrijke kerken. De
prachtige stad is een uitgebreid bezoek waard
tussen de steegjes van het historisch centrum,
de aangename tuinen en het prachtige strand
van het eiland van Tavira.
Moncarapacho ligt ten noorden van de EN 125
en is te bereiken via de weg bij Fuseta die op
de Via do Infante uitgeeft. Daarna volgen we de
aanwijzingen. In deze plaats vol boomgaarden
is een bezoek aan de vijfhonderdjarige Igreja
Matriz (hoofdkerk) en het parochiemuseum,
met archeologische voorwerpen en waardevolle exemplaren van heilige kunst, numismatiek
en etnografie, een must.
Op de noordelijke afrit van de stad, en na een
kijkje in de pottenbakkerij, draaien we af naar
Cerro de São Miguel of Monte Figo, op 411 meter boven de zeespiegel. Bij helder weer vouwt
de kustlijn zich voor onze ogen uit en kan je
Olhão en Faro zien liggen.

Tavira (HR)

Het is niet gemakkelijk een plek te vinden waar
de zonsondergang zoveel kleurnuances heeft
en een zo gevarieerd landschap verlicht, van de
stranden en het binnenland tot de bergen.
Op de centrale kruising van Moncarapacho ligt
de weg die ons in luttele minuten bij het paleis van Estoi brengt, een uniek exemplaar van
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romantische architectuur in de Algarve. Een
pronkstuk uit de XVIIIe eeuw, omringd door
prachtige tuinen en interessante standbeelden,
zoals het drieluik met de drie gratiën op een
schelp, een kopie van een werk van de Italiaanse
beeldhouwer António Canova (1757-1822).

Palácio de Estoi (St) (paleis)

Op minder dan 1 km liggen de Romeinse ruïnes
van Milreu (IIe eeuw n.C.), een extravagante villa
van een patriciër, met mooi betegelde thermen,
alsmede de ruïnes van een christelijke basiliek
uit de IVe eeuw, die bovenop een Romeinse
tempel is gebouwd.
We gaan nu naar het westen en op de kruising
met de EM 520-2 gaan we rechtdoor. We rijden
7 km over een weg die de halve helling van de
Barrocal volgt, als het ware een voortdurend uitkijkpunt, en daar ligt Santa Bárbara de Nexe. Hier
is het beroep van stratenmaker een traditie.
Deze bescheiden stenen kunstwerken, gemaakt
met het typisch Portugese plaveisel, sieren de
pleinen van talrijke steden. Over de EN 270 komen we via Loulé in Boliqueime.
Het woord Boliqueime is naar het schijnt een
verbastering van de Italiaanse uitdrukking voor
waterogen.

Castelo de Paderne (St) (kasteel)

Onze volgende stop is Paderne, 8 km verderop.
Het dorp staat voor altijd in de geschiedenis
van Portugal geschreven, omdat het een van
de kastelen is die op de Portugese vlag staan.
Van bovenaf zien we de dam van de Ribeira de
Quarteira met een watermolen, een vernuft dat
ouder is dan de windmolen. Een wandeling van
4 km rondom het kasteel over de middeleeuwse
brug onthult ons de regionale flora en fauna.
Vanaf Paderne volgen we de EM 524 richting
Algoz, waar we de EN 269 nemen. Deze weg
heeft verschillende uitkijkpunten en leidt ons
weer naar Silves.
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routes en paden

het centrum
De kust- en bergwegen ontvouwen zich, we duiken in het heldere water van de eilanden, we varen
over de kanalen van de Ria Formosa, we duiken in
het kalme water van de stranden van Albufeira.
Op de Routes van het Centrum ontdekken we zoveel andere delen van de Algarve, steden die nog
het thuis van vissers zijn, maar ook mondaine centra met kosmopolitische winkels en schitterende
nachten vol muziek en mooie mensen.
Op het eind houden we een handvol onvergetelijke herinneringen over, ontelbare verhalen om te
vertellen, talrijke zeldzame en exotische smaken
om te proeven.
We horen het verschil tussen het accent van de inwoners van Olhão en dat van de andere inwoners

van de Algarve, we ontdekken de schaardaken van
Tavira met vier dakschilden, aan de oever van de
Gilão-rivier.
We volgen de magnifieke vlucht van de ooievaar
tussen zijn nest - op de Arco da Vila (stadsboog),
de ingang van het oude stadscentrum in Faro - en
de Ria Formosa.
Kleine pleziertjes, grote emoties, soms een paar lekkernijen uit zee, soms zoete lekkernijen of hapjes uit
de bergen, dit alles vult onze vakantie in de Algarve.
We krijgen zin om ten minste één of meer keren
naar deze verschillende Algarves terug te komen,
als we al niet willen blijven.

Dorpenroute
Route van de
Caldeirão

Route van de
Ria Formosa

Paden voorbij
het Centrum
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DORPENROUTE
+/- 98 km
Albufeira » Montechoro » Ferreiras » Purgatório » Paderne » Alte » Espargal » Boliqueime » Vilamoura »
Maritenda » Oura » Galé » Albufeira
De Dorpenroute is een wonderbaarlijke reis langs verschillende facetten van de Algarve, van het kosmopolitische Albufeira met zijn prachtige stranden tot het traditionele Alte met zijn schilderachtige huizen
via het kleurrijke landschap van de Barrocal, waar iedere bocht in de weg een panoramisch uitzicht geeft.
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ROUTE VAN DE CALDEIRÃO
+/- 123 km
Loulé » Tôr » Fonte da Benémola » Salir » Rocha da Pena » Querença » São Brás de Alportel » Santa Catarina
da Fonte do Bispo » Malhão » Santo Estêvão » Luz de Tavira » Pedras d’el Rei » Fuseta » Moncarapacho »
Cerro de São Miguel » Santa Bárbara de Nexe » Loulé
De Route van de Caldeirão leidt ons door de golvende bergen, tussen tijm, lavendel en johannesbroodbomen, terwijl we kabbelende beken horen en de kennis van de ambachtslui ontdekken. We zullen
traditionele vleeswaren proeven, de Ria Formosa en de stranden achter de eilanden bezichtigen. Maar
alles begint in Loulé.

76

ROUTE VAN DE RIA FORMOSA
+/- 102 km
Faro » São João da Venda » São Lourenço » Almancil » Quinta do Lago » Vale do Lobo » Santa Bárbara de
Nexe » Estoi » Moncarapacho » Quelfes » Olhão » Ilha da Culatra » Ilha da Armona » Ilha do Farol » Ilha
da Deserta (Barreta) » Faro
De Route van de Ria Formosa verleidt de bezoeker door het contrast van de waterspiegels en de eilanden
met los zand en schitterende stranden. De steden Faro en Olhão vormen ook een contrast, één met zijn
oeroude huizen, de andere ondergedompeld in zon en zout, voor eeuwig verbonden met de zee en de visserij. De paden van deze route openen de wondere wereld van het natuurpark van de Ria Formosa voor ons.

90

PADEN VOORBIJ HET CENTRUM
+/- 260 km
Vila Real de Santo António » Castro Marim » Santa Catarina da Fonte do Bispo » São Brás de Alportel »
Loulé » Boliqueime » Paderne » Silves » Lagoa » Carvoeiro » Alcantarilha » Estoi » Faro » Olhão » Tavira
» Cacela Velha » Vila Real de Santo António
Met de Paden voorbij het Centrum trachten we de kust- en bergwegen in de andere delen van de Algarve
te onthullen. Op het einde zullen we een heel fotoalbum hebben, want we komen langs de ruïnes van
Milreu, de monumenten van Tavira en de warme, mooie stranden van Monte Gordo.
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dorpenroute
In een oogopslag rijden we tussen de kosmopolitische huizen en
de cistusrozen. Hoewel de route meer in het noorden is, loopt
hij hand in hand met de Algarve in bikini; met de steegjes vol
typische geuren en gegrilde vis; met de namiddagen waar
we elkaar in de ogen kijken als een negatief tegen de zon, die
nog aarzelt tussen de blauwtinten; met andere zilverkleurige
sterren boven de dwalende hoofden in de nacht.
Naast de drukke Algarve die wemelt van mensen, landschappen
en levens vol tegenstellingen, is er een andere Algarve van
witte, minder heldere huizen, eeuwenoude rotsen, kapotte
asfaltwegen door onrustige, goudkleurige landschappen.
Van de Algarve met zijn frisse zee en warme mensenmenigte
gaan we naar andere getuigen van de tijd, de door de wind
vernielde en door de mens herbouwde kasteelmuren in
Paderne. Onderweg buigen we ons over de huizenrijen in
Alte, laten we onze blik dwalen over de rug van de zwanen
van de kleine bron, dompelen we ons hoofd en ziel onder in
het overvloedige frisse water: geneugtes van een Portugees
dorp die de mensen hebben weten te bewaren.
Onderweg ontwaren we een orgie van kleuren op de
route van de dakterrassen, gerimpelde gezichten zwetend
in het anachronische landschap. En dan zijn er nog de
gastronomische bergen die we in de Barrocal ontdekken.
Een wereld vol tegenstellingen in een minuscule achtertuin
van de Algarve.

Alte - rancho folclórico (LC)
(folkloristisch gezelschap)

59

60

ROUTES EN PADEN | CENTRUM | DORPENROUTE

Alte (PR)

dorpenroute
SAMENVATTING VAN DE ROUTE

Albufeira > Montechoro > Ferreiras > Purgatório > Paderne > Alte > Espargal > Boliqueime >
Vilamoura > Maritenda > Oura > Galé > Albufeira
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De Dorpenroute is een wonderbaarlijke reis door
de contrasten van de Algarve, van het kosmopolitische Albufeira met zijn prachtige stranden
tot het traditionele Alte met zijn schilderachtige
huizen, via het kleurrijke landschap van de
Barrocal, waar iedere bocht in de weg een panoramisch uitzicht biedt.
Verder worden nieuwe dorpen onthuld, gemaakt
voor vertier en het dolce far niente, in de koelte
van de schaduw van de dennen, naast de mooiste zandvlakten.
Het uitkijkpunt van Pau da Bandeira is een uitstekend vertrekpunt voor een stadswandeling
door Albufeira, het begin van deze route.

Daarnaast bruisen de winkelstraatjes van leven
en animatie. Via de steile stegen komen we bij
de Igreja Matriz (hoofdkerk) (XVIIIe eeuw), met
zijn indrukwekkende klokkentoren. Het is de
moeite waard naar binnen te gaan en de retabel
van de schilder Samora Barros te bewonderen.
Albufeira is door de Arabieren bovenop de
Cerro da Vila gebouwd, een steile rots die aan
een schiereiland doet denken, een strategische
plek waaraan de stad zijn naam Al Buhera (fort)
te danken heeft.

Maria Luísa (AF)

De kliffen sluiten het strand Praia Maria Luísa en
het strand Praia dos Pescadores in en vormen
een kleurrijk geheel.

Eerder hadden de Romeinen de aantrekkingskracht van deze plaats, gekend als Baltum, al
ontdekt en installeerden ze er vistuig. De integratie van Al Buhera in het Koninkrijk van de
Algarve was niet gemakkelijk. Pas bij de tweede
poging in 1249 werd de stad door de christenen
op de Moren heroverd.
De aardbeving van 1755 vernielde praktisch
alle bouwwerken. Daarom zijn de Igreja de São
Sebastião met zijn zijpoort in manuelstijl (XVIe
eeuw) en de Igreja de Sant’Ana, allebei XVIIIeeeuwse kerken met een op de volksarchitectuur
geïnspireerde vormgeving, zo kostbaar.
De Capela da Misericórdia verving op zijn beurt
de voormalige Arabische moskee. Van het gotische gebouw (XVe eeuw) zijn slechts het portaal, de triomfboog en de half cirkelvormige

Igreja de Sant’Ana (St) (kerk)
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achterwand overgebleven.
Van de kasteelmuren is alleen maar een verdedigingstoren van de Noordpoort bewaard gebleven en is nu een restaurant.

Een rotsachtige schoormuur waar de beek van
Quarteira omheen kabbelt, laat in de hoogte het
van oorsprong Arabische kasteel van Paderne
zien. Vlakbij ligt een intacte Romeinse brug met
een stuk oud plaveisel. De watermolen en dam
aan de voet van de heuvel houden een traditioneel maalsysteem in werking. De koelte van de
plek nodigt uit tot een wandeling, ook omdat
de bossen in de lente prachtige wilde orchideeën met weelderige kleuren en vreemde vormen
herbergen.
Tussen de steeds hoger wordende heuvels die
overgaan in het Caldeirão-gebergte, komen we
bij Alte. Het frisse water van de bronnen Fonte
Grande en Fonte Pequena is verleidelijk. In de
dorpsstraten krijgen we zin om het pad van de
versierde schoorstenen en de kleurige gevellijsten te volgen tot aan de hoofdkerk. De primitieve
tempel werd aan het einde van de XIIIe eeuw opgericht door Dona Bona, vrouw van Garcia Mendes da
Ribadeneyra, tweede heer van Alte, als dankbetuiging voor de terugkeer van haar echtgenoot
van de achtste kruistocht naar Palestina.

Fonte Pequena (PR) (bron)

Na slechts enkele minuten duiken we al in een
ander landschap, met kleine, aangename huizengroepen die tot Ferreiras, op 5 km ten noorden van Albufeira, doorlopen. Hier kunnen we
een paar typische huizen met gevellijsten, dakterrassen en schoorstenen zien. Daar nemen we
de EM 395 die achter zijn bochten windmolens
en schepraderen blootlegt. In het dorp met de
vreemde naam Purgatório (vagevuur) slaan we af
in westelijke richting. Via de EN 270 bereiken we
Paderne, gelegen op een zacht glooiende heuvel
met oude witte huizen die tegen de omgeving
afsteken. Een interessante versierde schoorsteen
uit de XVIIIe eeuw lijkt ons welkom te heten.

Castelo de Paderne (St) (kasteel)

Een brede laan brengt ons naar Montechoro, op
een heuvel, waar vakantieoorden en winkelmogelijkheden duidelijk op de voorgrond treden.
Op de talrijke terrasjes horen we bijna alle talen
van de wereld.
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Nog een andere vrouw was de inspiratie voor de
legende over de naam van het dorp.
Deze rijke, vooraanstaande boerin had een
boerderij in Freixo Verde en was eraan gewend
geraakt dat de pastoor de mis alleen gaf als zij in
de enige bedevaartskapel van de deelgemeente aanwezig was. Totdat de pastoor, die het beu
was dat zij altijd te laat kwam, op zekere dag niet
op de edelvrouw wachtte. De gelovigen waren
al op de terugweg toen ze de boerin tegenkwamen, die haar knechten verontwaardigd bevool:
Halt (“Alto”)! Hier maak ik een kerk!
Later werd dat de hoofdkerk van de deelgemeente en werd Alto Alte, wat grotendeels te
wijten is aan het accent uit de bergen dat het
laatste deel van de woorden “inslikt”.

Vlechtwerk (HR)

Alte is de perfecte plek om ambachtswerk te kopen, gebak te proeven waarvan de recepten zoete, zorgvuldig bewaarde familiegeheimen zijn.
Een schilderachtig weggetje ten noorden van
Alte brengt ons langs espertogras, vijgen- en
amandelbomen naar Nave dos Cordeiros,
Espargal en tot slot Ribeira de Algibre, indrukwekkende portretten van een authentieke
Algarve, die zijn identiteit zorgvuldig bewaart.
Na een tiental kilometers over de EN 270, een
bijzonder mooi deel van de weg, komen we bij
Boliqueime op de helling van een kleine heuvel,
aan het begin van de Barrocal.

Marina de Vilamoura (HR) (jachthaven)

De Vlaamse handelaars importeerden toentertijd al de beste vijgen, amandelen en johannesbrood uit deze regio. Samen met de heerlijke,
sappige en zoete sinaasappels krijgen we zo
een welvarende gemeenschap.
Een van de beste boerderijen behoorde tot de
beroemde majoraatsheer van Quarteira, Martim
Marcham, die de boerderij in 1297 als schenking
ontving van koning Dom Diniz. De boerderij van
Quarteira ligt aan de oorsprong van Vilamoura,
een luxueus toeristencomplex rondom een
mooie jachthaven. We hoeven de EN 125 maar in
oostelijke richting te volgen tot aan de wegwijzer
voor Vilamoura om langs golfterreinen en verzorgde tuinen van dit vakantieoord de zee te bereiken.
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Romeinse Ruïnes van Cerro da Vila (St)
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Het milieupark van Vilamoura is een ecologische
en landschappelijke meerwaarde. De purperreiger en de purperkoet zijn de sterren van dit
ecosysteem, waar meer dan 100 vogelsoorten
gespot kunnen worden.
Anderzijds biedt het museum en archeologisch
centrum Cerro da Vila de bezoekers een denkbeeldige reis door een Romeinse villa uit de Ie
eeuw, als blijk dat deze zo aangename plek al
sinds oudsher mensen aantrok.
In Vilamoura kunnen talrijke openluchtsactiviteiten worden beoefend, maar we kunnen ook
winkelen in boetieks van internationaal niveau,
menu’s uit de hele wereld proeven, voorstellingen bijwonen en een gokje wagen in het casino.
Of gewoon genieten van de brede stranden
met lauwwarm water.
We moeten weer naar de EN 125 terugkeren en
vervolgens bij Maritenda in zuidelijke richting
gaan voor de wondermooie stranden van Falésia en Barranco, de ongewone pracht van Olhos
de Água, van het Praia Maria Luísa en het strand
van Balaia, totdat we bij Oura komen.

De Algarve heeft de mooiste stranden van Europa en Albufeira bezit een reeks tussen gekleurde
rotsen ingenestelde stranden, van het Praia da
Falésia in het oosten tot Galé in het westen, via
Castelo en de exclusieve stranden van Coelha en
São Rafael. We kunnen geen weerstand bieden
aan de roep van het fijne zand en de turkooize
zee, aan de kans om op een terrasje te blijven
rondhangen, met onze voeten bijna in het water, om van de zonsondergang te genieten.
We kunnen daar na het avondeten overigens
weer naartoe om op terrasjes en balkons naar
muziek te luisteren en te dansen.
Ondertussen zijn er ontelbare restaurants waar
we de plaatselijke keuken kunnen proeven. De
met laurier en koriander op smaak gebrachte
soep van zaagjesschelpen, de met oregano bereide makreel en de sardines in tomatensaus zijn
een alternatief voor de hier zo goed bereide en
overheerlijke gegrilde gerechten. Daarna kunnen we ons verliezen in de bruisende nachten
van Albufeira.
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route van de caldeirão
Dan is er nog de Algarve boven de grote wegen die de regio
doorkruisen. Daar waar de ooievaars van hoog boven op de
schoorstenen van de keramiekovens naar de mensen gluren;
daar bij het gekabbel van de beken die het groen doorsnijden;
daar waar de mens nog niet vernield heeft wat Moeder Natuur
heeft geschapen: in vrede met haar ontkleedt hij haar zoals
een kurkeik, verscheurt hij haar met zijn vingers zoals een
berg klei die de dakpannen worden boven de witte,
dikke drempels uit de streek.
Daar, in het koninkrijk der eenzaamheid, ver van de zee
van drukte langs de oceaan, rijzen de moederlijke, rotsige
armen op, die het kosmopolitische Algarve koesteren.
Toch zijn er restjes Alentejo aan deze kant van de Caldeirão,
waar de zomer het hele jaar door borrelt: tussen de cistusrozen
en de kurkeiken kunnen we de grote gouden vlakte raden.
Maar de geur van de zee dringt de huizen al binnen,
bedwelmt de mensen die deze geur zoeken zonder hem te
hebben. Zoveel mensen hebben aan de voet van de bergen
vele schuilplaatsen tegen de hitte gecreëerd. En straten en
leven, in steden en stadjes zoals Loulé en São Brás de Alportel.

Kurk - Caldeirão-gebergte (HR)
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Loulé (PR)

route van de caldeirão
SAMENVATTING VAN DE ROUTE

Loulé > Tôr > Fonte da Benémola > Salir > Rocha da Pena > Querença > São Brás de Alportel >
Santa Catarina da Fonte do Bispo > Malhão > Santo Estêvão > Luz de Tavira > Pedras d’el Rei >
Fuseta > Moncarapacho > Cerro de São Miguel > Santa Bárbara de Nexe > Loulé

LEGENDE VAN DE KAART
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De Route van de Caldeirão leidt ons door de golvende bergen, tussen tijm, lavendel en johannesbroodbomen, terwijl we kabbelende beken
horen en de kennis van de ambachtslui ontdekken. We zullen traditionele vleeswaren proeven,
de Ria Formosa en de stranden achter de eilanden bezichtigen. Maar alles begint in Loulé.

Castelo de Loulé (St) (kasteel)

De van Arabische oorsprong maar in de XIIIe
eeuw herbouwde kasteelmuren, die vandaag
nog steeds drie gemetselde torens bezitten, zijn
de eerste halte. Op de binnenplaats staan een
put en de boog van de oude verbindingspoort
met het dorp. We kunnen ook een bezoek brengen aan de gotische Igreja Matriz (XIIIe eeuw)
met een klokkentoren die oorspronkelijk een
islamitische minaret was.
In het stadscentrum doet het klooster Convento do Espírito Santo dienst als gemeentelijke kunstgalerij. In de winkels rond de muren
ontdekken we nog koperen of aardewerken
voorwerpen, hoeden en wiegen van palmblad,
een vrouwelijke ambacht met een eeuwenoude
techniek. Het palmblad wordt bewerkt alsof
men haar vlecht en voor een hoed zijn 5 à 6 meter fijn vlechtwerk nodig. In het begin dienden
de palmmanden voor het verpakken van vijgen,
amandelen en johannesbrood.

Feest van Mãe Soberana (LC)

Op de afrit naar Boliqueime, over de EN 270, zien
we het heiligdom van Mãe Soberana tegen een
heuvel, die tevens een uitstekend uitkijkpunt is.
De plaatselijke bewoners eren hun patroonheilige met een van de grootste processies in het zuiden van het land, die al meer dan 400 jaar rond
Pasen plaatsvindt. De mannen dragen de zware
baar de steile glooiing op, terwijl de enthousiaste menigte hen met vibrerend geschreeuw en
wuivende witte zakdoeken begroet.
Loulé ligt in het centrum van de Algarve, in een
gebied tussen de kust en de bergen dat Barrocal
wordt genoemd en zich van de Vicentinakust in
het westen tot aan de Guadiana-rivier in het oosten uitstrekt. Het is een dynamische winkelstad
rondom een Moors geïnspireerde marktplaats.
Het carnaval van Loulé met zijn vrolijke optocht
is erg beroemd en is trouwens het beroemdste
carnaval van de Algarve.
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Nog even en we zijn bij Tôr, een dorpje met
smalle straatjes en een oude brug. Aan de ER
524 ligt aan onze rechterkant het beschermd
gebied van Fonte da Benémola, omringd door
essen en wilgen, populieren en oleanders die
zich vermengen met rozemarijn, tijm en lavendel. Deze plek is vanwege zijn milieurijkdom een
geclassificeerde site.
Als we de afrit naar Salir nemen, kunnen we er
niet aan weerstaan een kleine omweg te nemen
naar Nave do Barão. Weidse amandelboomvelden vullen de vallei, omgeven door de glooiingen van de in terrassen verdeelde heuvel.

Aardbeiboom (HR)

Regionale zoetigheden (HR)

Nog even en we zijn in Salir, een dorp aan de
rand van de bergen en waarvan de oorsprong
verloren is gegaan in de tijd.
Het kasteel draagt nog de stempel van de Kelten,
maar de burcht is van Arabische oorsprong (XIIe
eeuw). De vestingtorens en het deel van de muur
dat door de plaatselijke bevolking “De Muur der
Wijsheid” wordt genoemd, zijn zichtbaar.
De lokale keuken is rijk en origineel en het is de
moeite waard de xarém met torresmos (maïs-

71

ROUTES EN PADEN | CENTRUM | CALDEIRÃO

pap met kaantjes) of de bergsoep te proeven.
De geiten- en schapenkaas of de zelfgemaakte
worsten zijn een uitstekend voorgerecht, terwijl
de aguardente de medronho (brandewijn van
aardbeiboomvrucht) uitstekend samengaat
met de zoetigheden op basis van honing, vijgen
en amandelen.

Ten noorden van Salir ligt een ander paradijsje:
de Rocha da Pena is een kleurrijke etalage van de
pracht van de Barrocal. Er zijn al 390 plantensoorten en ruim 122 vogelsoorten geïdentificeerd.
Om de plaats beter te doorvorsen stellen we
een wandeling voor door een droomlandschap.
Bovenop de rots staan twee primitieve bouwwerken die waarschijnlijk uit de ijzertijd dateren.
We moeten weer naar Salir teruggaan om de EN
124 te nemen. Vervolgens gaan we in zuidelijke
richting tot Querença.

Rocha da Pena (PR)

Een perfecte gelegenheid om Salir te leren kennen is het “Festa da Espiga” (maïskolffeest), een
mengeling van religie en heidendom, met een
merkwaardige etnografische optocht die altijd
op Hemelvaartsdag plaatsvindt.

Igreja Matriz de Querença (PR) (hoofdkerk)
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Volgens de ouderen betekent Querença genegenheid, liefde, goede wil. Het vlak bij twee
beken gelegen dorp is betoverend en vol prachtige taferelen.
Op het hoofdplein toont de Igreja Matriz de
Nossa Senhora da Assunção (hoofdkerk) een
mooie portiek in manuelstijl. Op het kerkplein
vindt in januari het Festa das Chouriças (worstenfeest) plaats, een unieke gelegenheid om
talrijke berggerechten te proeven.
Als we in zuidelijke richting bij het verlaten van
het dorp de aanwijzingen volgen, komen we
langs Porto Nobre en São Romão met langs de
weg liggende huizen, zoals dat op het platteland van de Algarve gebruikelijk is, totdat we bij
São Brás de Alportel komen.
Meteen als we het plaatsje binnenkomen, zien
we in het historisch centrum de gekalkte gelijkvloerse huizen in volkse stijl en de paleisachtige
gebouwen van de voormalige kurkindustriëlen
en -handelaars, met hun betegelde voorgevels,
bewerkte natuursteen en ijzeren balkons.
Vanaf het kerkplein bewonderen we de bergen
die als een amfitheater om de stad liggen. Naast
de kerk ligt de tuin Jardim do Episcopado, ook
wel gekend als Jardim da Verbena, met een
mooie muziekkoepel. De tuin hoort bij het paleis dat tussen de XVIIe en XVIIIe eeuw voor de
bisschoppen van de Algarve is gebouwd om
daar hun vakantie in het milde klimaat door te
brengen.

De kurk van São Brás de Alportel is een van
de beste ter wereld en wordt gebruikt als stop
voor de beroemdste champagnes. De kurkeiken rijzen statig op en laten in hun schaduw
de aardbeiboom groeien, een mooi, spontaan
boompje. In de herfst vult deze boom zich met
trossen witte bloemen, terwijl tegelijkertijd de

Caldeirão-gebergte (PR)

We gaan vervolgens het kleine paleis binnen.
Hier zijn het Casa da Cultura António Bentes
(cultuurhuis) en het Museu Etnográfico do Trajo
Algarvio (etnografisch museum van de klederdracht van de Algarve) gehuisvest. Bij deze collectie oude klederdracht gaan we terug naar de
tijd waar tijdens het pellen op de dorsvloeren de
typische corridinho werd gedanst.
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vruchten van het voorgaande jaar rijpen. Van
de rode vruchten wordt de sterke aguardente
de medronho, een brandewijn van de aardbeiboomvrucht, gemaakt.
Het is gemakkelijk om in dit stadje idyllische
schilderijen tegen te komen die een sloom
voorbijgaande tijd vol eenvoudige geneugten
weergeven.

Barril (HR)

Igreja Matriz da Luz de Tavira (St) (hoofdkerk)

Op zoek naar de eeuwenoude afdaken komen
we via de EN 270 bij Santa Catarina da Fonte do
Bispo. In de lucht verspreidt zich de geur van het
hout van de steeneik of van de schors van de
amandelboom die in de ovens branden, waar
tegels en Moorse dakpannen worden gebakken. In de boomgaarden gedijen de amandelen sinaasappelbomen goed, de gelijkvloerse
huizen tonen stukken steen tussen de witgekalkte muren.
Op dezelfde weg komen we bij Malhão en slaan
we af naar het tussen sinaasappelboomgaarden
gelegen Santo Estêvão. In een paar bochten van
de weg kunnen we de zee al bespeuren.
Luz de Tavira is trots op zijn huizen met gevellijsten, authentieke kunstwerken met art nouveau-invloeden. De voorgevel van de Igreja Matriz (hoofdkerk), een tempel uit de XVIe eeuw, is opnieuw
gedecoreerd met zo’n gevellijst. De zijdeur in
manuelstijl is een van de mooiste van de Algarve.
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We rijden over de EN 125 tot vlak bij het gehucht
Pedras D’el Rei en het Praia do Barril, een strand
met warm, kristalhelder water, waar de Quinta
de Torre de Ares en de Quinta das Antas (boerderijen) liggen. Hier zou de oude Romeinse stad
Balsa ten tijde van Julius Cesar of Augustus (Ie
eeuw v.C.) hebben bestaan.
De plek ligt aan de oever van de Ria Formosa en
de hier blootgelegde archeologische vondsten
zijn van onschatbare waarde.
We keren terug naar de EN 125 en wanneer we
Alfandanga zien, gaan we even langs Fuseta.
Een korte boottocht brengt ons naar een eindeloos mooi zandstrand aan de andere kant.

Cerro de São Miguel (LC)

Het zijn maar een paar minuten tot Moncarapacho
en eenmaal daar nemen we een kijkje in de pottenbakkerij en het parochiemuseum.
Als we de Cerro de São Miguel beklimmen, kunnen we aan de zuidkant Vila Real de Santo António
tot Albufeira zien liggen. Aan de noordkant hebben we een uitzicht op het glooiende Serra do
Caldeirão. We nemen het bochtige weggetje
op de noordhelling naar het sobere Ermida, dat
bijna in de heuvel begraven ligt. We doorkruisen
Azinhal/Amendoeira, een klein gehucht bij de
Malhão-berg. We kijken in een oogopslag naar Estoi
en bereiken uiteindelijk Santa Bárbara de Nexe.
Heel dit gebied is een natuurlijk uitkijkpunt en
veel plattelandshuizen zijn verbouwd tot indrukwekkende vakantiehuizen in traditionele stijl.
Het zijn kalme, aangename plaatsen waar een
grote groep buitenlanders zich heeft gevestigd,
op zoek naar de rust en de vriendschappelijkheid van de plaatselijke gemeenschap.

Loulé (HR)

Nog even en we zijn in Loulé, op tijd om in de
stad en omgeving een van de vele restaurants
te kiezen voor een regionaal gerecht. In juli of
augustus worden de avonden verwarmd door
het door het cultuurhuis georganiseerde jazzfestival. In deze gemeente hoeven we maar iets
af te dalen om het casino, de jachthaven van
Vilamoura en veel ander vertier te vinden.
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route van de ria formosa
Van Faro tot Olhão langs het vogelparadijs.
We caramboleren dromerig als vogels tussen de
barrière-eilanden.We raken in vervoering op de Quinta
do Marim, nemen een kijkje in het dagelijks leven van de
zwartkopmeeuw en de hooghartige ooievaar, die zonder iets
aan te raken tussen aarde en zee dwaalt. Net als de Afrikaanse
visvogels die hier de zomer doorbrengen, gissen we naar de
vis die langs de eilanden zwemt. Later zullen we er in
een vissersdorp van smullen, daar waar we ook de
venusschelpen zullen degusteren.
Aan land zijn we reizigers in de tijd: van het oude
Ossónoba tot het verre Milreu, tot het paleis van alle
fortuin in Estoi, omgeven door planten en bloemen
die de tand des tijds lijken te hebben weerstaan.
In de huidige Algarve ontdekken we andere Algarves.
De tijdloze witte huizen in Moncarapacho.
We verburgerlijken ons op de Quinta do Lago, maar vlakbij,
opnieuw vergeten door de mens, ademen we het groen
van het Ludo in, op zoek naar de karige schaduw in het
laagbegroeide landschap van de rest van de uitstap.
Tussen land en zee, mensen en vogels nemen we de
Algarve in ons op, in het hart van de Ria Formosa.

Quinta do Lago (HR)
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Ria Formosa (HR)

route van de ria formosa
SAMENVATTING VAN DE ROUTE

Faro > São João da Venda > São Lourenço > Almancil > Quinta do Lago > Vale do Lobo >
Santa Bárbara de Nexe > Estoi > Moncarapacho > Quelfes > Olhão > Ilha da Culatra > Ilha
da Armona > Ilha do Farol > Ilha da Deserta (Barreta) > Faro
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De Route van de Ria Formosa verleidt de bezoeker dankzij het contrast van de waterspiegels die
ontstaan tussen het vasteland en de eilanden
met los zand en schitterende stranden.
De steden Faro en Olhão vormen ook een contrast, de ene met zijn oeroude huizen, de andere
ondergedompeld in zon en zout, voor eeuwig
verbonden met de zee en de visserij. Al varend
of wandelend onthullen de paden van deze
route de wonderbaarlijke wereld van het Parque
Natural da Ria Formosa.
Het vertrekpunt van de route is Faro, een ruime,
eeuwenoude stad, met een eigen vorm en markante persoonlijkheid.

Sinds de XVIe eeuw is Faro de hoofdstad van de
Algarve, beschermd door de duinen van de eilanden van de Ria Formosa. Sinds de Romeinse
periode, toen de stad zich voordeed als één van

Straten in Faro (LC)

De geschiedenis van de stad heeft talrijke aardbevingen, branden, piratenovervallen en militaire
acties gekend, maar de stad verleidt vooral door
zijn heldere, sobere aanblik.

Het eiland Culatra (HR)
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de belangrijkste stedelijke centra van het zuiden
van het Iberisch schiereiland, heeft de plaats zijn
belang in stand weten te houden. De Arabische
geograaf Rasis beschouwde de stad als “de beste
van de wereld onder de steden van gelijkaardige
grootsheid” van zijn tijd. We weten niet precies
wat zijn oorsprong is, maar er zijn mensen die
zeggen dat hier het mythische Ossónoba lag.

Stadsboog (St)

De door de XVIe-eeuwse muur omringde binnenstad - het oudste historisch centrum van
Faro - herbergt een paar van de belangrijkste
elementen van het cultureel erfgoed die u niet
mag missen.
De binnenstad betreden we via de Arco da
Vila (stadsboog), één van de open poorten in
de stadsmuur, bij het gouverneurspaleis. Daar
komen we bij de Sé (kathedraal), een gotisch
gebouw (XIIe eeuw) met een toren die ons een
mooi uitzicht over de stad biedt. Tegenover de
kathedraal staat het bisschopspaleis, een nobel
gebouw uit de XVIIIe eeuw met sobere, indrukwekkende lijnen, dat meteen na de aardbeving
van 1755 is herbouwd. Op korte afstand staat
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Convento de Nossa Senhora de Assunção (St) (klooster)

82

het stadhuis en samen vormen deze bouwwerken een ruim en sierlijk plein.
Een nauw steegje leidt ons naar het Convento
de Nossa Senhora de Assunção met zijn gracieuze kloostergalerij.
Daar bevindt zich het gemeentelijk museum
van Faro, met verschillende permanente tentoonstellingen, waarvan de islamitische zaal bijzondere aandacht verdient.

Igreja do Carmo (St) (kerk)

De Arco do Repouso, de oostelijke poort van
de muur, leidt ons naar het plein Largo de São
Francisco, waar het gelijknamige klooster in een
hotel- en toerismeschool is omgevormd. De
Porta Nova aan de westkant geeft uit op de Ria
en het dok.
De stad telt talrijke kerken, oude paleizen, musea
en galerijen, met bijzondere aandacht voor de
Igreja do Carmo, een kerk die na die van Évora
de belangrijkste Portugese beenderkapel bezit.
De witgekalkte huizen met hun daken met vier
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dakschilden, of schaardaken zoals ze door de
plaatselijke bewoners worden genoemd, de bogen en de smalle straten zijn details die kenmerkend zijn voor de bouwstijl van de hoofdstad
van de Algarve, en die te zien zijn in de Rua de
Santo António en de omringende wandelstraten,
met terrasjes en kosmopolitische winkels.
Met de belofte om terug te keren, bijvoorbeeld
om het strand van Faro te leren kennen, dat we
via het hoofdkanaal van de Ria Formosa kunnen
bereiken, verlaten we Faro in westelijke richting
op de EN 125. We doorkruisen São João da Venda
en letten op de wegaanduidingen. Nog even en
we zijn in São Lourenço met zijn volledig betegelde kerkje uit de XVIIe eeuw, met een altaar in verguld houtsnijwerk en acht figuratieve panelen.

Golf Quinta do Lago (HR)

Ria Formosa (HR)

Almancil is de toegangsdeur tot enkele van de
meest luxueuze toeristische complexen van de
Algarve.
We volgen de beroemde rotondes van de
Quinta do Lago tot aan de kust, waar we genieten van een paar wandelroutes die daar zijn
uitgestippeld om honderden vogels, weelderige
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bloemen, dennenbossen en grote zoetwatermeren te kunnen bewonderen. Momenten van
een zeldzame natuurpracht, vooral bij zonsopgang of bij het betoverende licht van de ondergaande zon.
We kunnen hier ook bijna alle sporten beoefenen, van paardrijden tot zeilen, maar vooral golfen. De uitgestrekte stranden hebben talrijke attracties en een smakelijk gastronomisch aanbod.
We kunnen naar Almancil terugkeren via een
kleine omweg door Vale do Garrão en Vale do
Lobo, toeristische trekpleisters die harmonieus
in het landschap geïntegreerd zijn.

Het juweeltje van dit grote dorp is ongetwijfeld
het paleis van Estoi, dat tot Pousada (herberg)
werd omgevormd en geclassificeerd staat als gebouw van openbaar belang.

Paleis van Estoi (St)

Bij de terugkeer naar São João da Venda verlaten we de EN 125 en gaan we verder naar het
noorden via Esteval, richting Santa Bárbara de
Nexe, halverwege de berghelling, waar we de
overgang naar het binnenland van de Algarve
maken. De volgende stop is in Estoi.

Vale do Lobo (HR)
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Dit complex is een luisterrijk bouwwerk uit de
XVIIIe eeuw en één van de beste exemplaren uit
de Romantiek.
De Igreja Paroquial (XVIe/XVIIe eeuw) is omgeven door bouwwerken in volkse architectuur en
biedt vanaf de klokkentoren, die hoger ligt dan
het paleis, een betoverend uitzicht wanneer de
amandelboomgaarden in volle bloei staan.
Het traditionele Festa da Pinha (dennenappelfeest) in mei, uit de tijd van de ezeldrijvers, volgt
een merkwaardig ritueel. De karren en paarden
worden opgedost en de optocht gaat van het
dorp tot aan het dennenbos Pinhal do Ludo,
dichtbij de kust.

Ruïnes van Milreu (St)

Daar worden grote kampvuren aangestoken,
waar men geparfumeerde lavendelpitten verbrandt, picknickt en vrolijk danst.
Op 1 km liggen de ruïnes van Milreu (IIe eeuw
n.C.), een extravagante Romeinse villa van een
patriciër, met mooi betegelde thermen, alsmede de ruïnes van een christelijke basiliek uit de
IVe eeuw, die bovenop een Romeinse tempel
is gebouwd. In het Centro Interpretativo is alle
informatie over het complex te vinden.
De weg naar Moncarapacho ligt vlakbij het
kerkplein van Estoi. Het is slechts 9 km om er te
geraken.

Pottenbakken (St)

Hier bewonderen we de heggen van granaatappelstruiken die pas bij de pottenbakkerij van
Moncarapacho eindigen. Dit familiebedrijf van
creatieve ambachtslieden die typische voorwerpen ontwerpen, is de ideale plek om een souvenir van de Algarve te kopen.
In het dorp staan een paar huizen uit de XIXe
eeuw en begin XXe eeuw. De hoofdkerk uit de
XVe eeuw is een uitbreiding van de vroegere gotische kapel. Het parochiemuseum bij de Capela
do Espírito Santo bezit naast een verzameling interessante, plaatselijke archeologische en etnografische voorwerpen, een waardevolle collectie
religieuze beelden uit de XVIe t/m XVIIIe eeuw.
Het belangrijkste beeld is een Napolitaanse
kerstkribbe uit de XVIIe eeuw met 45 beeldjes.
Het is maar 6 km tot de top van de Cerro de São
Miguel (Barranco de São Miguel), een 411 meter

85

Igreja Matriz de Mocarapacho (St) (hoofdkerk)

ROUTES EN PADEN | CENTRUM | RIA FORMOSA

hoge heuvel met een van de mooiste uitzichten
van de Algarve.
In onze korte passage door Quelfes raken we
betoverd door het omliggende groen van de
vijgenbomen en wijngaarden. In de straten
rond de kerk staan nog witte huizen met bewerkte schoorstenen. Vlakbij ligt de Romeinse
brug die verschillende keren herbouwd is en
waar in 1808 de napoleontische troepen in een
gevecht zijn verslagen. Het was het begin voor
de opstand van heel de Algarve.
Een van de aantrekkelijkste steden die vanaf de
Alto do Cerro de São Miguel te zien is, is Olhão,
met zijn huizen met dakterrassen en minaretten,
een web van witte kubussen waaraan de stad
de bijnaam kubusstad heeft te danken.
Om Olhão te bezoeken heb je tijd nodig om
door alle hoekjes, steegjes, het labyrint van zeer
smalle straatjes te slenteren.

Parochiemuseum van Moncarapacho (St)
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De oorsprong van het woord Olhão dateert uit
de XVe/XVIe eeuw. De “Logar de Olhão” had water in overvloed en trok vissers aan die daar bleven wonen. De schrijver Raul Brandão beschrijft
de stad als “een van zout en zon doordrongen stad”.
Een bezoek aan de kuststad dient aan de boulevard langs de ria te eindigen, bij de koelte van
tuinen en terrasjes. Daar springt de kleurige
sfeer van de gemeentelijke marktplaats in het
oog, die overdag een traditionele markt is en ‘s
avonds een levendige plek om uit te gaan. Het
is een show vol kleur, geur en smaak, een waar
genot voor de zintuigen.

Igreja Matriz de Olhão (St) (hoofdkerk)

Vanaf de toren van de Igreja Matriz bewonderen
we het indrukwekkende uitzicht over de traditionele huizen van Olhão, als het ware over elkaar
geplaatste kubussen, de dakterrassen om vis te
drogen, de uitkijkposten om de zee in de gaten

Olhão (St)

De Igreja Matriz (hoofdkerk) uit 1695 verklaart
op de voorgevel als volgt: “Ten koste van de zeelieden van dit dorp is deze tempel opgericht waar
voorheen enkel een paar hutten stonden”. Diezelfde vissers hebben in de XVIIe eeuw het eerste
bakstenen gebouw opgericht, de bedevaartskapel Ermida de Nossa Senhora da Soledade.
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te houden. In andere straten en lanen staan nobele, met tegels, balkons en gietijzerwerk versierde gevels.
Overal in de stad, soms in een apart restaurant
of in een eetcafeetje, wordt de tafel gevuld met
traditionele en eenvoudige maar onvergetelijke
gerechten.
In de gastronomie van Olhão zijn alle zeevruchten terug te vinden, van de xarém (maïspap) met
zaagjes tot de gevulde inktvis op de wijze van Olhão
en stoofschotels met hondshaai of zeepaling, arroz de lingueirão (rijst met mesheften) tot de pijlinktvis met tuinbonen of de befaamde cataplanas
in talrijke varianten, een kunstige visserskeuken.
De zeevruchten zijn hier zo belangrijk dat er
ieder jaar in augustus een speciaal festival voor
wordt georganiseerd.

Het is onmogelijk geen bezoek te brengen aan
de hoofdvestiging van het Parque Natural da Ria
Formosa.

Olhão (PR)

De zoete lekkernijen zijn eveneens een verleiding. Gebakjes met brandewijn, gevulde vijgen,
vijgentaart, pasteitjes en sinaasappel- en amandeltaart zijn heerlijke manieren om een maaltijd
af te ronden.

Zeevruchten (HR)
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We vertrekken langs een pad waar we trekvogels
en land- of waterplanten kunnen observeren.
De getijdenmolen murmelt vloeibare liedjes terwijl de zee rijst en daalt.
De chalet van de schilder João Lúcio, omgeven
door het mysterieuze dennenbos, vertoont een
esoterische bouwstijl vol symbolisme. Binnen
bevindt zich een speelotheek.

Vogels (St)

Het Parque Natural da Ria Formosa is een natuurpark van ruim 17 000 hectare groot, van
Cacela Velha tot Ancão. Het is een deur naar de
ontdekking van de wondere wereld van de flora
en fauna van dit kustgebied van de Algarve. Het
Centro de Informação e Interpretação in het
Quinta de Marim, op 1 km van Olhão, beschikt
over een museum en tentoonstellingen die een
bezoekje waard zijn.
Weer terug in Faro, ofwel per boot ofwel met de
auto (en in dit geval nemen we de EN 125), biedt
de gastronomie van de hoofdstad copieuze
tweekleppige weekdieren - venusschelpen en
zaagjes - gevolgd door typische vissoep, lekkere
rijst met mesheften of als alternatief een cataplana met zeeduivel of zeevruchten of in eigen
inkt gebakken inktvis, allemaal heerlijke en erg
geapprecieerde gerechten.

Getijdenmolen (HS)

Er is nog tijd om ons in het geanimeerde nachtleven van Faro te storten, met een gevarieerd
cultureel aanbod, waar studenten van de Universiteit van de Algarve voor veel vertier zorgen.
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Vuurtoren van Vila Real de Santo António (St)

De Algarve die het traject van de zon volgt. We staan
met de zon op, die rode bol die aan Andalusische kant
opkomt, en we gaan met de zon naar bed, verdwijnend
in de eeuwige oceaan. Halverwege wagen we ons naar
het westen, over de routes van de landtoerist.
We riskeren de wegen van de bergwinden die cistusrozen,
heide en aardbeibomen doen dansen, we dansen mee
tussen de bochtige wegen van deze andere Algarve, van
Castro Marim tot São Brás de Alportel. We verbazen ons,
als heren van het landschap, over de ongewone afgronden
vlak aan de wegen die in het blauw verloren gaan.
We geven ons over aan het heerlijke mediterrane landschap
dat ons van Loulé naar Paderne en Silves brengt, de Algarve
van de gekalkte huizen, de bewerkte schoorstenen waar de
zon ternauwernood doorheen schijnt, de kastelen die het
begin van het avontuur aanduiden. We gaan opnieuw naar
de kust maar blijven bovenaan, ondanks de afdaling: kliffen
aan onze voeten, speelgoedhuisjes zo groot als een hand in
het stalletje van Carvoeiro, we verwonderen ons over het fijne
witte zand, misschien nemen we vóór de terugkeer wel een
duik in de Barrocal en in de kosmopolitische grote stad.
We verliezen ons in het labyrint van Olhão, verliezen onze
blik in die andere labyrinten, de kanalen van de Ria Formosa,
de eilanden, we durven een verrekijker te nemen voor het
festival van blauwtinten en ontdekken een vogel uit Afrika.
Op het eind bezoeken we de duizend kerken van Tavira,
beklimmen we de stenen hellingen van Gilão en dalen we
weer af voordat we naar huis gaan en onze blik opnieuw
op het oosten van het paradijs laten rusten, aan de overkant
van de Guadiana.
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Met de Paden voorbij het Centrum trachten de
kust- en bergwegen de andere delen van de
Algarve te onthullen. Op het einde zullen we
een heel fotoalbum hebben.

Praça Marquês de Pombal (PR) (plein)

Aan de kust maken de uitgestrekte stranden van
de kalme zee van de Sotavento (Oost-Algarve)
plaats voor de grillig afgetekende kliffen en verrassende, kleine zandstrandjes van de Barlavento
(West-Algarve). In de steden gaat de aandacht
naar de islamitische erfenis van Silves, het nobele karakter van São Brás de Alportel, de levendigheid van Loulé, de indrukwekkendheid van Faro,
de sierlijkheid van Tavira.
Voordat we op ontdekking gaan, moeten we
wat meer aandacht schenken aan Vila Real de
Santo António, het vertrekpunt van deze route.
De stad is in 1774 midden in de periode van de
verlichting opgericht, als een reproductie van

Centro Cultural António Aleixo (St) (cultureel centrum)

de plattegrond van het centrum van Lissabon,
die na de aardbeving van 1755 was uitgetekend.
De architectuur van het historisch centrum onderscheidt zich door de sobere gebouwen, de
geometrisch haakse straten die samenkomen
op het plein Praça Marquês de Pombal. De binnenstad is een winkelparadijs, met honderden
winkels en terrasjes. De oude markt, het huidige
Centro Cultural António Aleixo (cultureel centrum), heeft de vis-, fruit- en groentenbanken
vervangen door culturele ruimtes.
De stad is al sinds oudsher met de visvangst
verbonden, ferry’s steken de rivier over naar
de andere oever, naar de Spaanse buurstad
Ayamonte, terwijl andere de Guadiana op- en
afvaren. Het recreatiedok geeft de Avenida da
República, een betoverende boulevard, een
kosmopolitisch tintje.
De vuurtoren bewaakt de kust en de hele stad,
en biedt een weids uitzicht over de monding
van de Guadiana, over het intense groen van de
dennenbossen die daar aangelegd zijn ter bescherming van de duinen rond de mooie baai
van Monte Gordo, over de eindeloze stranden
van de hier warme en kalme Atlantische Oceaan.
In het noorden is het Reserva Natural do Sapal
de Castro Marim e Vila Real de Santo António

ROUTES EN PADEN | CENTRUM | PADEN VOORBIJ HET CENTRUM

(natuurreservaat) een betoverend koninkrijk
met een unieke flora en talrijke vogelsoorten.
De ziltige geur vermengt zich met het parfum
van de bossen en het moeras, doornat van het
op- en neergaande getij, bruist van het leven:
vissen, schaal- en weekdieren vinden hier een
uitstekende leefomgeving.
De stad is ook trots op zijn rijke gastronomie,
met de befaamde tonijngerechten, een erg
oude traditie. Deze worden aangevuld met
zaagjes of lekkere garnalen van Monte Gordo,
grillgerechten of verse zeevruchtensalades.
We verlaten de stad aan de noordzijde, richting
Castro Marim (IC 27), al kronkelend door ambachtelijk bewerkte zoutmeren die op hun
witte oppervlak het zonlicht weerspiegelen. In
de verte zweven vogels en de Guadiana waaiert
uit in kalme wateren.

Middeleeuwse Dagen van Castro Marim (RTA)

Castro Marim is een van de oudste plaatsen van
de Algarve en was tot 1242 een belangrijk centrum ten tijde van de Arabische overheersing. Het
stadje heeft al dichter bij de zee gelegen en was
toen een door laagwater omgeven eiland, een
belangrijke haven, van waaruit de Romeinse weg
vertrok die parallel aan de Guadiana-rivier langs
Alcoutim, Mértola en Beja voer, tot aan Lissabon.
Zijn strategische positie ten opzichte van de
grens met het koninkrijk van Castilië en de
noodzaak om de Moorse aanvallen uit NoordAfrika af te slaan rechtvaardigen het kasteel, het
fort van São Sebastião en de wallen. De kantelen
bieden een weergaloos uitkijkpunt over heel de
omgeving. Met deze historische achtergrond is
het niet moeilijk te begrijpen waarom de legendes over Moorse prinsessen en dappere ridders
die hun betovering wilden verbreken, zo sterk in
de volksverbeelding zijn ingeworteld.
Authentiek ambachtswerk, een lust voor iedere
liefhebber van volkskunst, is gemakkelijk te vinden:
houten miniaturen, rieten manden, kloskant of tapijten, allemaal unieke en originele voorwerpen.
De Dias Medievais (middeleeuwse dagen) van
Castro Marim zijn een interessant festival dat
ieder jaar in augustus voor een opzichtige optocht op straat zorgt. Alle inwoners lopen dan
mee in de typische klederdracht uit die tijd.
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Onze suggestie is om langs de Via do Infante
naar het centrum van de Algarve te gaan. De
oprit naar deze autosnelweg ligt op een paar
honderd meter. Genieten van de moderniteit na
het historisch erfgoed te hebben bewonderd is
een aangenaam en stimulerend contrast.
Op de verschillende stopplaatsen van de autosnelweg kunnen we genieten van verrassend
diverse uitzichten.
In het zuiden en tot aan de kuststrook zien we
door de blauwe zee begrensde vissersdorpjes
en kuststeden. In het noorden ligt de Barrocal,
met zijn johannesbroodbomen of idyllische
amandelboomgaarden.

Zoutmeren (PR)

Het knooppunt Tavira ligt niet verder dan 20 km.
Hier nemen we de EN 270 richting São Brás de
Alportel.
Na 7 km zijn we in Santa Catarina da Fonte
do Bispo, een dorp dat deel uitmaakte van de
smokkelroute die tot het einde van de XIXe
eeuw in gebruik was en de Atlantische kust via
Monchique met de grens van de Guadiana-rivier
verbond. De kalkgrond van de door amandelen sinaasappelboomgaarden omgeven plaats
produceert de klei die gebruikt wordt voor het
maken van vloertegels, wandtegels, bakstenen
en Moorse dakpannen. De Associação de Telheiros
Artesanais, de vereniging van de ambachtelijke
dakpannenmakers, organiseert op afspraak een
bezoek aan de dakpannenmakerij, een eeuwenoud beroep.

São Brás de Alportel (St)

Met klei werken is niet eenvoudig. Voordat het
pottenbakkerswiel gaat draaien, moet de massa
uit de ondergrondse ader worden gewonnen
en het vuil worden verwijderd: een kleine stronk,
een steentje is genoeg om de voorwerpen te
breken. De ovens worden voorverwarmd met
hout van de steeneik en daarna met amandelschors, die een aardgeur geeft. Het eindproduct
krijgt na het polijsten een gewassen kalklaag
om lichter en steviger te worden.
9 Km naar het westen ligt São Brás de Alportel.
Xanabus of Xanabras - de kern van de kurkindustrie, het kruispunt van wegen die sinds de Romeinen Loulé met Tavira en Faro met Almodôvar
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(Alentejo) verbonden. Het Calçadinha (kasseienweg) is daar nog een zichtbaar overblijfsel van.
De kurkeiken, eucalyptussen, dennenbomen en
aardbeibomen hullen de hellingen rondom het
stadje in de schaduw.

Klederdrachtmuseum van de Algarve (St)

We brengen ook een bezoek aan de Jardim do
Episcopado, ook wel gekend als Jardim da
Verbena, met een mooie muziekkoepel.
Vervolgens gaan we naar het Museu Etnográfico
do Trajo Algarvio (etnografisch museum van
de klederdracht van de Algarve) in het Casa
da Cultura António Bentes (cultuurhuis), dat
gehuisvest is in een Moors paleis. Hier kunnen
we de merkwaardige verzameling klederdracht
van de inwoners van de Algarve van vroeger en
speelgoed bekijken.
De namen van de dorpen van deze gemeente
zijn wel heel merkwaardig. Tareja, Desbarato
(verkwisting), Tesoureiro (schatbewaarder), Parises
(parijzen), Mealhas (oude munten) of Mesquita
(moskee) zijn maar een paar voorbeelden. In
bijna alle dorpen houden ambachtslieden hun
tradities in stand. Het vervaardigen van lappendekens, tenen en rieten manden, bezems en
penselen, dinanderie, gietijzerwerk en houten
pollepels gaat samen met het maken van honing, kaas, worsten, aardbeibrandewijn of regionaal gebak.
Een rijke, gevarieerde gastronomie met uitmuntende wildgerechten wordt aangevuld met zoete gerechten, waar de morgado serrano (typisch
amandelgebak uit de bergen) de eerste plaats
inneemt.

Mãe Soberana (St) (heiligdom)

In dezelfde richting gaan we over dezelfde weg
naar Loulé. Tot 1249 was Loulé een belangrijke
Arabische stad en werd dankzij het oprichten
van de vrijmarkt in 1291 een van de grote centra
van de middeleeuwse Algarve.
De van oorsprong Arabische stadsmuren ademen geschiedenis en het in een kunstgalerij
omgebouwde klooster Convento do Espírito
Santo straalt cultuur uit. Het is met Carnaval dat
Loulé in een drie dagen durende intense carnavalsgekte verandert in het centrum voor vertier
van heel de Algarve.
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Een ervan houdt verband met de bouw van de
kerk, die aanvankelijk in de nabijheid van een
grot was gepland. De werkers lieten hun gereedschap op de bouwplaats achter en de volgende
dag vonden ze het boven op de heuvel, zonder
te weten hoe. Ze dachten daarom dat de heilige
niet wilde dat haar kerk in een hol verscholen
zou zijn. Dus werd de kleine bedevaartskapel op
de heuvel rondom Loulé gebouwd. De processie die rond Pasen ter ere van de heilige plaatsvindt, is één van de indrukwekkendste en drukbezochtste van het zuiden van Portugal.
Duizenden mensen zwaaien met zakdoeken,
roepen lofprijzingen en lopen met de baar mee
op de steile weg naar het heiligdom, die in snelle pas door de dragers wordt afgelegd.
Nog steeds op de EN 270 is de volgende halte
in Boliqueime, halverwege de helling, volledig
omringd door heuvels en bergen, behalve aan
de zuidkant.

Igreja Matriz de Boliqueime (PR) (hoofdkerk)

Op de afslag naar Boliqueime, over de EN 270,
zien we aan onze linkerkant de Mãe Soberana,
een heiligdom dat een uitkijkpunt is over de
stad, de velden en de zee. Het is een monument
uit de XVIe eeuw in renaissancestijl, dat gewijd
is aan Nossa Senhora da Piedade, beschermheilige van Loulé. De legendes over de Mãe
Soberana zijn al enkele eeuwen oud.

De plaatsnaam, die in het Italiaans waterogen
betekent, wordt toegekend aan de Genovezen,
Sicilianen en Venetianen die in de XIIIe, XIVe en
XVe eeuw aan de kust van de Algarve tonijn en
walvis vingen en deze plek, rijk aan drinkwater,
ontdekten.
De eerste nederzetting lag dichter bij de zee,
waarschijnlijk op het huidige strand Olhos de
Água. De veranderlijkheid van de kuststrook en
de aardbevingen zorgden ervoor dat de bevolking tot twee keer toe teruggedreven werd, tot
aan de huidige locatie. Boliqueime Velho (1 km
ten zuiden) werd door de aardbeving van 1755
verwoest. Koning Dom João I liet hier vanwege
de vruchtbare grond hier de eerste suikerplantages aanleggen. Er is ook een belangrijk verwerkingscentrum voor johannesbrood. Deze vrucht
wordt zo genoemd omdat Johannes de Doper

Schaalvruchten (RTA)
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In de hoofdstraat staat een interessante versierde
schoorsteen uit de XVIIIe eeuw. Op een nabijgelegen heuvel staat het kasteel, dat anders is dan
de gebruikelijke kastelen: het is niet gemaakt
van steen maar van latten en leem, een Arabische militaire bouwtechniek, een mengsel van
zand en kalk “dat zo sterk en stevig is dat het stenen
muren in hardheid overtreft”, volgens Ataíde de
Oliveira, de eerste archeoloog van de Algarve.
Het is een van de oudste kastelen van de Algarve
en staat op de Portugese vlag afgebeeld. Er
wordt wel gezegd dat het primitieve fort door
de Lusitaniërs is gebouwd. Lusitaans kasteel, Romeins fort, Arabische militaire fortificatie, christelijk kasteel, Paderne heeft een rijk historisch
patrimonium.

Castelo de Paderne (St) (kasteel)

Rondom het kasteel is er een kort wandelpad
dat over een middeleeuwse brug loopt, met
een stuk oud plaveisel, en dat naar een watermolen met een dam leidt.
We verlaten Paderne richting Silves. We nemen
de ER 269 die ons via Algoz naar Silves brengt.
De oude islamitische hoofdstad ligt tegenover
de Arade-rivier en stond vroeger bekend om

De afstand tot de boerderij van de befaamde
majoraatsheer van Quarteira, die in 1297 door
Dom Diniz aan Martim Marcham was geschonken en waar nu het toeristisch complex van
Vilamoura is gevestigd, is erg klein.
We moeten goed opletten om in Boliqueime de
afslag naar Paderne niet te missen en volgen opnieuw de EN 270. De route ontvouwt zich langs
heuvels en het landschap maakt de vrij scherpe
bochten ruimschoots goed.
Paderne ligt op een glooiende heuvel en zijn
oude witte huizen steken af tegen de omgeving.

Igreja Matriz de Paderne (St) (hoofdkerk)

er zich mee voedde in de woestijn, waaruit de
hoge energiewaarde van deze vrucht blijkt.
Tijdens het pellen en bereiden wasemt er een
zoete, onmiskenbare geur uit. Op de oevers bij
de Algibre-beek wordt het riet geplukt voor
het mandenvlechten, een oude traditie. De gedroogde vruchten werden in die manden naar
Vlaanderen vervoerd.
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zijn culturele en commerciële bloei. Het dominerende kasteel is nu nog steeds imponerend.
Het kasteel is in rode zandsteen opgetrokken en
wordt omringd door de oude kathedraal van
Silves en de witte huizen. De tijd lijkt onveranderd aan het kasteel te zijn voorbijgegaan.

Amandelgebak van Silves (RTA)

De Romeinse brug strekt zich vol gratie uit en via
de nauwe steegjes klimmen we naar het grote
plein Largo do Município, met de schandpaal,
de stadspoorten en het stadhuis. Daarnaast
staat na de vestingtoren van de stadspoorten
het Museu Municipal de Arqueologia. Dit museum herbergt een van de opmerkelijkste waterput-cisternes uit de XIIe eeuw die in Al-Andaluz
bestonden. Een bezoek aan de oude kathedraal
is ook een absolute aanrader.
In het kasteel, met zijn tuin en archeologische
ruïnes, vergeten we niet de muren op te klimmen voor het mooiste uitkijkpunt van de stad.
De gastronomische traditie is een fusie van
producten uit de zee en van het land en bij de
zoetigheden zijn er de befaamde bolo real, het
amandelgebak van Silves, het eiergebak of de
halve maantjes. In dit sinaasappelgebied moet
u de zoete, sappige sinaasappels wel op de levendige plaatselijke markt kopen. Hier echoot
het zoete, vreemde lokale dialect, dat zo anders
is dan elders in de Algarve.
In Silves is de mooie legende over de amandelbomen niet meer dan logisch.

Amandelboombloesem (RTA)

Het verhaal gaat over een Moorse prins uit de
streek Al-Gharb en Gilda, dochter van een grote
heer uit het noorden die hij in een gevecht had
verslagen, die verliefd op elkaar werden.
Toen ze in haar nieuwe koninkrijk aankwam,
werd de prinses met de dag bedroefder. De
prinses leed, de jonge Moor leed omdat zij bedroefd was, het volk leed omdat het zijn heer en
prinses zag lijden. Niemand kende een middel
tegen zoveel droefheid.
Toen kreeg de prins het idee om duizenden
amandelbomen te laten planten, die tijdens de
bloei de heuvels en valleien rondom het paleis
met minuscule witte blaadjes zouden bedekken.
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Op een mooie winterdag ontwaakte het paleis
onder een prachtige “sneeuwmantel” die de
omringende velden bedekte.

Convento do Espírito Santo (St) (klooster)

Toen ze het mooie landschap zag, was Gilda
meteen genezen en leefde vanaf toen gelukkig
in Al-Gharb, het warme land, waar zich sinds die
dag tot op heden het wonder van de bloeiende
amandelbomen iedere winter weer voordoet.
De legende van de amandelbomen heeft veel
dichters en schrijvers geïnspireerd, zoals de
minnezanger José Carlos Ary dos Santos, die
O Romance da Princesa do País dos Gelos que
em Terras da Moirama suspirava (De roman van
de prinses uit het ijsland die in het Moorse land
zuchtte) heeft gecreëerd. De dichter schreef het
“ter ere van de fantasie van een volk dat tussen hemel en water wordt geboren, leeft en sterft”.
Hier zijn een paar citaten uit dat mooie, op de
Legende van de Amandelbomen geïnspireerde
gedicht:
“(...) De Prinses:
O, deuren van mijn stilte.
O, glas van mijn stem.
O, kristallen van mijn afwezigheid
van het land van mijn grootouders
barstte in snikken uit
het haar in de war.

Carvoeiro (HR)

(...) De Koning:
Vertel mij heilige wijzen
dwergen kabouters profeten
waarzeggers en narren
sages helderzienden dichters
hoe moet ik de tranen drogen
van die rivierogen
hoe moet ik het gejammer stillen
van die droge mond
hoe moet ik de betovering verbreken
die op een stenen middag
door droefheid gehouwen
met loden vingers verzegelde
de glimlach van de prinses
die smacht naar de sneeuw
aan het einde van de wereld”
Gewiegd door het ritme van Ary dos Santos
gaan we verder naar Lagoa, dat in het Arabische
verleden Abenabece werd genoemd, blijkbaar

ROUTES EN PADEN | CENTRUM | PADEN VOORBIJ HET CENTRUM

naar een nabijgelegen meer.
Lagoa wordt in het noordwesten beschut door
het Serra de Monchique en in het noordoosten door het Serra do Caldeirão, waardoor de
plaats een mild klimaat met zachte winters en
koele zomers heeft. Het is er ideaal om te golfen,
paard te rijden, te fietsen of te wandelen.

Op een luttele 5 km van Lagoa ligt Carvoeiro,
een schilderachtig strand met huizen die er als
een amfitheater omheen liggen en op het met
kleurige, ambachtelijke vissersboten bespekte
zand uitgeven. 800 m verder liggen de ongewone, door de wind en zee uitgehouwen rotsen van Algar Seco. De fantasierijke vormen van
deze rotsen vormen het romantische “Balkon
van de geliefden”. Het is een fascinerende plek
met grotten die per boot bezichtigd kunnen
worden en via geheime routes langs de kliffen
toegankelijk zijn. Het strategisch belang van
Carvoeiro is zo groot dat het wordt vermeld op
de, naar vermeend, eerste in Portugal gedrukte
kaart. Deze kaart is gebaseerd op een andere
kaart die in 1561 in Rome werd uitgegeven.

Carvalho (HR)

Het klooster Convento do Espírito Santo, omgebouwd tot een kunstgalerij, bezit een vondelingenluik, waar vroeger anononiem kinderen
werden achtergelaten om door de nonnen te
worden opgevoed. De tuin bezit een menhir die
in het dorp was gevonden. In het nabijgelegen
Porches woonden veel pottenbakkers, een nog
steeds levendige traditie.

Een aangename verrassing is het strand van Carvalho,
een vreemde tussen de rotsen verscholen plek.
Eenmaal daar, worden we beloond met kristalhelder water en de sprookjesachige kliffen.
Van Carvoeiro gaan we over de weg langs de
kliffen via Benagil naar Armação de Pêra, waar
de sardine- en tonijnuitrusting te vinden was,
vistuig of armação in het Portugees, waaraan
de naam te danken is. Het kleine vissersplaatsje,
vlak aan een breed strand met fijn goudgeel
zand en kalm diepblauw water, is vandaag een
kosmopolitisch vakantieoord.
Dit stukje rotsige kust kan met geen enkele andere plek in de Algarve worden vergeleken. Bijzondere

Capela de Nossa Senhora da Rocha (HR) (kapel)
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de zeefauna uitbeelden. Het bad van de thermen laat overdreven dik afgebeelde vissen zien.
Dat is met opzet gedaan, want door het water lijken ze door optische illusie niet alleen te bewegen, maar krijgen ze ook gewone afmetingen.
In het Centro Interpretativo e de Acolhimento
kunt u informatie over het hele complex vinden.
Langs de vruchtbare velden vol bloemen naderen we Faro, de hoofdstad van de Algarve. Faro
heeft vele schatten, die dan ook een uitgebreide
wandeling vereisen.

Igreja Matriz de Olhão (St) (hoofdkerk)

De pracht van de binnenstad is onmiskenbaar,
het historisch centrum bestaat uit de Sé
(kathedraal), het Convento de Nossa Senhora
da Assunção (klooster), de Arco do Repouso (de
rustboog) - waar koning Dom Afonso III uitrustte
- en het bisschopspaleis en -seminarie. De Santo
Antóniostraat en zijstraten kunnen alleen te voet
worden bereikt en versmelten traditie en moderne winkels.
We keren weer naar de EN 125 terug om naar
Olhão�������������������������������������
te gaan waar we in augustus het zeevruchtenfestival kunnen bijwonen, een wandeling door de visserstuin aan de waterkant
aandacht gaat uit naar het prachtige landschap
bij de Capela da Nossa Senhora da Rocha, een
voormalig verdedigingsbolwerk tegen de piratenaanvallen en een toevluchtsoord voor wie op
zee werkte en de kapel gebruikte om zich tegen
rovers te beschermen. Beneden ligt het paradijselijke strand van Senhora da Rocha. Genesteld in
een brede baai die zich van de Ponta da Galé tot
hier uitstrekt, met mooie stranden zoals Pescadores
(Albufeira), Praia Grande of Beijinhos.

Om de route niet te lang te maken, brengt de
Via do Infante ons in een oogwenk bij Faro. Als
we de autosnelweg verlaten, zijn we na 2 km in
Estoi, waar de ruïnes van Milreu een Romeins
herenhuis en een tempel uit de IIIe eeuw laten
zien. De villa is verfraaid met mozaïektegels die

Stadswallen van Faro (St)

We vertrekken nu over de EN 125 naar Alcantarilha,
een kerststalachtig dorp dat zich sfeervol over
de heuvel verspreidt, met bovenaan een overheersende kerk.
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kunnen maken of door de typische zuidelijke
hoekjes, steegjes, het labyrint van weggetjes en
straatjes kunnen slenteren.
De kleurige sfeer van de markt duurt de hele dag.
‘s Ochtends wordt er vers gevangen vis verkocht, ‘s middags worden de terrasjes een ontmoetingsplaats en ‘s avonds gaan de bars aan
de Ria open. Het is een spektakel vol kleur, geur
en smaak, een waar genot voor de zintuigen.
De hoofdkerk uit 1695 verklaart op de voorgevel
als volgt: “Ten koste van de zeelieden van dit dorp
is deze tempel opgericht waar voorheen enkel een
paar hutten stonden”.
Armona (HR)

Vlakbij ligt het in de XVIIIe eeuw gestichte
Compromisso Marítimo, met een voorgevel
gekenmerkt door twee schaardaken en een
kapelkoepel in het midden. Vanaf de kerktoren
kunnen we het weidse en indrukwekkende
zicht aanschouwen op de gebouwen van Olhão,
de kubusstad: de huizen doen met hun dakterrassen die de daken vervangen, denken aan
over elkaar geplaatste kubussen.
In de gastronomie van Olhão zijn alle zeevruchten terug te vinden, van de xarém (maïspap)
met zaagjes tot de gevulde inktvis op de wijze
van Olhão en stoofschotels of caldeiradas met
hondshaai of zeepaling. Verrassend zijn de arroz
de lingueirão (rijst met mesheften) en de pijlinktvis met tuinbonen.

Cacela Velha (LC)

Op weg naar Tavira mogen we het Parque Natural
da Ria Formosa niet overslaan, dat op minder dan
2 km van de stad ligt. We vertrekken meteen over
een pad waar we trekvogels kunnen spotten en
de aanpassing van de planten aan de verschillende habitats kunnen gewaarworden. De getijdenmolen is gerestaureerd en het gemurmel van
de golven rivaliseert met het vogelgezang.
Regelmatige bootdiensten of huurboten brengen
ons naar de eilanden Culatra, Armona en Farol,
op ontdekking van de pracht en praal van de Ria
Formosa.
Olhão is een plaats vol verhalen, zoals de legende
van Floripes over een betoverde knappe Moorse,

Tavira (LC)

Tapijtschelpen (PR)
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waaruit de macht van de Ria Formosa over de
inwoners van Olhão blijkt. De ouderen vertelden dat men op bepaalde nachten haar treurzang kon horen, waarin ze smeekt haar betovering te verbreken en in ruil daarvoor geluk en
rijkdom belooft.
Maar dat is een zware en moeilijke opgave: bij eb
met een brandende kaars te voet naar één van
de eilanden gaan en weer terugkomen. Als de
kaars onderweg uitgaat, zou de avonturier door
het water opgeslokt worden. De zeelui vrezen
nog steeds de roep van Floripes en slechts weinigen durven de nacht door te brengen op de plek
van de verschijningen en huiveren voor de roep.
We zijn weer terug in de Sotavento en gaan
door naar de door de Ria Formosa omringde
kuststreek. Van Faro tot Cacela Velha vormt de
ria kleine zandeilandjes en vele andere droomstranden zoals Fuseta of Cabanas.
In Tavira laten we ons betoveren door de Gilão,
een rivier waar de stad zich in weerspiegelt. De
rivier verdeelt de stad in twee delen, met elkaar
verbonden door een mooie middeleeuwse
brug met zeven bogen.
Tavira bestaat uit prachtige straten, een historisch centrum dat via nauwe steegjes naar het
kasteel klimt.

Het behoorde de Moren toe, zoals blijkt uit de talrijke kerktorens, waar vroeger de minaretten van
de moskees stonden. Aan te bevelen is een bezoek
aan het tentoonstellingsruimte van het Palácio da
Galeria, het kasteel of een van de vele kerken die
Tavira rijk is. Daarom is het de moeite waard de
elektrische minitrein te nemen en de erfgoedroute
of de route die de stad met Quatro Águas verbindt,
te volgen. Hier kunnen we de boot nemen naar
het wonderbaarlijk mooie eiland van Tavira, ongetwijfeld een van de beste stranden van de Algarve.
Er is nog tijd over om te genieten van een prachtige zonsondergang bij het fort van Cacela Velha,
een schilderachtig dorpje op de top van een
zanderige, steile rots aan de Ria Formosa.
Het dorp is waarschijnlijk rond 800 v.C. door de
Feniciërs opgericht, toen hier ook een Lusitaanse stam leefde.
Wanneer we bij het dorp komen, laten mooie
exemplaren van de volkse architectuur ons een
andere, authentiekere Algarve zien. De zee neemt
met een intense glans afscheid van ons en wij nemen afscheid van de zon om op zoek te gaan naar
een paar heerlijke oesters, venusschelpen, lekker
gegrilde vis of smakelijk gesauteerde zeevruchten,
voordat we naar Vila Real de Santo António terugkeren. Hier eindigt de Route van de Paden voorbij
het Centrum.
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routes en paden

de sotavento
Als we op zoek naar eeuwenoude geheimen de
vloeibare weg van de Guadiana-rivier volgen of
door het paradijs dwalen van het Reserva Natural
do Sapal de Castro Marim e Vila Real de Santo António
en van het Parque Natural da Ria Formosa, zijn dit
de routes van de warme blauwtinten van de zee,
het intense groen van het Caldeirão-gebergte, de
wilde hoogvlakten van het noordoosten, de sierlijk
golvende duinen van de baai van Monte Gordo.
Tavira duikt als een weerspiegeling op in de Gilãorivier, in een stralend licht van de mooie kerken. São
Brás de Alportel, voornaam en ernstig, is een prachtig uitkijkpunt over de groene bergen. Alcoutim
daalt wervelend af naar het water van de Guadiana,
met de geur van de nabijgelegen Alentejo in zijn
kruidige gastronomie.

We ontdekken een andere tijdsdimensie, zangerige
accenten, oeroude legendes, zeeën van aarde in de
diepe bergen, warme golven aan de stranden van
de baai.
We zullen onweerstaanbare betoveringen tegenkomen, waar we met plezier aan ten onder zullen
gaan, om over rivieren te varen, tussen stenen getuigenissen het verleden te ontdekken, de zon in
de zee te zien ondergaan terwijl we ons tegoed
doen aan zeevruchten en ons voorbereiden op
vrolijke nachten vol vertier.
De Routes van de Sotaveneto bieden verleidelijke
alternatieven voor een onvergetelijke vakantie.

Guadianaroute
Bergroute

Paden voorbij
de Sotavento

Tonijnroute
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inhoud
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TONIJNROUTE
+/- 72 km
Monte Gordo » Vila Real de Santo António » Castro Marim » Aldeia Nova » Manta Rota » Cacela Velha
» Fábrica » Cabanas » Tavira » Ilha de Tavira » Vila Real de Santo António » Monte Gordo
De Tonijnroute wordt getekend door het blauw van de oceaan, het goudgeel van het zand, het groen
van de dennenbossen, het wit van de kalk en het zout en duikt het Reserva Natural do Sapal de Castro
Marim e Vila Real de Santo António (natuurreservaat) in, de leefomgeving van vele vogelsoorten.

118

BERGROUTE
+/- 115 km
Tavira » Cachopo » Água dos Fusos » Mealha » Anta das Pedras Altas » Corte João Marques » Ameixial
» Besteiros » Catraia » Cortelha » Barranco do Velho » Alportel » São Brás de Alportel » Javali » Pereiro »
Foupana » Santo Estevão » Luz de Tavira » Santa Luzia » Tavira
De Bergroute vertrekt vanuit Tavira en komt langs de zeezijde van de Serra do Caldeirão, langs olijfbomen, amandelbomen, vijgenbomen, johannesbroodbomen en palmbomen. Glooiende heuvels tot aan
zee. Een indrukwekkend landschap, soms golvend, soms met diepe ravijnen.

128

GUADIANAROUTE
+/- 163 km
Castro Marim » Monte Francisco » Junqueira » Azinhal » Alcaria » Foz de Odeleite» Álamo » Guerreiros
do Rio » Alcoutim » Pereiro » Alcarias » Martim Longo » Vaqueiros » Cortelha » Corte do Gago » Santa
Rita » Vila Nova de Cacela » Cacela Velha » Castro Marim
De Route van de Guadiana gaat op zoek naar de geheimen van een eeuwenoude cultuur, ten tijde
van Al-Andaluz. De route volgt de Guadiana, de grote rivier uit het zuiden, een blauwe weg waarover
verschillende volkeren intensief hebben gevaren, langs een betoverend landschap, waar de mens zijn
stempel heeft achtergelaten zonder te beletten dat andere soorten daar in een opmerkelijk evenwicht
konden leven.
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PADEN VOORBIJ DE SOTAVENTO
+/- 351 km
Faro » São Lourenço » Almancil » Quarteira » Vilamoura » Albufeira » Armação de Pêra » Porches » Lagoa
» Carvoeiro » Ferragudo » Portimão » Odiáxere » Lagos » Vila do Bispo » Sagres » Carrapateira » Bordeira
» Aljezur » Marmelete » Monchique » Picota » Silves » Faro
De Paden voorbij de Sotavento leiden ons naar een meer westelijk gelegen streek, de Barlavento, een
route die het de mensen in het oosten of de Sotavento mogelijk maakt de veelzijdigheid van de Algarve
aan de andere kant te ontdekken. Aan de kust worden de brede stranden van de Sotavento vervangen
door de grillige vormen van de kliffen van de Barlavento. De glooiingen van de Caldeirão en de hoogvlakten van het noordoosten vormen een contrast met de wilde tuin van Monchique en de Atlantische
geur van de Serra de Espinhaço de Cão (bergen). In de steden gaat de aandacht naar de islamitische erfenis van Silves, de identiteit van Portimão, de levendigheid van Lagos en de indrukwekkendheid van Faro.
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tonijnroute
Van het doorweekte koninkrijk van de steltlopers slanke in symbool veranderde vogels, in Castro Marim
- tot de kosmopolitische oasis van Monte Gordo. Van het
monumentale Tavira met wel 32 kerken tot Manta Rota,
met helder, warm water.
Daar waar mannen voorheen op tonijnvangst gingen,
zijn nog maar weinig overblijfselen van het gezwoeg van
weleer: vistuig en boten liggen op het kalme water, alsof ze,
misschien gelukkig, in hun keuze berusten. Maar de kinderen
van de onverschrokken tonijnvangers zijn er nog. Zeldzaam,
grijsharig en met dikke, versteende vingers naaien ze nu het
vistuig voor de dichterbij gelegen vangst. We zien ze ook
vastgegrepen aan de ankerhaak, gebogen over het vistuig
wanneer het ochtendgloren het zand wast op zoek naar
de tweekleppige weekdieren, op de landengte van Cacela.
Op hetzelfde tijdstip verspreiden de kleinkinderen van de
tonijnvangers zich over de kust uit, vullen de gebouwen
van Monte Gordo, vriendelijke eethuisjes in Cabanas en Altura.
Later proeven we daar, al kijkend naar het eeuwige blauw
van het zuiden, dat wat de zee en de houtskool ons hebben
gebracht, en proeven we de zachtste vulling van de
ankerhaak. En nog altijd naar het blauw kijkend, peinzen
we over de heldhaftige daden en de gevechten van de verre
mannen op de tonijnroute.

Castro Marim (HR)
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Het eiland Tavira (HR)

tonijnroute
SAMENVATTING VAN DE ROUTE

Monte Gordo > Vila Real de Santo António > Castro Marim > Aldeia Nova > Manta Rota >
Cacela Velha > Fábrica > Cabanas > Tavira > Ilha de Tavira > Vila Real de Santo António >
Monte Gordo

LEGENDE VAN DE KAART
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De Tonijnroute wordt getekend door het blauw
van de oceaan, het goudgeel van het zand, het
groen van de dennenbossen, het wit van de kalk
en het zout.
Monte Gordo is het vertrekpunt. Onze blik
strekt zich uit langs de brede baai, het immense
strand. De kleurige boten op de westkant van
het strand tonen ons dat de traditie nog intact
is en dat er nog steeds op ambachtelijke wijze
wordt gevist.
In het begin van de XVIIIe eeuw woonden hier al
vissers. Behalve Portugezen en Andalusiërs waren
er naar het schijnt ook Fransen en Catalanen.

Monte Gordo (HR)

De markies van Pombal wilde ten tijde van de
aardbeving van 1755 met alle geweld dat zij naar
het pas gebouwde Vila Real de Santo António
verhuisden. De zeelui vonden dat maar niks en
sommigen van hen verhuisden naar Andalusië,
anderen namen de boot naar Meia Praia in Lagos,
waar het strand en de baai vergelijkbare afmetingen hebben. Sommigen bleven standvastig.

Uitzicht vanaf de Vuurtoren van Vila Real de Santo António (St)

Misschien ligt misnoegen, deze ongelijke strijd
tussen de machtige markies en de bescheiden
vissers aan de oorsprong van de gewoonte om
het hart te luchten en verwensingen te uiten in
een kleurrijk, soms niet voor herhaling vatbaar
taaltje. De verwensingen van Monte Gordo zijn
in heel de Algarve berucht.
In de jaren veertig van de XXe eeuw begonnen
rijke families uit de Alentejo huizen te bouwen
om hier het badseizoen door te brengen. In de
jaren zestig werd door het groeiende toerisme
een van de eerste hotels in de regio gebouwd.
Via de weg langs de parasoldenbossen aan de
kust, als het ware een groene, koele, diepe mantel,
waar de kameleon leeft, een met uitsterven
bedreigde beschermde soort, komen we bij Vila
Real de Santo António.
Rechts zien we de indrukwekkende, 46 meter
hoge vuurtoren. ‘s Nachts zijn de schippers afhankelijk van het licht van de vuurtoren om te
weten waar de zee eindigt en het land begint;
overdag duiden de e blauwgeschildere strepen
op de toren de kuststreek aan.
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De kustweg buigt daarna af naar de haveningang van de Guadiana, die ondanks zijn breedte
de huizen van Ayamonte aan de andere oever
laat zien.

Vila Real de Santo António (PR)

We zijn maar iets meer dan een blok verwijderd
van het historisch centrum in pombalstijl, een
unieke bouwstijl in de Algarve die geïnspireerd
is op de heropbouw van Lissabon na de aardbeving van 1755.
De rechtlijnig afgetekende straten komen samen op het Praça Marquês de Pombal, een
plein met Portugees plaveisel. Rondom het
plein staan de kerk, het stadhuis en de voormalige wachtpost, die versierd zijn met siersteen
en gietijzer. Met de bedoeling Santo António de
Arenilha te vervangen, dat door de aardbeving
was verwoest, werd op 30 december 1773 het
stadje ter verdediging van de grens opgericht.
Mettertijd werd het een belangrijke conservenproducent en druk handelscentrum.
De inwoners van Vila Real de Santo António
houden van hapjes en bereiden tonijngerechten, gebruiken creatief schaal-, schelp- en weekdieren en maken van het levendige handelscentrum een bijna eeuwig terras.
We verlaten de stad aan de noordzijde om de IC
27 richting Castro Marim te nemen, waar we het
Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila
Real de Santo António, een habitat voor wel meer
dan honderd vogelsoorten, induiken. Bij deze vogels voegen zich vogels die op zoek zijn naar een
tijdelijk verblijf, en vogels die daar tijdens hun
trektocht naar het warme zuiden stoppen.

Moeras van Castro Marim (LC)

Waar de roze golf van de flamingo’s de rivierarmen van het reservaat in de herfst kleurt, is de
elegante vlucht van de ooievaar, een vaste inwoner, heel het jaar aanwezig.
De wilde eenden slaan plotseling, op een onbekend onzichtbaar signaal, hun vleugels op
richting zuiden.
Castro Marim is al duizenden jaren oud en
bestond al voordat het de Romeinse haven
Baesuris en de zetel van de Militaire Orde van
Christus in de XIVe eeuw werd. De geometrie
van de zoutmeren temt al sinds mensenheu-
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genis de rivierarmen en het moeras waarin
de Guadiana-rivier zich bij het naderen van de
monding uitstrekt. De in piramides opgehoopte
zoutkristallen schitteren in de zon, een ambacht
dat nog steeds bestaat. Vanaf de kantelen van
het eeuwenoude kasteel zien we het panorama
van de rivier en het reservaat, met Ayamonte en
Vila Real de Santo António op de achtergrond.
Aan de voet van de wallen steekt de Igreja
Matriz (hoofdkerk) uit de XVIIIe eeuw af tegen
de traditionele bouwstijl van het stadje. Op de
omliggende heuvels staan het Forte de São
Sebastião (fort) en de Ermida de Santo António
(bedevaartskapel).

De rustieke ambachtsvoorwerpen bestaan ondermeer uit betoverende houten miniaturen,
manden, kloskant en tapijten.
De Dias Medievais (middeleeuwse dagen) van
Castro Marim zijn een interessant festival waarbij ieder jaar in augustus de inwoners drie dagen
lang veranderen in personages uit die tijd. De
banketten zijn zeer geliefd, maar er is ook een
vrijmarkt en een opzichtige optocht.

Tonijn (TV)

De traditionele keuken is gebaseerd op vis,
schaaldieren en zeevruchten. De vissoep wordt
aangevuld met o.a. krab uit het moeras, favas
sapatadas (tuinbonengerecht) of gebakken vis
met broodsoep.

Om naar de kust terug te keren volgen we de
aansluiting 125-6 die door het reservaat kronkelt
tot aan de eigenlijke EN 125, bij Aldeia Nova.
Daar gaan we naar het westen tot aan de weg
naar Manta Rota 4 km verderop.
Tussen het estuarium van de Guadiana en de
Ria Formosa, die hier begint, ligt 12 km ononderbroken strand, een van de langste stranden
van Europa. Dit gebied heeft het warmste water
van Portugal, omdat de baai de stranden tegen
de stroming van de oceaan beschermt. Manta
Rota is een klein stadje gebleven, waar het aangenaam wonen of vertoeven is.
Dankzij een weggetje vlak bij zee is het niet
moeilijk de paar kilometers af te leggen die ons
naar Cacela Velha leiden.

Manta Rota (HR)

114

ROUTES EN PADEN | SOTAVENTO | TONIJN 115

Het oude dorp ligt rondom een middeleeuws
scheprad, maar alleen al het uitzicht over de
ria, vanop de muren van het in 1749 gebouwde
fort, is de moeite waard.
Een van de huizen toont op de muur een gedicht van Sophia de Mello Breyner Andresen:

Cacela Velha (LC)

“De vestingen zijn veroverd
Om hun macht zijn ze belegerd
De steden van de zee om hun rijkdom
Maar Cacela
is alleen om zijn schoonheid gewild”.
Het Parque Natural da Ria Formosa laat zich
hier in pracht en praal zien. Aan één kant ligt
de oceaan, aan de andere kant de rivierarmen,
moerassen en kanaaltjes en lagunes te midden
van eilandjes. In het midden breidt een barrière van smalle, zanderige eilandjes zich min of
meer parallel aan de kustlijn uit: Barreta, Culatra,
Armona, Tavira en Cabanas. De onstuimige zee
en de getijden vormen een contrast met de waterspiegels van de ria die grenzen aan stranden
en duinen op het vasteland.
Cacela is zeer oud en werd op de rechteroever
van de gelijknamige beek boven op een steile
rots opgericht.
De Feniciërs zouden rond 800 v. C. de eerste bewoners zijn geweest. De Romeinen hebben op
hun beurt visinstallaties gebouwd en de Arabieren een fort. Dom Paio Peres Correira, meester
van Santiago, heeft het in 1242 heroverd.
Tot op heden bekleedt de witte kalk de muren
van alle huizen, met blauwe of grijze deur- en
raamlijsten in een harmonieus, praktisch ongerept geheel.

Armona (HR)

Als we Cacela verlaten, nemen we de weg naar
Fábrica, aan de rand van het water, dat zijn naam
dankt aan een oude visverwerkingsfabriek. Het
gebied wemelt van de oester- en schelpkwekerijen, lekkernijen die we in de restaurants langs
het water kunnen proeven.
Weer terug op de EN 125 komen we 8 km
verderop bij Cabanas, verborgen in de Ria
Formosa en de moeite waard vanwege het
mooie strand dat alleen per boot te bereiken is.
Aanvankelijk waren daar alleen vissershutjes,
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wankele ambachtelijke woningen die alleen
tijdens het tonijnseizoen werden gebruikt. Het
tonijnseizoen werd vervangen door de octopusvangst toen Sebastião Viana, een plaatselijke
inwoner, de alcatruz (kleien pot) ontdekte, een
techniek die nu aan de hele kust wordt gebruikt.
Dit is de juiste plek om verschillende lekkere octopusgerechten te proeven.
Weer op de EN 125 rijden we 5 km tot Tavira, de
stad met de ontelbare kerken. De oorsprong van
de stad dateert uit de prehistorie als vertrekpunt
voor de mijnwerkers uit het noordoosten van de
Algarve en als aankomstpunt voor de producten uit het Middellandse Zeegebied. Tijdens de
islamitische overheersing was het een van de
belangrijkste nederzettingen van de Algarve.
Na de verovering van Ceuta (1415) wordt het de
belangrijkste steunhaven, waardoor het plaatsje
in 1520 tot stad wordt uitgeroepen.

Tavira heeft erg mooie straten en een belangrijk historisch centrum met een uitgebreid
bouwkundig erfgoed en een zeer gevarieerde
archeologische rijkdom.

Inktvis (LC)

De Gilão-rivier geeft vorm aan de identiteit van
de stad en de oevers zijn door een mooie middeleeuwse brug met zeven bogen met elkaar
verbonden.

Tavira (PR)
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Een voorbeeld hiervan is de befaamde Taviravaas, waarschijnlijk uit de XIe eeuw, een weelderig versierd voorwerp.
Men denkt dat de vaas tijdens islamitische huwelijksrituelen werd gebruikt. De kleine sculpturen beelden een echtpaar, krijgers die symbool
staan voor kracht, musici en dieren uit. Onder de
dieren symboliseren de duiven het gevoel en de
schildpad de trouw.
De plaats stond destijds bekend als Alcaria Tabila.

Tavira (HR)

Tavira (PR)

In de omgeving genieten we van een mooi
landschap, maar het is ongetwijfeld bij Quatro
Águas of op het eiland van Tavira dat de stad
zich met de zee verenigt in serene, heldere lichtschakeringen. De Ria Formosa toont een perfect
scenario van een stad met geschiedenis en vele
verhalen om te ontdekken.
Over de Via do Infante keren we naar Vila Real
de Santo António terug en benutten we de
bevoorrechte ligging van de autosnelweg. Ten
zuiden zien we de lome baai van Monte Gordo
die zich in verschillende blauwtinten ontvouwt,
met de huizen netjes langs het strand. Ten noorden tekenen de zachte glooiingen van de
Barrocal zich tegen de horizon af. Sinaasappelbomen in bloei bezwangeren de lucht, terwijl
de steilere hellingen bedekt zijn met olijfbomen
en steeneiken. Hier en daar maakt een vleugje
kleur van de kalk van de dorpshuizen het groen
van de cistusrozen nog dieper van kleur.
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bergroute
Voor het pad van de bergen schommelen twee karren in de
hardnekkige bries. Weinig land en veel zee op de weg van het
Praia do Barril, met Santa Luzia achter ons, het witschuimende
goudgele strand na de rij bomen. We moeten daar in het
warme water duiken, voordat we een diepe duik nemen
in de bergen vol heide, aardbeibomen en cistusrozen met
een geurige mengeling van johannesbrood en lavendel.
Maar in de bergen bestaan ook mensen.
Al tientallen jaren bieden mannen en vrouwen
weerstand aan de roep van het jodium en het zeeblauw,
bereid om hun hand uit te steken bij de aanwezigheid
van vreemdelingen. We komen naderbij. Het zijn helden in
vest en schort, met grijs haar onder de gerande hoeden en
driehoekig geknoopte halsdoeken. Zij openen voor ons hun
eetcafé en hun leven, zij nodigen ons uit voor kwartel in een
soep, zij verleiden ons met de eeuwenoude geneugten van
het everzwijn en maken ons vertrek moeilijk. Dit hier is ook
Algarve, ver, erg ver van de stad van de tempels waar
onze reis ons ook naartoe brengt.
Vanaf het hoge reliëf in de rotsen zien we de roodachtige
daken en de rijen tegels die de stad van de Gilão kenmerken.
Onder de helderste hemel van Europa zijn er op iedere
kilometer gesmolten asfalt nog te vertellen geheimen,
in het wit en in het groen.

Caldeirão-gebergte (PR)
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Tavira (PR)

bergroute
SAMENVATTING VAN DE ROUTE

Tavira > Cachopo > Água dos Fusos > Mealha > Anta das Pedras Altas > Corte João Marques
> Ameixial > Besteiros > Catraia > Cortelha > Barranco do Velho > Alportel > São Brás de
Alportel > Javali > Pereiro > Foupana > Santo Estevão > Luz de Tavira > Santa Luzia > Tavira
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De Bergroute vertrekt vanuit Tavira en komt
langs de zeezijde van de Serra do Caldeirão, een
prachtig landschap, langs olijfbomen, amandelbomen, vijgenbomen, johannesbroodbomen en
espartogras. Glooiende heuvels die tot aan zee
afdalen. Een indrukwekkend landschap met nu
eens heuvels dan weer diepe ravijnen.
In de dorpen hebben de huizen vaak een gevellijst, een versierde lijst op de top van een woning. Sommige huizen bezitten dakterrassen,
waar vijgen en soms ook vis worden gedroogd.
Andere dakterrassen zijn louter decoratief. Dit
gewilde contrast, voor overdadige versiering,
voor levendige kleuren is kenmerkend voor de
gevellijsten. “Deining van golven en sap - blauw
en groen - de kleur altijd in de zintuigen weerklinkend” waarschuwt de dichter Emiliano Costa als
het over de Algarve gaat.
Er zijn ook schoorstenen, met een ronde voet of
slank gevormd, net geometrisch bewerkte miniatuurminaretten.

Tavira (PR)

In Tavira deelt de Gilão-rivier de stad in twee
helften, die door een mooie middeleeuwse
brug met elkaar verbonden worden. De brug
mondt uit bij het stadhuis, een gebouw met bogen naar de tuin toe. In het midden van de tuin
staat een mooie muziekkoepel. De tuin ligt aan
de rivier en reikt tot de voormalige gemeentelijke marktplaats, waar nu een aangenaam winkelcentrum gevestigd is, met souveniershops en
terrasjes waar we graag blijven hangen.

Muziekkoepel van Tavira (PR)

Aan de andere kant zien we een rij paleisachtige
huizen met gietijzeren balkons onder de befaamde schaardaken. Dit is de volksnaam voor
de daken met vier dakschilden die de aanblik
van de stad kenmerken.
Men denkt dat deze daken zijn uitgevonden
door uit het Oosten teruggekeerde matrozen.
Ze wilden graag hun met de handel in specerijen vergaarde fortuin tentoonstellen en de
aparte manier van huizenbouw stond garant
voor bewondering, en misschien zelfs afgunst,
van hun dorpsgenoten.
Dit soort constructie raakte bekend als schaardak aangezien het aanvankelijke geraamte op
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de open bladen van een schaar lijkt.
Tavira heeft erg mooie straten en talrijke kerken.
De kerk- en kloosterroute van Tavira is op zich
al een prachtige wandeling. De Igreja Matriz de
Santa Maria do Castelo in de binnenstad is geclassificeerd als nationaal monument.
Daar recht tegenover staat de Igreja Matriz de
Santiago, een majestueuze eenbeukige tempel
met een overdadig schelpvormig medaillon op
de voorgevel.
De Igreja da Misericórdia is op zijn beurt het
beste renaissancegebouw (XVIe eeuw) van de
Algarve, met een indrukwekkende voorgevel.

Igreja da Misericórdia de Tavira ( PR) (kerk)

Dan hebben we nog de Igreja de São José do
Hospital, ook Igreja do Espírito Santo genaamd,
uit 1425. Dit gebedshuis bezit tegels uit 1760 in
een interessante rococostijl.
Bij de kloosters gaat de aandacht uit naar het
oude klooster van São Francisco (XIVe eeuw)
en het Convento de Nossa Senhora da Piedade
(XVIe eeuw), allebei in het historisch centrum.
Eveneens onmisbaar is een bezoek aan de tentoonstellingsruimte van het Palácio da Galeria
en aan het kasteel dat samen met de omringende wallen het defensiesysteem van de stad
vormde. Tussen de huizen en de Porta da
Misericórdia door kunnen we de wallen nog zien.

Tavira (HR)

De nabijheid van de Ria Formosa biedt Tavira al
sinds mensenheugenis vele voordelen op het
gebied van de visserij en als toevluchtsoord.
De stad beschikt over het enige kampement
van het land. Het gaat om een bouwwerk waar
de vissers en hun gezinnen werden opgevangen
en waar het tuig voor de tonijnvangst werd bewaard. Het Arraial Ferreira Neto is nu een hotel
en heeft een van de visserswoningen behouden als museum over dit vistuig dat al bij de
Feniciërs, Genovezen en Sicilianen bekend was.
De Arabieren noemden het vaste tuig voor het
vangen van tonijn almadrava - alma (plaats) en
darab (doden) - oftewel slachtplaats. Het vistuig
van Medo das Cascas aan de kust van Tavira was
het laatste in werking zijnde vistuig.
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Volgens de Kroniek van de Verovering van de
Algarve werd Tavira in 1242 door Dom Paio
Peres Correia op de Moren heroverd. Volgens
de overlevering was de aanval op de stad een
wraakneming, omdat er zeven ridders op verraderlijke wijze waren vermoord toen ze in de
omgeving op jacht waren.

Als we Tavira verlaten, is ons eerste doel Cachopo.
Dit plaatsje bereiken we via de ER 397. Het is tijd
om de plattelandshuizen af te speuren, op zoek
naar gevellijsten. Rond de jaren dertig begon
men de voorgevels van de huizen uit de Algarve
te versieren met levendige kleuren van natuurlijke, met kalk vermengde pigmenten. De rode
oker, verdund tot roze of bloedrood, eenvoudige oker als de kleur van de zon of verbrand
als de aarde, het zwart van de rook en de as, het
schitterende blauw van de zee. De decoratieve
motieven zijn eeuwenoud, zoals de gestileerde
maïskolf, het oog of de bladeren.

Caldeirão-gebergte (PR)

Er zijn geen overblijfselen van de Romeinse stad
Balsa, die door veel geschiedschrijvers ten westen van Tavira wordt gesitueerd. De architectuur
van de stad draagt de stempel van zijn Arabische erfenis. Verscheidene torens van de wallen
staan nog overeind en de Igreja de Santa Maria
is bovenop een moskee gebouwd.

De weg volgt de glooiing van de Barrocal. De
weg naar Picota leidt ons naar een uitkijkpunt.
Palheirinhos ligt op 4 km afstand en na nog een
paar kilometer komen we bij Água dos Fusos, in
de Serra do Caldeirão. Het dorpje Peralva (5 km)
is het laatste referentiepunt vóór Cachopo. In dit
kleine dorp uit de XVIe eeuw komen we meteen
bij aankomst bij de Fonte Férrea, omringd door
dichtbebladerde bomen. In het dorp illustreert
het museum van Cachopo op expressieve wijze
het bergkarakter.
In het ambachtelijke weefatelier A Lançadeira
weven de acht weefgetouwen van alles, van
zware gordijnen tot delicate sjaals. Linnen, katoen en wol worden geduldig bewerkt. Op zoek
naar ijzersmeden en pakzadelmakers, uit wiens
handen zadels voortkomen, zien we bewerkte
schoorstenen. Wild bergkonijn, broodsoep met
marjolein, galinha cerejada (kipgerecht), eieren

Eieren met tomaat (RTA)
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We rijden nog 4 km in noordwestelijke richting
tot Corte João Marques, een plaatsnaam die
aan de Alentejo doet denken. 8 km verder duikt
Ameixial op. Het dorp ligt er rustig, al aarzelend
tussen de Alentejo en de Algarve.
Dit is een van de plaatsen waar men zegt “de
Algarve is ginder”, vaag naar het zuiden wijzend.
In de buurt ligt de volledig in leisteen opgetrokken molen van Chavachã.
De molen ligt aan de Vascão-beek in de richting
van Portela (5 km) en staat aangeduid op de weg.
De route gaat verder over de EN 2 in zuidelijke
richting. We komen vreemde plaatsnamen tegen,
zoals Besteiros en het liefdevolle Catraia, dat klein
meisje betekent.

Vijgen (RTA)

Vlak bij Cortelha bewonderen we de beplante
terrassen en de indrukwekkende eucalyptussen. We zijn 2 km van Barranco do Velho verwijderd. Vroeger was dit een kuuroord dat om
zijn frisse water werd bezocht, maar vooral ook
een kruispunt dat destijds de belangrijkste verbinding was tussen de kust en het binnenland.
Hier kwamen de ezeldrijvers voorbij, die goederen en nieuws haalden en brachten, sinds
met tomaat zijn een paar van de aromatische
gerechten van hier.
Als we over een door brem, die daar lang geleden door wegwerkers is geplant, omzoomde
weg naar het noordwesten rijden, komen we bij
Mealha.

Rondom het hunebed staan nog ronde, Keltische huizen die nu als hooischuren worden gebruikt. Met dikke, zorgvuldig opgetrokken leistenen muren hebben de gebouwen een konisch
rieten of tenen dak. In een spectaculair landschap vol diepe ravijnen en hoge ronde heuvels
vormen lavendel, witte heide en cistusrozen tussen de kurkeiken door een mooi kleurenpalet.

Lavendel (JEP)

Het mysterieuze verleden van de Anta das Pedras
Altas is alleen te voet bereikbaar. Bij dit monument waar geschaafde stenen en sieraden gevonden zijn, keren we onverwachts terug naar
de prehistorie.
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de tijd waarin ze honing, aardbeibrandewijn en
brandhout naar de Arabische chenchir (tegelijk
moestuin en tuin) aan de kust brachten. Op de
terugweg brachten ze gedroogde vis mee en in
de Barrocal bevoorraadden ze zich met vijgen
en amandelen.

Duidelijk op weg naar het zuiden komen we al
vroeg bij het strategisch gelegen Alportel aan.
São Brás de Alportel is onmiskenbaar belangrijk
als kurkcentrum.

Kurk (PR)

De majestueuze kurkeikbossen liggen over de
bergen verspreid en produceren de beste kurk
ter wereld. De eikels voeden het zwarte varken,
dat later tot smakelijke gerookte ham en worsten verwerkt wordt. De met kruiden op smaak
gebrachte wildgerechten zijn onvergelijkbare
lekkernijen van het platteland.

In de omgeving komen we aparte namen tegen
zoals Tareja, Tesoureiro (penningmeester), Javali
(everzwijn), Cova da Muda (hol van verandering), Desbarato (verkwisting), Mesquita (moskee) of Soalheira (middaghitte). In deze dorpjes
vinden we gemakkelijk ambachtelijke voorwerpen of regionale zoetigheden, waar de zoete
smaak van amandel en johannesbrood niet
ontbreekt.
Het stadje bezit nog getuigenissen van dit verre
verleden, vooral in het historisch centrum. Herenhuizen met ijzeren balkons en betegelde
voorgevels wisselen af met volkshuisjes. Op het
plein van de Igreja Matriz, dat een uitstekend
uitkijkpunt is, wordt ieder jaar het Festa das
Tochas Floridas (gebloemde toortsenfeest) gehouden, een paasprocessie waarbij mannen
rijkelijk met bloemen versierde kaarsen dragen.
We nemen nu de EN 270 in oostelijke richting
en treffen na 2 km de aanduiding naar Mesquita
aan, waar we naar het zuiden afslaan. De oliepers van het dorp is nu een restaurant, maar de
olijfbomen staan er nog steeds.
Hierna volgt Pereiro, op 6 km afstand, Foupana en
een minuscuul gehucht, Estiramantens, dat sinds
de vorige eeuw nog maar weinig veranderd is.
Santo Estêvão duikt op in een vallei met een
weelderige flora, doorkruist door de Asseca-beek

Igreja Matriz de São Brás de Alportel (St) (hoofdkerk)
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die kleine dammen met watervallen voedt.

Dom Rodrigo (HR)

De weg eindigt op het hoofdplein van Luz da
Tavira, bij de kerk met een schitterende voorgevel. De bewerkte stenen zijdeur in manuelstijl
doet er niet voor onder.
Een kleine omweg naar het vissersdorp Santa
Luzia om een andere tempel te bezichtigen is
de moeite waard. Deze tempel is echter door
de natuur opgericht: een tweeduizend jaar
oude olijfboom die in Pedras D’el Rei staat. Er
zijn 5 mannen nodig om de stam vol gaten te
omhelzen. In de stam is een soort deur naar de
binnenkant van de boom. Daar is spontaan een
wilde olijfboom gaan groeien.
De olijven en olijfolie van die boom hebben
primitieve volkeren, Grieken, Carthagenen, Romeinen, Sueben en Arabieren gevoed. In de
schaduw van de boom hebben kruisvaarders,
zeevaarders, handelaars en boeren uitgerust. De
boom zal ongetwijfeld het derde millennium,
dat pas begonnen is, doorstaan.

Ria Formosa - Tavira (PR)

We zijn terug in Tavira, net op tijd om de uitstekende gastronomie te testen, met speciale
aandacht voor de tonijn, de cataplanas met
tweekleppige weekdieren die in de Ria Formosa
zijn gevangen en de vis van de kust van het
eiland van Tavira, een paradijselijk strand dat alleen per boot te bereiken is. Tot slot zoeten we
onze lippen met de Dom Rodrigo-gebakjes, de
amandel-, pompoen- en eiergebakjes, de vis-,
bloemen- en fruitminiatuurtjes.
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guadianaroute
Daar waar de vermoeide rivier van het schiereiland zijn
laatste pracht uitstraalt, voordat hij in de armen van het
warmste water van Portugal sterft; daar waar de grenzen
niet worden bepaald door de grote waterloop, maar eerder
door de - minder markerende, dat is waar - grenzen die
de kust, de Barrocal en de bergen scheiden.
Op onze tocht verslinden we de drie streken van de Algarve:
van het uitgestrekte moeras dat door het kasteel en de kalk
van Castro Marim wordt beschermd tot het uitgestrekte
watergebied dat de halve Algarve van water voorziet.
Van het intense landschap vol struikgewas waarvan
alleen donkere menselijke gestaltes de luchtspiegeling van
Martim Longo bewaken, een ongewoon jong - en levendig plaatsje dat verloren lijkt in het landschap van de Alentejo.
Halverwege vinden we prehistorische menhirs en betoverde
middeleeuwse kastelen, waar we de zeilen van de huidige
dromers op de kronkelende Guadiana bespeuren. Bevangen
door de vrijgevige pracht van de rivier, genieten we in een
van de eetcafeetjes langs de monding in Odeleite van
zoetwatervis.
Waar de desertificatie scholen in musea heeft veranderd,
laten we onze stadse blik dwalen over het dagelijkse leven
van vroeger tijden. En langs de talrijke bochten van de
bergen kunnen we de producten van weefgetouwen,
pottenbakkerijen en een eeuwenoude kennis meenemen.

Guadiana-rivier (HR)
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Castro Marim (PR)

guadianaroute
SAMENVATTING VAN DE ROUTE

Castro Marim > Monte Francisco > Junqueira > Azinhal > Alcaria > Foz de Odeleite > Álamo
> Guerreiros do Rio > Alcoutim > Pereiro > Alcarias > Martim Longo > Vaqueiros > Cortelha
> Corte do Gago > Santa Rita > Vila Nova de Cacela > Cacela Velha > Castro Marim
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De Guadianaroute gaat op zoek naar de geheimen van een eeuwenoude cultuur en komt
langs het circuit van de alcarias (dorpen) die de
Arabieren in de periode van Al-Andaluz kenden
of oprichtten.
De route volgt de Guadiana, de grote rivier uit
het zuiden, een blauwe weg waarover verschillende volkeren intensief hebben gevaren, langs
een betoverend landschap, waar de mens zijn
stempel heeft achtergelaten zonder te beletten
dat andere soorten daar in een opmerkelijk
evenwicht konden leven.

Castro Marim, het vertrekpunt van deze tocht, is
een van de oudste plaatsen van de Algarve. Er
zijn aanwijzingen dat deze plaats als sinds verre
tijden werd bewoond. Al in 5000 v.C waren hier
volkeren die metalen wonnen en ter verdediging
een burcht oprichtten op de plek waar het huidige kasteel staat. De Romeinen hebben daar
de weg naar Lissabon aangelegd, die langs de
rivier via Alcoutim, Mértola en Beja liep. Hier
werden handelswaar van het Middellandse Zeegebied aangevoerd.

Kasteel van Castro Marim (St)

De natuur is dankbaar door ons in ruil kleur, geur
en smaak te geven.

De Arabieren versterkten het belang van het
stadje tijdens hun overheersing, die ruim 4 eeuwen duurde, tot 1242, toen Dom Paio Peres
Correia het heroverde.
De breedte van de monding van de Guadiana
was toen anders en het stadje lag dichter bij zee,
een door laagwater omringd eiland.
Allereerst brengen we een bezoek aan het kasteel, de hoofdvestiging van de Orde van Christus
in de XIVe eeuw. Op het brede plein staat het
oude kasteel uit de XIe/XIIe eeuw, omgeven
door de wallen uit de XIIIe/XIVe eeuw die de
middeleeuwse nederzetting afbakenden. Boven
op de heuvel gelegen, is het een weergaloos
uitkijkpunt over de Guadiana, de zoutmeren en
de rivierarmen.
De gekalkte huizen met kleurrijke randen om de
ramen en deuren zijn typisch voor de traditionele architectuur. Op het plein Praça Primeiro de
Maio staat de Igreja Matriz (hoofdkerk) met een

Castro Marim (St)
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mooi tegelpaneel. De tegelkunst is een Arabische kunst die de Portugezen met verbeelding
en veelzijdigheid verder hebben ontwikkeld.
Op twee nabijgelegen heuvels zien we de Ermida
de Santo António (bedevaartskapel) en het Forte
de São Sebastião (fort), dat deel uitmaakt van de
wallen die de huizen omringden, en waarvan er
nog delen te zien zijn.
Een afdaling naar de tuin bij de rivier is voldoende om vlak bij de zoutmeren te komen.

Moeras van Castro Marim (PR)

Zoutmeren (St)

De minuscule kristallen schitteren in de zon, net
spiegels die glitteren als witte piramides die tegen de blauwe hemel afsteken. We kunnen de
eeuwenoude gebaren, de onveranderlijke gereedschappen van de zoutwerkers zien, die de
witte bergen lading voor lading optillen en de
fysionomie van deze plaats bepalen.
Het stadje heeft een bevoorrechte ligging aan
de Guadiana-rivier en doordrenkt zich in het
Reserva Natural do Sapal de Castro Marim e Vila
Real (natuurreservaat), met niet te veel water of
te weinig aarde, een teer chromatisch evenwicht.
Dit is het eerste in Portugal opgerichte natuurreservaat met zoutmeren, waterpoelen, rivierar-
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men, weides en grote vlakten zonder begroeiing.
Tijdens de winter zoeken talrijke vogelsoorten
hier voedsel en beschutting en het is een bevoorrechte plek voor de voortplanting van vissen en
week- en schelpdieren.
De steltkluut is een van de vaste bewoners,
maar het is gemakkelijk ooievaars, flamingo’s,
koereigers en nog veel meer vogels in volle
vlucht zien. Sommige zijn soms zeldzaam en
moeilijk te spotten in Portugal.
Als we niet meer kunnen weerstaan aan de roep
van de rivier, kunnen we een kleine boottocht
maken.

Reiger (HR)

Weer met beide voeten op de grond en met
onze ogen op de oever gericht leidt de IC 27 via
Monte Francisco ons naar de zetel van het reservaat, de ideale plek om onze nieuwsgierigheid
over dit kleine paradijs te bevredigen.
Als we in noordelijke richting over deze weg
verdergaan, merken we in Junqueira dat het
ambachtswerk op straat gebeurt, bij de voordeur,
rustig kletsend met de buurvrouwen.

Kloskant (RTA)

Zes kilometer verder komen we bij Azinhal. Dit
betoverende dorpje is een van de zes azinhais
(steeneikplantages) van de Algarve. De Igreja
Matriz (hoofdkerk) in het uiterste oosten van het
gehucht is ietwat ongewoon, met een koepel
die op een vuurtoren lijkt, een ronde beuk en
een kleine spits. De nabijgelegen windmolen is
niet meer in gebruik, maar biedt een prachtig
uitzicht over de Guadiana-rivier en Spanje.
Nog ongewoner is het museum O Saber das
Mulheres (De Kunst van de Vrouwen) dat in het
Centro Cultural van Azinhal is gevestigd en dat
de aandacht vestigt op de rol van de vrouwen
in de gemeenschap. De vrouwen houden de
familieband intact, zorgen voor het land en de
kinderen en houden nog tijd over voor het delicate, ambachtelijke kantklossen. De kantklosters van Azinhal hebben het gebladerde kant
ontworpen, dat geïnspireerd is op de bladeren
van verschillende planten. Het kant vindt zijn
oorsprong in Vlaanderen en is via de handelaars
die naar de haven van Antwerpen gingen om
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gedroogde vijgen en andere producten te verhandelen, naar de Algarve overgebracht.
De klossen worden op een kussentje bewerkt, dat
ondersteund wordt door een tenen korf die speciaal daarvoor is gemaakt. De vorm uit dik karton
wordt met naalden doorboord, waarlangs wordt
geborduurd. De klossen, die de gekamde katoendraad ondersteunen, zijn van oleander gemaakt.

Regionale zoetigheden (RTA)

We mogen Azinhal niet verlaten zonder eerst de
regionale zoetigheden te proeven, die ook weer
door vrouwenhanden op ambachtelijke wijze
worden gemaakt.
Verder in noordelijke richting mogen we de
aanduiding van de alternatieve route naar Alcoutim
bij km 16 niet missen. Hier draaien we af in
de richting van de rivier. Bij Fonte do Penedo
verbergen de lage huizen weefgetouwen, de
muren van leisteen bieden bescherming aan
de gewassen en het vee. Alcaria ligt boven op
een zachte helling en als we in een cafeetje of
eethuisje stoppen, moeten we de geitenkaas en
lekkere rauwe ham proeven. Als er een pan hazensoep of gebakken konijn op het vuur staat, is
het moeilijk de geur te weerstaan.
Een paar bochten verderop gluurt het water
vanachter de heuvels. Foz de Odeleite is een
minuscuul dorp tegen een ravijn, daar waar de
beek in de Guadiana uitmondt.

Stuwmeer van Odeleite (HR)

Aan de overkant van de brug duikt de omgeving op als een natuurparadijs, met huizen op
de hoogste hellingen van de oever van de
Guadiana-rivier, moestuinen en wijngaarden tot
aan de rivier, waar kleine aanlegplaatsen zijn.
Soms komt er een ambachtelijke vissersboot of
een zeilboot voorbij.
Op minder dan 4 km ligt Álamo, waar een Romeinse villa is ontdekt, en een opmerkelijke
stuwdam uit dezelfde periode, met dikke muren,
zes steunberen en die meer dan 40 meter lang is
en een reservoir voor het water uit de beek van
Fornalha vormde.
Het Museu do Rio (riviermuseum) is de trots
van deze plaats met de vreemde, mooie naam
Guerreiros do Rio (rivierkrijgers). De verzameling
vertelt over de geschiedenis van de Guadiana
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en de vissersactiviteiten sinds de Carthagenen.
We krijgen echt zin om te stoppen in een
plaatsje dat Montinho das Laranjeiras heet en
dat doen we dan ook. De Romeinen vonden het
ook een aangename plaats, zoals blijkt uit de
ruïnes van een villa die hier in de XIe/XIIe eeuw
werd gebouwd.
Alcoutim duikt op na een scherpere bocht in de
weg en de Guadiana, het begin van een bergpas
die als een amfitheater door de stad wordt bezet.

Via de smalle straatjes van het oude stadje komen
we bij het kasteel van Alcoutim, dat in de XVIe
eeuw werd gebouwd. Maar eerst komen we
nog langs de Igreja da Misericórdia (kerk), de
Ermida de Santo António (bedevaartskapel) en
het plattelandshuis van de graven van Alcoutim.
De Igreja Matriz is een van de eerste renaissanceconstructies in de Algarve en werd tussen
1538 en 1554 gebouwd op de plaats waar een
middeleeuwse kerk stond.
De keurig verzorgde kasteeltuinen zijn een bevoorrecht uitkijkpunt.
Het uit lokale leisteen opgetrokken kasteel bezit
nog kantelen, schietgaten en een groot deel
van de kasteelmuren. De hoofddeur wordt beschermd door een mooie gietijzeren poort.

Kasteel van Alcoutim (LC)

Op de andere oever ligt San Lucar del Guadiana.

De stevige muren getuigen van verscheidene
eeuwen geschiedenis. In de Galeria do Castelo,
waar op afspraak rondleidingen worden gegeven, kunnen bij de tentoonstelling Do Passado
ao Futuro (Van het Verleden tot de Toekomst)
archeologische overblijfselen vanaf 5 000 v.C tot
hedendaagse museologische projecten worden
bezichtigd.
Het kasteel is een bron van legendes. Ze vertellen hoe dappere ridders en knappe Moorse
prinsessen omwille van hun vergeefse liefde
betoverd zijn.
De stenen van de oever van de Guadiana verhullen andere geheimen over smokkel, geheimen die nauwe banden creëerden met de Andalusiërs op de linkeroever.

Cistusroos (LC)
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de Cima, waar een beetje verder Alcaria de Baixo
ligt en vervolgens eenvoudigweg Alcaria.
Oude heuvels met oude Arabische namen
strekken zich langs de Foupana-beek uit.
Een ander landschap, waar het water de woestheid verzacht.
Weer terug in Pereiro leggen we door leistenen
plaatsjes de 10 km naar Clarines af, dat stil heeft
gestaan in de tijd en zijn identiteit heeft weten
te behouden. De Ermida da Oliveira, een middeleeuwse bedevaartskapel, ligt tussen de smalle straatjes verscholen.
Volgens de overlevering wordt diegene die zijn
hoofd in het gat van de stam van de olijfboom
naast de kerk steekt, van zijn hoofdpijn genezen.

Jutepoppen (RTA)

Het is tijd om verder te gaan naar Giões, waar
de straten zachtjes de bochten van de diepe
bergen volgen. De XVe-eeuwse tempel staat
op het hoogste punt van het plaatsje. Om bij de
Vascão-beek te komen, komen we langs de Cerro
das Relíquias, een heuvel met archeologische
overblijfselen. Onderweg komen we veel vogels
tegen en bij het water ook wilde eenden. Vlak bij
de brug staat een watermolen.
Het is tijd om ons wat meer in het noordoosten
van de Algarve te verdiepen. We nemen bij het
verlaten van de stad de weg naar Corte Tabelião
(EN 122-1), die ons naar de omgeving van het
stuwmeer van Alcoutim leidt.
Woorden schieten te kort om het wonderschone
landschap te beschrijven.
Op de splitsing met de EN 122 slaan we naar het
zuiden af, tot Balurcos.

De cistusroos laat zijn sterke hars druppelen en
bedekt de rotsachtige hoogvlakte, waardoor
de Algarve hier bijna op de Alentejo lijkt. De
smetteloos witte huizen hebben soms buitenovens. Hier moeten we een kleine omweg
naar Alcarias maken. Om In Alcaria Queimada
te komen, moeten we eerst langs Alcaria Cova

Foupana-beek (RO)

We gaan verder over de EN 124 en 9 km verderop
komen we bij Pereiro. Het kleine museum gaat
over “De Bouw van de Herinnering”.
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Weer op de EN 124 komen we bij Martim Longo,
het dichtstbevolkte dorp van de hoogvlakte van
de Cumeada do Pereirão. Het verhaal doet de
ronde dat de naam van het dorp afkomstig is
van een inwoner die Martim heette en erg lang
was. We weten alleen niet of hij lang van lengte
of lang van leven was. In het zuidwesten liggen
in Cerro do Castelo (2 km) de ruïnes van een
Romeins kasteel.

Kikkererwtengerecht (RTA)

Een groep ambachtsvrouwen heeft daar het
jutepoppenatelier “A Flor da Agulha” opgericht.
De miniaturen beelden typische figuren uit de
regio uit, die de naam krijgen van de originele
modellen. Houthakkers, herders en maaisters
krijgen een naam en een verhaal. De Igreja Matriz
(hoofdkerk) werd gebouwd op een oude moskee
en behoudt daarvan nog de minaret, die tot
klokkentoren is omgevormd.
Wat de gastronomie betreft, gaat de aandacht
uit naar de honing, het brood, de worsten, de
regionale zoetigheden en de geitenkaas. Lamsgoulash of een kikkererwtengerecht zijn smakelijke alternatieven.
Via de EM 506 zijn we maar 12 km verwijderd van
Vaqueiros. Oude mijnen, artefacten en primitieve
woningen beslaan ruim 1 800 jaar geschiedenis.
In de Igreja Matriz heeft een ooievaar zijn nest
bij de klokken gebouwd.
Via een bijzonder mooi deel van de EM 506 komen we langs Fernandilho en Fortim en volgen
daarna de Monte da Estrada. Hier slaan we af
naar het zuiden en verlaten we 1 km na het gehucht de EM 506. Na Vaqueiros hebben we 24 km
gereden. Nog een paar kilometer verder en we
zijn bij de Anta das Pedras Altas (hunebed).

Vaqueiros (PR)

De plaatsen, die hier montes (heuvels) worden
genoemd, hebben maar enkele tientallen inwoners en zijn slechts een paar kilometer van elkaar
verwijderd. Het zijn silhouetten van de bergcultuur, met door kleur en traditionele motieven
opgevrolijkte huizen.
Het is niet moeilijk om bij Cortelha te komen.
Intussen genieten we van de prachtige aanblik
van Ribeira do Beliche, een door de vallei kronkelende beek. Via de EM 509 komen we langs
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Corte do Gago, gevolgd door Alcarias Grandes een veel voorkomende benaming op deze route - langs het stuwmeer, waar we via een weg
vanaf de laatste Alcaria kunnen komen. Weer terug op de EM 509 komen we door Marroquil (6 km).
Molens en schepraderen murmelen hun zachte
liederen, uit de houtoven komt een pluim rook.
Leeuweriken zingen, kwartels vliegen verschrikt op.

Vestingwerk van Santo António (St)

Cacela Velha (LC)

We draaien naar het zuiden in de richting van
Santa Rita en komen over een van de mooiste
wegen van de Algarve door het schilderachtige
Corte de António Martins.
30 kilometer lang dwaalt het uitzicht over stranden aan een kant van de weg en over de landelijke bergen aan de andere kant. Het Parque da
Rocha dos Corvos, waar het heerlijk vertoeven is
en waar we het landschap opnieuw kunnen bewonderen, ligt maar op 1 km van Santa Rita, een
overgang tussen de kust en de bergen waar nog
resten van een Romeinse dam te vinden zijn, die
de vallei van de ene naar de andere kant overstak, en waardoor het water van de beek voor irrigatie gebruikt kon worden. De huizen met hun
typische schoorstenen en open deuren stralen
gastvrijheid en vriendelijkheid uit.
De aanduidingen naar Vila Nova de Cacela zijn
eenvoudig te volgen. Dit is de landelijke kant van
de gemeente, die tot de zee en het dorp Cacela
Velha reikt. Deze route eindigt met de aroma’s
van het verleden, waar de traditie nog zijn stempel drukt op het dagelijks leven en gekenmerkt
wordt door het zoete water van de rivieren en
de beken, van de bronnen en dammen, terwijl
we de moderne Via do Infante gebruiken om bij
ons vertrekpunt te komen: Castro Marim. Intussen herinneren we ons een citaat van Miguel
Torga, een schrijver uit Trás-os-Montes, dat het
traject perfect afsluit: “De Algarve is voor mij altijd
een vakantiedag in het vaderland... ik heb overal
zin in, behalve in verantwoordelijkheid, scepticisme!...” En daaraan zouden wij nog toevoegen
dat we wel zin hebben om te genieten van alle
geneugten die de verschillende Algarves ons te
bieden hebben.
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paden voorbij
de sotavento
Van zee tot zee, met de bergen in het midden. Van het
centrum tot het oosten van de Algarve verheugen we ons op
de grote zuidelijke route. Van hoofdstad tot hoofdstad langs
de Algarve van de kliffen en rotsen, van de grotten en stenen,
van de zanderige schuilhoeken en verborgen spelonken.
Langs de helling tot het land van de Infante, steile hellingen
opklimmend en naar onverdachte stranden afdalend.
Maar laten we ook de mens bezingen, de witte huizen in
afwisseling met de smaragdgroene zee; laten we naar de naar
kundige, gekloofde handen kijken die de kunstwerken naaien
die morgen voor het levensonderhoud zorgen; laten we naar
de boten op het brede strand kijken die het menselijkheid
en een geschiedenis geven; laten we de mens vieren via de
smaak, die in de gelijkheid van de zee zo verschilllend en in
het verschil van de bergen zo gelijk is: van de cataplana van
Albufeira tot de rauwe ham van Monchique, van de zoete
aardappel van Aljezur tot de gegrilde vis van Armação de
Pêra of Lagos. Laten we ons op het eind tegoed
doen aan vijgen of amandelgebak.
Na onze uitstap naar Aljezur keren we via de bergen terug.
We verliezen ons op de vreemde wegen van de Algarve, door
de ongewone bergen van de Algarve, door de ongebruikelijke
vegetatie van de Algarve. En op deze ongewone uitstap ruiken
we de andere Algarve voordat we naar de hoofdstad terugkeren
om de krijgshaftige toerist te laten rusten.
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De Paden voorbij de Sotavento leiden ons naar
een meer westelijk gelegen streek, de Barlavento,
een route die het de mensen in het oosten of
de Sotavento mogelijk maakt de veelzijdigheid
van de Algarve aan de andere kant te ontdekken.

Als we de Arco da Vila kiezen, zien we daarnaast
het gouverneurspaleis met een op de Jardim
Manuel Bívar (tuin) gerichte voorgevel. De Arco
do Repouso geeft uit op het plein Largo de São
Francisco, met de Ria Formosa op de achtergrond, die op zijn beurt als coulisse dient voor
het gelijknamige klooster, dat nu opgeknapt is
en in een hotel- en toerismeschool veranderd
is. De Porta Nova geeft direct uit op een kanaal
van de ria dat ons naar de dokken en het Centro
de Ciência Viva (Centrum voor Levende Wetenschap) brengt.

Arco da Vila (St) (stadsboog)

We vertrekken vanuit Faro, de eeuwenoude
hoofdstad van de Algarve, maar niet zonder
eerst de binnenstad te bezoeken, met de Sé
(kathedraal), het Convento de Nossa Senhora
da Assunção (klooster), de Arco do Repouso (de
rustboog) - waar koning Dom Afonso III uitrustte en het bisschopspaleis en -seminarie. We komen
hier via drie poorten in de XVI-eeuwse muur.

Faro (PR)

144

ROUTES EN PADEN | SOTAVENTO | PADEN VOORBIJ DE SOTAVENTO 145

van de Algarve niet schaden en het betoverende
dolce far niente van een droomvakantie bieden.
We doorkruisen de stad van de ene kant naar
de andere en nemen de weg naar Quarteira. Er
zijn andere alternatieven, maar over deze weg
komen we langs zache bochten bij het vissersdorp, dat omwille van zijn prachtige strand een
toeristische trekpleister is geworden.
De volgende bestemming is Vilamoura met een
jachthaven vol boten en gesofisticeerde terrasjes en winkels.
De oude Quinta de Quarteira is tot een uitstekend recreatiecentrum omgevormd. Er is zelfs
een milieupark bij de rietvelden van de Ribeira
de Quarteira, waar de purperkoet en de purperreiger en meer dan honderd andere vogelsoorten nestelen.
Jachthaven van Vilamoura (HR)

In Vilamoura kunnen we bijna alles doen waar we
zin in hebben. In de jachthaven en op het prachtige strand van Falésia kunnen we watersporten.
In de uitgestrekte parken kunnen we wandelen, paardrijden of fietsen. Maar toch is golf hier
heer en meester. We kunnen de dag aanvullen
met een show in het casino of dansen in een
Binnen de muren rijst de gotische Sé imponerend
op. Vanaf de toren zien we heel het historisch
centrum, dat aan de noordzijde is omgeven door
de moderne huizen van de stad en in het zuiden
door het water van de zee. In het oude Convento
de Nossa Senhora da Assunção, met een merkwaardige kloostergalerij met twee verdiepingen,
is het archeologisch museum gehuisvest.

Maar we kiezen er echter voor om verder te
gaan en nemen de EN 125 richting Almancil. We
stoppen even in São Lourenço om het kerkje te
bewonderen, dat binnenin met tegels bedekt is.
In Almancil en omgeving liggen de beroemdste
restaurants van de Algarve, wat te danken is aan
de nabijgelegen luxueuze vakantieoorden, die
zodanig gebouwd zijn dat ze de natuurpracht

Igreja de São Lourenço (St) (kerk)

De stad verdient een langer bezoek, misschien
wel tot Alto de Santo António en de Igreja do
Carmo, via de traditionele huizen van de Mouras
Velhas of het eiland van Faro.
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discotheek. Wat cultuur betreft, geven het museum van de Cerro da Vila en de gerestaureerde
ruïnes van de Romeinse villa ons een beeld van
het historisch verleden.
We blijven de voorkeur geven aan alternatieve
wegen en gaan via de noordelijke uitgang van
Vilamoura richting Albufeira. We houden een
korte halte in Balaia, een door kleurige rotsen
omringd strand met toeristische en sportieve
voorzieningen.
Daar is Albufeira, met zijn goudgele kliffen en
witte zandstranden.

Uitkijkpunt Pau da Bandeira (LC)

De Arabieren noemden de plaats Al Buhera (fort),
omdat zij zich op de heuvel van de stad vestigden, een onoverwinnelijke positie boven de zee
en de monding van de beek.
Na een rit naar het uitkijkpunt Pau da Bandeira
slenteren we door de smalle straten naar het
plein Largo Engenheiro Duarte Pacheco, het
hart van de toeristische wijk van Albufeira. Het
westelijke deel omvat het historisch centrum met
traditionele bouwdetails.
Maar waar we in Albufeira echt zin in hebben, is
over de prachtige fijne zandstranden langs de
turkooize zee wandelen. Van oost naar west, van
Balaia naar Galé via São Rafael en de Ponta do
Castelo, alles is betoverend.
De ER 526 die we ten westen van Albufeira nemen, brengt ons naar Armação de Pêra, een
plaatsje verankerd in een wijde baai, die van
Ponta da Galé tot Ponta da Senhora da Rocha reikt.
Niets is zo sereen als het brede strand met een
kalme, diepblauwe zee en het fijne goudgele, in
de zon schitterende zand. Als we zin hebben om
even pauze te nemen, zijn er in het stadscentrum talrijke terrasjes te vinden.

São Rafael (HR)

Het natuurlijke uitkijkpunt van Senhora da Rocha
mogen we niet missen. Het ligt boven op de
steile rots bij de kapel met visigotische kapitelen.
Daarna komen we door Porches, waar de ambachtelijke keramiek nog een belangrijke activiteit is. Er zijn vele uitstekende ateliers waar we
een traditioneel souvenir kunnen kopen, zoals
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een delicaat miniatuurtje of een voorwerp dat
versierd is met de kleuren van de Algarve: het
blauw van de zee en het okergeel van de aarde.
Bij Lagoa gaan we richting Carvoeiro. De in amfitheater liggende huizen buigen zich over het
strand dat de gekleurde vissersboten beschutting biedt. Op minder dan 1 km liggen de ongewone, door de wind en zee uitgehouwen
rotsen van Algar Seco. De fantasierijke vormen
van deze rotsen vormen het romantische “Balkon
van de geliefden”.

Carvoeiro (LC)

Carvoeiro is door de vele grotten in de kliffen
een fascinerende plek en is dan ook uiterst geschikt voor een boottocht om de geheime toegangswegen voor de Gruta do Pintal of Roazes
te ontdekken.
Deze kustgrotten van Carvoeiro hebben eeuwenlang dienst gedaan als woning voor verschillende volkeren die hier aanwezig waren,
zowel om te vissen als ter verdediging tegen
aanvallen van piraten en rovers.
Carvoeiro was strategisch zo belangrijk dat het
op de eerste in Portugal gedrukte kaart staat
aangeduid. Deze kaart is gebaseerd op een andere kaart die in 1561 in Rome is uitgegeven.
Verder naar het westen volgen we de aanduidingen naar Ferragudo, op de linkeroever van
de Arade-rivier. De naam zelf licht de oorsprong
van het plaatsje toe: aan de kust was er een
“scherp ijzer” dat gebruikt werd om de met vis
gevulde netten uit de zee te trekken. De baai van
Ferragudo eindigt in een klein, gracieus kasteel,
dat tegenwoordig een particuliere woning is.

Ferragudo (LC)

Op de rechteroever ligt Portimão. We komen bij
Portimão door een van de rivierarmen over te
steken en duiken meteen in de typische sfeer
van de restaurants onder de bogen van de brug.
Er is geen betere plek om de naar de haven gebrachte sardines te proeven.
Het historisch centrum wordt gekenmerkt door
de architectuur van het einde van de XIXe eeuw
en begin van de XXe eeuw, met huizen met
twee verdiepingen, gietijzeren balkons, verheven steenhouwwerk in de ramen en deuren en
betegelde muren. Het witte profiel van de kerken of de smalle straatjes van de oude vissers- en

Praia da Rocha (HR)
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handelswijk bepalen het karakter van Portimão.
Feniciërs, Grieken, Carthagenen, Romeinen en
Arabieren zijn de Arade opgevaren en hebben
sporen in de streek achtergelaten. Het moderne
Portimão werd ten tijden van de Portugese ontdekkingsreizen uit de XVe eeuw opgebouwd. In
de XIXe eeuw werd het een belangrijk visserscentrum en conservenproducent en in de XXe
eeuw geeft het toerisme vorm aan de dynamiek
van de stad.
De jachthaven is een aangename plek met een
kunstmatig strand, dat niets meer is dan een verlenging van het Praia da Rocha, een van de mooiste stranden van Portugal. De rotsen rijzen indrukwekkend en grillig boven het witte zand op.
Het strand van Alvor is op zijn beurt een uitgestrekte vlakte van goudgeel zand, verborgen
tussen de magnifieke roodstenen rotsen. De
Ria de Alvor wordt soms wel het verborgen
paradijs genoemd, een enclave van verrassende

Alvor (HR)
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landschappen waar honderden vogels vliegen,
terwijl de zon in het water duikt.
De EN 125 leidt ons naar het schilderachtige
dorp Odiáxere en als we het in de richting van
de zee doorkruisen, komen we via Palmares bij
Meia Praia voor een prachtig uitzicht over de
baai van Lagos.

Lagos (PR)

Meia Praia (HR)

Dit is niet de meest gebruikelijke manier om de
stad te betreden, maar ongetwijfeld wel een van
de mooiste. De onmetelijke zandvlakte van Meia
Praia is omringd door groene heuvels en eindigt
in de jachthaven, aan de rand van de stad. Vanuit deze baai vertrokken de zeilschepen in de
Xve eeuwse sage op zoek naar nieuwe werelden. Dit vroegere kosmopolitisme en die oude
medeplichtigheid met de zee heeft stand weten
te houden in een van de mooiste steden van de
Algarve.
De vriendelijkheid en gastvrijheid van de inwoners van Lagos maken deel uit van de geschiedenis: na een reis naar de Algarve in 1573, riep
koning Dom Sebastião Lagos uit tot stad, omdat
hij zo onder de indruk was van het warme onthaal van de bevolking.
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Het is de moeite waard een bezoek te brengen
aan de kerken, musea, het kasteel en de stadswallen. De Ponta da Piedade is op zijn beurt een
verplichte bezienswaardigheid, met de baai aan
onze voeten en het uitgestrekte blauw dat tot
aan de horizon reikt.
De zeebries vergezelt de traditionele gastronomie: ensopado de safio (met zeepaling) of feijoada
de buzinas (bonengerecht met wulk), zonder de
overheerlijke tonijnsteak of een pittige cataplana
te vergeten, het zijn allemaal verleidelijke gerechten. Als nagerecht de onvermijdelijke Dom
Rodrigo op basis van eigeel en amandelen.

We kunnen het stadje niet verlaten zonder de
heerlijke gebakken paling en het honinggebak
te proeven en een blik te werpen op het tussen
de kliffen ingenestelde strand van Castelejo.

Castelejo (HR)

Bij Vila do Bispo komen we een andere Algarve
binnen, de Barlavento. Hier moeten we de Menhirroute volgen, een route langs prehistorische
stenen en een ruw, weids landschap, en een
strakke Atlantische wind. Of misschien de smokkelroute, die van hieruit vertrok naar de bergen
van Espinhaço de Cão, langs het Monchiquegebergte en de heuvels van Caldeirão, om dan
het binnenland te brengen wat het nodig had
en niet had.

Fort van Sagres (St)
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Bloem (LC)

Uiteindelijk komen we bij Sagres, de mythische
rotspunt, “De Kinetische Kaap waar het siderale
licht afbuigt, rijst hoog op als een eindpunt van het
rijke Europa en verdwijnt in het zoute water van de
met monsters bevolkte Oceaan. Er volgt een aan
Saturnus gewijd rotspunt, schrikwekkend door zijn
rotsen. De schuimige zee kookt en de rotsige kust
strekt zich eindeloos uit” Deze beschrijving is afkomstig van de Romein Rufus Festus Avienos en
dateert van 350 n.C. Bijna 22 eeuwen later zijn de
magie en indrukwekkendheid nog steeds intact.
In het fort voelen we de aanwezigheid van
Hendrik de Zeevaarder, die daar droomde over
het magnifieke epos de zee op te varen en
Nieuwe Werelden te ontdekken, een avontuur
dat pas vijf eeuwen later werd geëvenaard, toen
de astronauten op de maan landden.
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Op een steenworp afstand ligt de Cabo de São
Vicente (Kaap Sint-Vicent), met een kapel, klooster, fort en vuurtoren, het uiterste zuidwesten
van Portugal en van Europa. De steile rotsen
zijn 60 meter hoog en duiken in het woedende
schuim van de golven. Vaak verbergen ze minuscule, bijna verlaten strandjes, die wel de perfecte
strandjes uit onze dromen lijken.
Voor botanicaliefhebbers zijn er hier enkele
tientallen unieke plantensoorten te vinden en
aangezien Sagres op de trekroute van een groot
aantal vogels ligt, kunnen we met een beetje
geluk soms het vertrek of de aankomst van die
vogels volgen, een uniek spektakel dat enkele
dagen duurt.

Surfer (HR)

We keren terug naar Vila do Bispo, dat in het natuurpark Parque Natural do Sudoeste Alentejano
e Costa Vicentina ligt, een van de weinige plekken in de Algarve waar de wilde natuur, samen
met een enorm rijk historisch-cultureel erfgoed,
intact is gebleven. Vervolgens gaan we naar
Aljezur, dat ook binnen dit park ligt. Hier zijn in
hun natuurlijke leefomgeving 200 vogelsoorten
en 750 planten geïdentificeerd. Daarvan komen
46 alleen in Portugal voor en 10 alleen in dit gebied. Aan de kust vinden we 460 algensoorten,
met speciale aandacht voor de productie van
agaragar.
We komen langs Carrapateira, ingenesteld in de
duinen, met volgens surfers de bijna perfecte
golf. Het dorp is langs de beek uitgegroeid en
het fort heeft de reeds bestaande bedevaartskapel ingepalmd. We kunnen verder nog een
bezoek brengen aan het zee- en landmuseum
van Carrapateira, dat het leven van de vissers/
boeren beschrijft.

Aljezur (PR)

Wat verderop ligt Bordeira, dat tot prehistorische tijden teruggaat. De cultuur van Mira
(7 000 v.C) van nomaden die tussen de monding van de Mira in de Alentejo en het strand
van Burgau in de Algarve reisden, heeft ook zijn
sporen achtergelaten.
Aljezur is over beide kanten van de beek verdeeld. Aan de ene kant staat het oude gehucht
met huizen als een amfitheater over de helling
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van de heuvel verspreid, en aan de andere kant
ligt het nieuwe deel op de broeklanden van
de linkeroever van de beek, die Rio de Aljezur
wordt genoemd.
Er wordt wel gezegd dat het oude Moorse kasteel een van de kastelen op de Portugese vlag is
en dat het het laatste in de Algarve heroverde
kasteel was. We zijn in het gebied van de zoete
aardappel, met zijn rode schil en zonnig gele,
zachte, sappige kruim. Hiermee wordt niet alleen heerlijk gebak gemaakt maar ook de fantastische feijoada de batata-doce, een bonenschotel met zoete aardappel van Aljezur.
Volgens de legende van de Ridders van Santiago,
die onder leiding stonden van Dom Paio Peres
Correia, namen zij voor iedere belangrijke strijd
een krachtige toverdrank in, want wapens en
ijzeren schilden dragen was niet gemakkelijk. De
kracht en de snelheid waarmee het kasteel van
Aljezur werd ingenomen, lieten de Moren met
open mond achter, omdat zij geen weet hadden van de toverdrank van de christelijke ridders
en het resultaat daarvan. De verovering vond in
1249 plaats en de wonderlijke toverdrank... is de
beroemde bonenschotel met zoete aardappel
van Aljezur.
De kust van deze gemeente wordt gedomineerd door kliffen, afgewisseld met duinen en
stranden. Natuurlijke zwembaden tussen de
rotsen vermengen zich met het frisse, heldere
water van de zee.
We verlaten het Parque Natural da Costa Vicentina
en begeven ons naar de EN 267 in de bergen
van Espinhaço de Cão, tussen dennen-, eucalyptus- en kurkeikbossen.
Marmelete duikt midden in de bergen op, een
klein, rustig dorp van waaruit bosroutes vertrekken doorheen de okergele leisteen, zo anders
dan het grijze graniet van het grote Serra de
Monchique, een paar kilometer verderop.

Monchique (LC)

Monchique ligt in een vallei met een heerlijk
klimaat.
De kastanjebomen vormen prachtige bossen
en het water klettert in watervallen naar beneden. Er zijn honderden kilometers wandelpaden
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aangelegd, die natuurlijke bossen, botanische
tuinen en historische sites met elkaar verbinden.

Caldas de Monchique (PR)

In het stadje zijn bijna overal hortensia’s en camelia’s te vinden. Het plein Largo de São Sebastião
mag niet gemist worden, net als de hoofdkerk
en het klooster Convento da Nossa Senhora do
Desterro, een door bomen omringde ruïne met
een mooi uitzicht en de grootste magnolia van
Europa, die als monumentale boom geclassificeerd staat.
De keuken van Monchique is interessant en zit
vol merkwaardige combinaties, zoals rijstschotels met bonen of kastanjes, varkensgebraad en
natuurlijk de ambachtelijk bereide worsten en
de op oude wijze gerookte ham. Bij de zoetigheden gaat de aandacht naar de “bolo de tacho”
(pannentaart) en honingpudding. Dit is het land
van de wilde, spontane aardbeiboom met zijn
beroemde honing en brandewijn. Rond carnaval kan men bij de producenten een afspraak
maken voor een rondleiding in een distilleerderij, waar de rode vruchten tot eau-de-vie worden verwerkt.
Via de kronkelende bergen klimmen we naar de
Fóia-top, op zoek naar de weidste horizons van
de Algarve.
Op heldere dagen zien we in het zuiden Portimão
en Lagos, witte vlekken aan zee, of de pieken
van het Arrábida-gebergte in het noorden.

Silves (PR)

Het kuuroord van Monchique ligt beneden. Hier
borrelt een licht, puur, kristalhelder water op,
dat door de Romeinen heilig werd genoemd.
Zij bouwden de eerste thermen om reuma en
luchtwegenaandoeningen te verlichten. Een
wandeling tussen de eucalyptussen en kurkeiken brengt ons naar de top van Picota, waar men
vanaf de hellingen een prachtig uitzicht heeft.
In Porto de Lagos, het voormalige Lacobriga van
de Romeinen, dat als een amfitheater over de
rechteroever van de beek is gebouwd, steken
we de brug over om naar Silves te gaan. Het
Moorse Shielb ligt rond het over het omliggende landschap overheersende kasteel. Het is de
stad van de Algarve waar de islamitische erfenis
het sterkst aanwezig is. Hier leefden wijzen en
dichters van de Al-Gharb (het Westen) van Al-
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Andaluz, het machtige kalifaat dat het Iberische
schiereiland eeuwenlang domineerde.

Archeologisch Museum van Silves (St)

De stadspoorten openen zich naar de muren
die vandaag nog het kasteel beschermen. De
kantelen van het kasteel vormen een soort
vleugelvormig wandelpad met uitzicht over de
Arade, die loom in de diepte stroomt.
In het archeologisch museum komen eeuwen
geschiedenis aan bod. Maar het merkwaardigste is toch wel de moderne architectuur rondom de XIIe-eeuwse cisterne, die meer dan 20
meter diep is en een galerijtrap heeft om erin af
te dalen. ‘s Avonds wordt het prachtig verlichte
kasteel mysterieus en krijgen de verhalen over
betoverde Moorse dames opeens betekenis.
De legende over de grote cisterne van het kasteel verhaalt over het noodlot van een prinses
die in de nacht van São João (zomerzonnewende) in een zilveren boot met gouden roeispanen
over het diepe water vaart.
Ontroostbaar zingt zij droevige liederen. En
ze kan daar alleen van bevrijd worden als een
Moorse prins de magische woorden uitspreekt,
die haar betovering zullen verbreken.
We zullen Silves niet verlaten alvorens de morgado te hebben geproefd, een van de beste recepten van dit zo typische gebak uit de bergen
van de Algarve.
Om nog een paar andere plaatsen in de omgeving te kunnen bezoeken nemen we de Via do
Infante (A 22), die we op ongeveer 3 km van de
stad kunnen bereiken. In een ogenblik zijn we
op het knooppunt dat ons naar Loulé brengt.

Faro (PR)

De rest van de bergen afdalend komen we weer
bij Faro. Als deze trajecten uw zinnen hebben
gescherpt, probeer dan ook de andere routes
uit die wij voor u hebben uitgestippeld. Zij zullen uw vakantie een ander, authentiek tintje geven, waarbij de tijd op een andere, langzamere,
smakelijkere en vriendelijkere wijze voorbijgaat,
zoals het in de typische Algarve betaamt. Precies zoals vakantie hoort te zijn.
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toeristenkantoren
Internationale Luchthaven van Faro
Aeroporto Internacional de Faro
8001-701 Faro
T. 289 818 582
turismo.aeroporto@turismodoalgarve.pt
Albufeira
Rua 5 de Outubro
8200-109 Albufeira
T. 289 585 279
turismo.albufeira@turismodoalgarve.pt
Alcoutim
Rua 1º de Maio
8970-059 Alcoutim
T. 281 546 179
turismo.alcoutim@turismodoalgarve.pt
Aljezur
Rua 25 de Abril, n.º 62
8670-054 Aljezur
T. 282 998 229
turismo.aljezur@turismodoalgarve.pt
Alvor
Rua Dr. Afonso Costa, n.º 51
8500-016 Alvor
T. 282 457 540
turismo.alvor@turismodoalgarve.pt
Armação de Pêra
Avenida Marginal
8365-101 Armação de Pêra
T. 282 312 145
turismo.armacaodepera@turismodoalgarve.pt
Carvoeiro
Praia do Carvoeiro
8400-517 Lagoa
T. 282 357 728
turismo.carvoeiro@turismodoalgarve.pt

Castro Marim
Mercado Local (Plaatselijke markt)
Rua de São Sebastião
8950-121 Castro Marim
T. 281 531 232
turismo.castromarim@turismodoalgarve.pt
Faro
Rua da Misericórdia, n.º 8-11
8000-269 Faro
T. 289 803 604
turismo.faro@turismodoalgarve.pt
Lagos
Praça Gil Eanes (voormalig Paços do Concelho)
8600-668 Lagos
T. 282 763 031
turismo.lagos@turismodoalgarve.pt
Loulé
Avenida 25 de Abril, n.º 9
8100-506 Loulé
T. 289 463 900
turismo.loule@turismodoalgarve.pt
Monchique
Largo de S. Sebastião
8550-000 Monchique
T. 282 911 189
turismo.monchique@turismodoalgarve.pt
Monte Gordo
Avenida Marginal
8900-000 Monte Gordo
T. 281 544 495
turismo.montegordo@turismodoalgarve.pt
Olhão
Largo Sebastião Martins Mestre, n.º 8 A
8700-349 Olhão
T. 289 713 936
turismo.olhao@turismodoalgarve.pt

Internationale Brug van de Guadiana
A22 - Monte Francisco
8950-206 Castro Marim
T. 281 531 800
turismo.guadiana@turismodoalgarve.pt
Praia da Rocha
Avenida Tomás Cabreira
8500-802 Praia da Rocha
T. 282 419 132
turismo.praiadarocha@turismodoalgarve.pt
Quarteira
Praça do Mar
8125-193 Quarteira
T. 289 389 209
turismo.quarteira@turismodoalgarve.pt
Sagres
Rua Comandante Matoso
8650-357 Sagres
T. 282 624 873
turismo.sagres@turismodoalgarve.pt
São Brás de Alportel
Largo de São Sebastião, n.º 23
8150-107 São Brás de Alportel
T. 289 843 165
turismo.saobras@turismodoalgarve.pt
Silves
EN-124 (Parque das Merendas)
8300-000 Silves
T. 282 098 927
turismo.silves@turismodoalgarve.pt
Tavira
Praça da República, n.º 5
8800-329 Tavira
T. 281 322 511
turismo.tavira@turismodoalgarve.pt

gemeentelijke

toeristenkantoren
Albufeira
Estrada de Santa Eulália
8200 Albufeira
T. 289 515 973
posto.turismo@cm-albufeira.pt
Estrada Nacional 395 (ingang van de stad)
8200 Albufeira
T. 289 599 502
posto.turismo2@cm-albufeira.pt
Alte
Pólo Museológico Cândido Guerreiro
e Condes de Alte (Museum)
8100 Alte
T. 289 478 060

Portimão
(Ed. TEMPO – Teatro Municipal (TEMPOgebouw – Gemeentelijk theater))
Largo 1.º Dezembro
8500-538 Portimão
T. 282 402 487
info@visitportimao.com
Querença
Largo da Igreja
8100-495 Querença
T. 289 422 495
Salir
Centro Interpretativo de Arqueologia
(Interpretatiecentrum voor archeologie)
8100-202 Salir
T. 289 489 137

Silves
Centro de Interpretação do Património
Islâmico (Interpretatiecentrum voor
islamitisch erfgoed)
Praça do Município
8300-117 Silves
T. 282 440 800
turismo@cm-silves.pt
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