Wandeling/Fiets/Hiking/Bike Route 3: 22 Km – Stuwmeer/Reservoir

Wandeltocht / fietsroute 22 km
Verlaat camperplaats naar links. Na ongeveer 300m sla je rechts
een breed zandpad in en volg dit tot op het einde, voorbij het
kerkhof waar je op het T – kruispunt, links gaat richting KERK.
Soms is deze te bezoeken. Neem vervolgens de weg links van de
kerk, zo kom je in het dorp terecht waar je aan je rechter zijde
voorbij een typisch leegstaand herenhuis komt. Volg de weg
verder tot aan de rotonde (aan de linker kant is een mini-mercado
/ café) waar je de eerste afslag rechts neemt. Je komt voorbij de
Capela de São Pedro aan de linker kant, wat verder is een
miradouro (panorama) waar je een mooi zicht hebt op het dorp
São João de Areias. De weg steeds verder volgen tot de afslag
Póvoa de Mosqueiros . Deze weg volgen over de brug van de
N234-6 tot in het dorp. Steeds de Rua Principal volgen. Met de
kerk van São João in het zicht zie je aan de rechter zijde een
typische Portugese wasplaats, hier recht tegenover aan de linker
zijde is een zeer mooie Fonte (bron). Wat verder kom je aan de
linker zijde terug voorbij een mini-mercado / café. Steeds de weg
volgen tot aan de rotonde met een molensteen. Neem de derde
verharde afslag – estrada de Pinheirinho, richting Senhora da
Ribeira. Deze slingerende weg blijven volgen tot Y -splitsing en
de linker weg nemen tot de rotonde. Hier eerste afslag, nog
steeds Estrada Pinheirinho, nemen . Je loopt door het dorp
Pinheirinho de Azere, voorbij de watertoren aan de linker zijde en
tot volgende kruispunt, waar je links de Rua Cimo da Vila neemt
(links huisnr 28) aan de rechter kant kom je voorbij een vroegere
bron. Je volgt de weg rechtdoor – Rua José Feliciano - tot het
volgende kruispunt waar je rechtsvoor de Pelorinho (schandpaal)
van dit dorp ziet, hier ga je rechts de Rua João Lopes Silva in, die
overgaat in de Rua Prof. Oliveira Costa. Op de Largo Portela
neem je de weg links - Estrada Sra da Ribeira (aangegeven
door bruine richtingsaanwijzer). Blijf deze weg volgen, op de
rotonde rechtdoor.

Je komt voorbij de Capela Sra da Ribeira en ziet voor je het
stuwmeer van de Rio Mondego. Hier kan je , als ze geopend zijn,
even uitrusten op een terrasje en genieten van een hapje en /of
een drankje, en het prachtige uitzicht. Daarna nemen we dezelfde
weg terug tot bij de rotonde waar we de eerste afslag nemen en
zo terug op de Largo Portela komen waar we nu links afslaan en
de Rua Portela (links is een bouwmarkt ??) nemen. Op de
volgende largo (plein) nemen we op de Y- splitsing de rechtse
weg, Av.Pres. Carmona - aan de rechter kant zie je de CLIPS –
café – Bar. Volg deze weg tot aan de rotonde met de kiosk. Neem
de tweede afslag – Estrada Salgueiral tot volgende kruispunt en
ga daar rechts de Rua Fábrica in . Op het einde links de Estrada
Rojão Pequeno, aan de rechter zijde kom je voorbij een zeer
mooi landhuis ,Solar Do Morgadio. Blijf de weg volgen tot je op de
N2 komt waar je rechts afslaat. Deze drukke hoofdweg ( dit is de
route 66 van Portugal, begint in het noorden in CHAVES en gaat
tot FARO in de Algarge over een afstand van 739,26 km ) volg je
over ongeveer 600m en sla dan rechts de Av. Da Liberdade in
( aan de rechter kant kom je voorbij café Carla e Raul en aan de
linker kant voorbij een klein speelpleintje). Onlangs werd aan de
overkant van de weg een fietspad aangelegd (groen gekleurd) die
een onderdeel van de uitbreiding van de ecopista is en waar het
veiliger rijden is. De weg volgen tot je terug op de hoofdweg komt
waar je rechts gaat en steeds rechtdoor tot de rotonde met aan
de rechter zijde een Apotheek. Steeds rechtdoor richting Cancela
en door dit dorp de Estrada Principal volgen tot het kruispunt net
voor het tankstation waar je rechts de Rua Principal inslaat, de
N234-6 oversteekt en langs het schooltje (aan de linker zijde)
terug aan de camperplaats komt.

Hiking / cycling route 22 km
Leave the motorhome to the left. After about 300m, turn right into
a wide sandy path and follow it to the end, past the cemetery
where at the T-crossing, turn left towards CHURCH. Sometimes it
can be visited. Then take the road to the left of the church, you
will arrive in the village where you will pass a typical empty
mansion on your right. Follow the road until the roundabout (on
the left is a mini mercado / cafe) where you take the first right. You
pass the Capela de São Pedro on the left side, further on is a
miradouro (panorama) where you have a beautiful view of the
village of São João de Areias. Follow the road further and further
until the exit Póvoa de Mosqueiros . Follow this road over the
bridge of the N234-6 until you reach the village. Always follow the
Rua Principal. With the church of São João in sight, you can see
a typical Portuguese washing place on the right side, right
opposite on the left is a very beautiful Fonte (source). A little
further you come back on the left-hand side past a mini-mercado /
café. Always follow the road until the roundabout with a millstone.
Take the third paved exit – estrada de Pinheirinho, towards
Senhora da Ribeira. Follow this winding road until a Y-junction
and take the left road until the roundabout. Take the first exit here,
still Estrada Pinheirinho. You walk through the village of
Pinheirinho de Azere, past the water tower on the left and until the
next crossroads, where you take Rua Cimo da Vila on the left
(house no. 28 on the left) on the right you pass a former well. You
follow the road straight ahead - Rua José Feliciano - until the next
intersection where you see the Pelorinho (pilgrim) of this village
on the right, here you turn right into Rua João Lopes Silva, which
becomes Rua Prof. Oliveira Costa. At the Largo Portela, take the
road on the left - Estrada Sra da Ribeira (indicated by a brown
sign). Keep following this road, straight on at the roundabout. You
pass the Capela Sra da Ribeira and see the reservoir of the Rio
Mondego in front of you. Here, when they are open,

you can relax on a terrace and enjoy a snack and/or drink, and
the beautiful view. Then we take the same road back to the
roundabout where we take the first exit and so come back to the
Largo Portela where we now turn left and take the Rua Portela
(on the left is a hardware store ??). At the next largo (square) we
take the right road at the Y-junction, Av.Pres. Carmona - on the
right side you will see the CLIPS – café – Bar. Follow this road
until the roundabout with the kiosk. Take the second exit –
Estrada Salgueiral until the next crossroads and turn right into
Rua Fábrica. At the end left the Estrada Rojão Pequeno, on the
right you pass a very nice country house, Solar Do Morgadio.
Keep following the road until you get to the N2 where you turn
right. This busy main road (this is route 66 of Portugal, starts in
the north in CHAVES and goes to FARO in the Algarge for a
distance of 739.26 km) for about 600m and then turn right onto
Av. Da Liberdade (on the right you pass cafe Carla e Raul and on
the left past a small playground). Recently, a cycle path (green
colored) was built on the other side of the road, which is part of
the extension of the ecopista and where it is safer to drive. Follow
the road until you come back to the main road where you turn
right and straight on until the roundabout with a pharmacy on the
right. Continue straight on towards Cancela and through this
village follow the Estrada Principal until the crossroads just before
the gas station where you turn right into Rua Principal, cross the
N234-6 and pass the school (on the left) back to the motorhome.

