
AUTO ROUTE DOOR PARQUE NATURAL DO ALVÃO 
 
De route voert u langs mooie dorpjes naar het Parque Natural do Alvão, een prachtig gebied 
met lieflijke dan weer ruige landschappen met regelmatig mooie vergezichten. Langs de 
route zijn er mogelijkheden tot picknicken. Onderweg komt u riviertjes tegen waarin u 
verkoeling kunt zoeken. 
 
De lengte van de route is 97 kilometer. De zuivere rijtijd is 3 uur. 
 
Vanuit de camping rijdt u naar de N206. U slaat rechtsaf (door het tunneltje). U volgt de weg 
tot in Arco de Baúlhe. Bij de  rotonde vlak na het Avia tankstation neemt u de eerste afslag 
de hoofdstraat van Arco in. 
Na plm. 200 meter slaat u linksaf richting Cerva en Atei. Iets verderop ziet u aan uw 
rechterhand het voormalige treinstation. Meteen daarna slaat u linksaf en u neemt de eerste 
rechts richting Atei. 
 
U blijft de richting Atei volgen. Na de tweede brug over de rivier slaat u scherp linksaf (dus 
niet de Rua de Barca in!). U gaat onder de snelweg door. 
Aangekomen in het eerste dorpje (Atei) volgt u de asfaltweg richting Mondim. Op de T-
splitsing in het centrum slaat u linksaf. U rijdt Atei uit en komt iets verder in Bormela. Volg de 
bocht naar rechts. Links beneden u ziet u de snelweg liggen. 
 
Blijf de weg volgen. U rijdt langs borden met achtereenvolgens Ribeira de Pena en Asnela. 
Op splitsing met borden, volgt u de bocht naar rechts. Iets verderop staat een bord met 
“N312 Cerva en Ribeira de Pena”. 
U rijdt het dorp Cerva binnen. U slaat niet af naar Adoria, maar volgt de weg. U steekt de Rio 
Poio over. Op de rotonde gaat u rechtdoor. Sla de eerste weg rechtsaf in. Aan het einde gaat 
u rechtsaf. Rechts beneden stroomt de rivier. U passeert het bord Alvite en volgt de weg 
richting Sta. Eulália. 
 
U passeert het bord Mourão. Een paar kilometer verderop slaat u rechtsaf richting Alvadia. 
Dit is de Rua Principal de Assureira. De weg klimt en u heeft een prachtig uitzicht over het 
dal. 
 
U blijft deze weg volgen en negeert zijwegen. Op het hoogste punt blijft u de richting Alvadia 
volgen. De afdaling duurt een paar kilometer. Aan uw linkerhand ziet u een oude kunstig 
gestapelde muur. 
U steekt de Rio Poio over. Vlak voor u Alvadia binnenrijdt, slaat u rechtsaf richting Vila Real 
en Macieira. Hier is het mogelijk om even lekker in de rivier te plonsen. 
 
Verderop ziet u rechts naast de weg een levada (bevloeiingskanaaltje) en een klein 
aquaduct. Vanaf deze weg heeft u een fantastisch uitzicht over de Alvão. 
De weg komt uit in Macieira en wordt daar hobbelig en smal. Aan het eind van het dorp komt 
u uit op een asfaltweg en slaat linksaf. 
 
U volgt deze weg tot u bij een groepje vrij nieuwe huizen komt. De weg splitst zich hier en u 
slaat rechtsaf. Bij de splitsing met een asfaltweg (met stopbord) slaat u linksaf richting Anta 
en Vila Real. U passeert het bord “Bobal”. Bij de T-splitsing slaat u rechtsaf richting Pioledo. 
Hier ziet u ook een bord staan met “Parque Natural do Alvão”. 
Iets verderop bij de splitsing rechtsaf richting Pioledo. U rijdt rechtdoor door dit dorpje heen. 
Wij hebben overigens een beschrijving van een mooie rondwandeling vanuit Pioledo voor u. 
De wandeling start bij het kruis middenin het dorp. 
 



Als u het dorp weer uit bent slaat u op de T-splitsing linksaf in de richting van een klein 
houten bordje Fisgas (=waterval). U komt bij  Cavernelhe en rijdt bovenlangs dit dorp. Aan 
het eind van het dorp neemt u de hoogstgelegen weg naar rechts. Een houten bordje wijst 
naar o.a Ermelo. U passeert het bord Varzigueiro. U steekt de rivier (Rio Olo) over en volgt 
de weg weer omhoog. U passeert Fervença en daalt de weg af naar Ermelo. Daar wordt de 
weg smal en van klinkers. 
Ermelo is een prachtig oud dorp met granieten huizen met leistenen daken. Zeer de moeite 
waard om even uit te stappen en rond te wandelen. 
 
Als u het dorp uitrijdt, komt u uit op de N304 en slaat rechtsaf richting Mondim de Basto. Na 
ongeveer 14 km arriveert u in dit stadje. 
Mondim heeft een heel charmant oud centrum met goede restaurantjes. 
 
U volgt de weg tot aan de rotonde. (Voor het centrum neemt u de eerste afslag). Voor het 
vervolgen van de route neemt u de tweede afslag richting Fafe. Aan het einde linksaf richting 
Fafe. U steekt de brug over de Tâmega over en na 2,3 km slaat u rechtsaf richting Quinta da 
Raza. 
U komt in Canedo uit. U volgt de weg tot een T-splitsing met de N210. Hier slaat u linksaf. 
U neemt de eerste weg rechtsaf, vlak voor de kerk. Bij het kruis slaat u linksaf. U volgt deze 
weg langs kurkeiken en iets later aan uw linkerhand de begraafplaats van Corgo. 
 
De weg kronkelt verder en wordt af en toe smal. U rijdt onder een poortje door en slaat aan 
het einde linksaf. Bij het stopbord gaat u rechtdoor. Na ongeveer 100 meter slaat u rechtsaf 
de klinkerweg op. 
Na ongeveer 1,4 km slaat u bij het cafeetje vlak voor een bruggetje rechtsaf een 
asfaltweggetje in. 
Na 100 meter met de bocht mee naar links. De weg is bochtig en klimt en daalt. 
Op de kruising slaat u rechtsaf. Na een paar honderd meter rijdt u “tegen een granieten huis 
aan”. Daar slaat u rechtsaf. 
De weg kronkelt verder. Na een paar honderd meter, vlak na een vuilcontainer aan uw 
linkerhand, slaat u rechtsaf, steil omhoog. Aan het einde rechtsaf. Aan het einde linksaf en 
iets later links is de ingang van Quinta Valbom. 
 
 


