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Wandeling 1, rondje boven Quintã (ongeveer 1 uur 45 minuten) 
 
Let op: je komt geen horeca tegen onderweg. Vergeet niet voldoende drinkwater mee te nemen. 
 

1. Je verlaat de camping via de hoofdingang en gaat direct linksaf omhoog. 
Je komt na een paar honderd meter in het buurtschap Quintã. Hier ga je rechtsaf. De verharde 
weg houdt hier op en je gaat links omhoog over een boerenweg langs akkers. 
Deze weg vervolg je en je negeert alle eventuele zijpaden. Blijf omhoog lopen. 
 

2. Na ongeveer 10 minuten kom je bij een driesprong. Hier houd je links aan en loopt verder omhoog. 
Bij de eerstvolgende driesprong ga je linksaf. 
Iets verderop splitst de weg zich, je gaat verder omhoog (rechts aanhouden). Je komt nu weer bij 
een driesprong met een paal waar een bord richting het Ponto de Água heeft gezeten (vandalisme 
komt ook hier voor!!)  en gaat rechtdoor. De onverharde weg wordt nu even asfalt en in de bocht 
ga je rechtsaf het onverharde pad weer op. Loop door tot je bij een hek komt. Onder je loopt de 
snelweg. 
 
We stoppen hier even om van het vergezicht te genieten. In de verte zie je het dal van Santa 
Senhorina (waar doorheen je een weg op pilaren ziet lopen) en nog verder noordelijk ligt 
Cabeceiras de Basto.  
 
Wanneer je uitgekeken bent loop je terug naar de driesprong met de paal met het ontbrekende 
bord naar het Ponto de Água en gaat nu linksaf. 
 

3. Je volgt het pad en negeert zijwegen en gaat niet rechtsaf bij een bord naar het Ponto de Agua, 
maar linksaf. Het pad daalt tenslotte wat en je ziet recht voor je een groot rotsblok met een ijzeren 
trappetje. Vóór dit rotsblok ga je rechtsaf.  
 
Iets verderop aan je linkerhand zie je weer een rotsblok met ijzeren trappetje en balustrade. Dat is 
een mooi uitzichtpunt, maar doe voorzichtig als je erop klimt! 
 
Het pad klimt flink. Blijf het pad volgen tot het volgende bord naar het Ponto de Água. Hier 
rechtsaf, het pad omlaag. Bij een T-splitsing sla je rechtsaf. 
 
Op dit punt zie je aan de linkerkant grote rotsblokken liggen. Een mooie plek voor een picknick. 
Vergeet niet hier naar boven te lopen om van het uitzicht in zuidelijke richting te genieten. Links zie 
je de hoogste berg van de omgeving (ca. 800 meter) Monte Farinha met bovenop de kapel van 
Nossa Senhora da Graça. Overigens ook een keer een bezoekje waard. 
 

4. Je vervolgt je weg naar beneden en loopt door tot een driesprong waar een grote witte steen in de 
berm ligt. Hier ga je rechtsaf. 
De weg naar beneden vervolgen en zijpaden negeren. Vanaf hier blijf je naar beneden gaan, het 
dal weer in. 
 

5. Op een driesprong met een bordje naar het Ponto de Água ga je linksaf verder naar beneden. 
 

6. Op de volgende driesprong met paal ga je linksaf (je ziet hier rechts de asfaltweg uit het begin van 
de wandeling). 
 

7. Op een volgende driesprong rechts naar beneden gaan. 
 

8. Even verder bij de driesprong rechts aanhouden. 
Je loopt dit pad af tot je weer in Quintã bent en gaat vervolgens richting camping. 


