
Pornello - Frattaguida - S. Antilla - Pornello 
 
Pornello is een gehuchtje vlakbij Polmone dat je vindt langs de provinciale weg die leidt naar 
Montegiove en Montegabbione. Er woont nog maar 1 familie in Pornello. De rest van de 
huizen zijn vakantieverblijven of worden niet meer bewoond. Loop er echt even doorheen. 
Het is de moeite waard. 
Deze wandeling is een rondwandeling. Dus je komt weer terug in Pornello. 
Start bij de kerk van Pornello. Daar loop je naar beneden naar de asfaltweg totdat je een 
klein houten bordje tegenkomt met “ Madonna del Piano”.  
Volg het bordje en je bevindt je meteen op de weg uit de oudheid die ongeveer een eeuw 
geleden is vervangen door de provinciale weg. 
Open het houten hek en sluit die daarna ook weer. Je bent nu bij een schitterend , goed 
onderhouden plattelandskerkje, de “ Madonna del Piano”. 
Vervolg het pad en ga voorbij een ander hek en vervolgens kom je bij een weg die langs het 
riviertje de Fersinone loopt.  
Daar ga je naar links (zuidelijk) en uiteindelijk kom je weer bij de provinciale weg die je 
oversteekt en vervolg het pad langs de Fersinone tot je bij een doorwaadbare plaats komt. 
Steek die over en dan zie je de Molino van Pornello, waar tot een tiental jaar geleden alle 
boerenfamilies hier hun graan kwamen malen. Rechts van dit gebouw vervolg je de route die 
nu weg loopt van de rivier. Blijf de weg volgen, Er komen delen door het bos en open 
stukken. en denk erom steeds de hekken die je door moet weer te sluiten. Uiteindelijk kom je 
in Frattaguida, een paar huizen langs een provinciale weg.  
Ga linksaf (richting het zuidoosten). Je moet nu 2,97 km asfaltweg over tot je bij een klein 
grindweggetje aan je linkerhand komt met een heel scherpe bocht richting het noorden, 
terug richting Pornello. 
Het eerste riviertje wat we oversteken (er is een bruggetje) is opnieuw de Fersinone.  
Je komt een weg tegen die rechtsaf slaat (oostelijk) maar blijf rechtdoor lopen. 
Kort daarna kom je links weer een weg tegen, maar neem die niet. 
De weg leidt nu naar S. Antilla , een huis dat nu verlaten is, maar vroeger het meest 
belangrijke huis van deze streek was. Je bevindt je nu op een top maar over een kleine 100 
meter na het gebouw moet je naar rechts en dan die grindweg vervolgen. 
Je komt rechts een weg tegen, maar die laat je links liggen en dan kom je uiteindelijk weer 
op een asfaltweg terecht die je linksaf (westelijk) neemt. En na 2,89 km asfaltweg kom je 
weer aan in Pornello. 
 


