PR2
MRV WANDELROUTE VAN GALEGOS

Bezienswaardigheid
DOLINES
Dit observatiepunt bevindt zich in het dorpje Galegos, op ongeveer
50m van het begin van de route. In de granieten rivierbedding van
de rivier Galegos zijn dolines zichtbaar. Deze zinkgaten worden
gevormd door kiezelstenen die op hun beurt meegesleurd en
opgegooid worden door het wervelende water, langzaam afslijten
en de bedding uitgraven. In greppels op straat is het contact tussen
het graniet en de oudste lagen rots nog zichtbaar. Uit dit contact
ontstond een compacte, zwarte en zeer harde rots genaamd
hoornrots. Deze ontstond uit de reactie van een vuurmassa op
reeds bestaande leisteen.
Dolines

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: deze route loopt door een golvend gebied uit graniet, dat
mooie, rustieke landschappen onthult. Een zee van graniet bedekt
de erg arme grond en tekent de horizon met blokken, kliffen, kloven
en muren. De indrukwekkende, wonderbaarlijke kurkeiken zijn een
symbool van schoonheid, evenwicht en kracht dat door de rotsen
heen breekt. Kastanjes, eiken, olijfbomen en zeedennen vullen het
landschap en op de oevers van de Severrivier komen ook de zwarte
populier en de es veel voor. De boomlagen worden vergezeld
door witte brem en rozemarijn. Daarnaast komen de Iberische
vroedmeesterpad, de vale gier, de Egyptische aasgier en de otter voor.

NATUURROUTES

Volg enkel het aangewezen pad. / Respecteer private terreinen. /
Vermijd onnodige schade. / Observeer de fauna van een afstand. /
Beschadig geen planten of rotsen en haal er geen stukken vanaf.
/ Laat geen vuilnis of andere sporen achter. / Maak geen vuur en
wees voorzichtig met sigarettenpeuken. / Wees vriendelijk tegen
de lokale bewoners. / Wees voorzichtig met het vee. Hoewel
zachtaardig van karakter, houdt het toch niet van vreemden die
te dicht bij hun jongen komen. / Laat hekken achter in de staat
zoals ze waren. Als ze gesloten moeten worden, controleer dan of
ze goed gesloten zijn.

HISTORISCH ERFGOED: Castro da Crença (Ijzertijd); Kerk S. Sebastião.
LOKAAL HANDWERK: traditioneel borduurwerk met kastanjeschillen;
manden gemaakt van het hout van de kastanjeboom.
LOKALE SPECIALITEITEN: soep van ingewanden; lamsstoofschotel;
stoofpot van geitenvlees en verschillende kruiden; stoofpot met haaienfilet
en koriander; cake van kastanjes. Zoetigheden: kastanjecake, appelcake,
kastanjetaart. Kastanjes (BOB - beschermde oorsprongsbenaming).

Aanbevolen periode
De route kan in elk jaargetijde gelopen worden. Wel wordt
geadviseerd in de zomer rekening te houden met de mogelijk zeer
hoge temperaturen, en in de winter met gladde wegen.

Nuttige contacten
Gemeente Marvão: +351 - 245 909 130
Toeristische dienst: +351 - 245 909 131
SOS Nooddienst: 112
SOS Nooddienst voor bossen: 117
Medisch centrum: +351 - 245 909 100
Antigifcentrum: +351 - 217 950 143
Federale politie: +351 - 245 993 617
Vrijwillige brandweer: +351 - 245 920 135
Deelgemeente Santa Maria de Marvão: +351 - 245 993 832
Deelgemeente Santo António das Areias: +351 - 245 992 370 / 245 920 121
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Middeleeuwse weg. Soms uit granieten stenen, tussen rotsblokken en
stenen muren.
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De route begint in het dorp Galegos, in Largo da Ponte, dichtbij
de oude bushalte van de Rodoviária Nacional. In de granieten
rivierbedding van de rivier Galegos zijn dolines zichtbaar. Deze
zinkgaten worden gevormd door kiezelstenen die op hun beurt
meegesleurd worden door het water, langzaam afslijten en de
rotsige bedding uitgraven. De route gaat verder richting grens
(La Fontañera). Op dit traject tussen Galegos en La Fontañera
is het mogelijk dat we de Portugese zonnedauw (Drosophyllum
lusitanicum) tegenkomen, een zeer interessante, insectenetende
plant. Vervolgens loopt de route over heuvelachtig terrein richting
de rivier Galegos. Deze steken we over en daarna zetten we de
tocht voort naar de Severrivier. We bevinden ons op een tegelijk
ruwe en gezellige plaats die de ruwheid van graniet combineert
met het ruisende water en de typische, rustgevende oevervegetatie
van populieren en essen. Hierna volgt een magnifiek panorama
over de vallei. We begeven ons tussen granieten rotsblokken van
indrukwekkende grootte. Wanneer we terugkeren naar de vallei,
naar rechts (zuidoosten), zien we een kastanjebos waar we later
langs zullen lopen. Voor ons (noordoosten) ligt in de vallei een
dorsvloer en een kleine moestuin. Op de terugweg naar Galegos
komen we opnieuw de rivier met diezelfde naam tegen. Hier in
Gavião
de buurt nemen we de geasfalteerde weg die naar het dorp leidt.
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De bergketen van São Mamede geeft zijn naam aan dit
natuurpark en is de grootste keten ten zuiden van de
Taag. De keten bezit uitzonderlijke microklimaten door
de geografische ligging en door het feit dat ze hoogtes
boven de 1000m bereikt. Dit laat toe dat enkele
soorten dieren en vegetatie er kunnen overleven en
er zich kunnen vestigen. Zo leven ze hier zo goed als
geïsoleerd. De havikarend wordt afgebeeld in het
symbool van dit Beschermd Gebied en is momenteel
één van de meest zeldzame roofvogels van Portugal.
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Begin en einde: Largo da Ponte, Galegos
(GPS: 39°22’7, 34”N; 7°19’30, 52”W)
Accommodatie
Restaurant

Landschap
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