Bezienswaardigheid
ROMEINSE VILLA TORRE DE PALMA
Er is nog maar weinig over van de imposante en zelfvoorzienende
Romeinse villa van weleer in Torre de Palma. De fundamenten van
het gebouw van de familie Basilli zijn bijna het enige wat nog
zichtbaar is. Door de uitgebreide verzameling aan ruïnes die zich
over de glooiende heuvel verspreiden, straalt de plek een
mysterieuze sfeer uit die doet raden naar de pracht en praal van
weleer. In de 1e eeuw werd het terrein uitgebouwd en vooral
gebruikt voor landbouwactiviteiten. Daarna werd het uitgebreid om
plaats te maken voor een villa met peristyle waar de eigenaars zich
konden ontspannen en uitrusten, wat zo bleef tot de 5e eeuw. In het
westen staan de ruïnes van de thermen die de eigenaar gebruikte,
met kamers voor warme, lauwe en koude baden.
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Doopkapel van de paleochristelijke basiliek

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: weides, zones met extensieve teelt van graangewassen,
verspreide beplanting van steeneik (belangrijke habitat voor het
behoud/onderhoud van het bijzonder beschermd gebied Monforte).
HISTORISCH ERFGOED: historisch centrum van Monforte.
LOKAAL HANDWERK: kunstwerken van herders in hout, hoorn,
kurk, huid en leer.
LOKALE SPECIALITEITEN: broodsoep van koriander of wilde
marjolein; aardappelsoep met postelein; ragout en gebraad van
lam. Zoetigheden: zoete broodjes (Pasen), cake met mandarijn en
noga (Kerstmis), cake met amandelen uit Vaiamonte en Monforte.
worsten van het Iberico varken; kaas van Nisa (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 of in periodes van hevige
neerslag met glad of zelfs overstroomd terrein. Enkele rivieren
kunnen mogelijk niet overgestoken worden in bepaalde periodes
van het jaar.

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.

Nuttige contacten
Gemeente Monforte: +351 - 245 578 060
Toeristische dienst: +351 - 245 578 067
SOS Nooddienst: 112
SOS Nooddienst voor bossen: 117
Medisch centrum: +351 - 245 578 210
Antigifcentrum: +351 - 217 950 143
Federale politie: +351 - 245 573 220
Vrijwillige brandweer: +351 - 245 573 420
Deelgemeente Vaiamonte: +351 - 245 564 105
Deelgemeente Monforte: +351 - 245 578 200
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We verlaten Monforte via de Romeinse brug om de Grote Rivier
over te steken. De route loopt langs een uitgestrekt gebied van
beplantingen met steeneiken en kurkeiken van een
verschillende leeftijd en dichtheid. Dit wordt afgewisseld met
ontboste gebieden gewijd aan veeteelt of aan de teelt van
voedergewassen. In enkele gebieden worden er ook nieuwe,
intensieve olijfboomgaarden aangeplant. Het hele gebied lijkt
wel een puzzel met de bergen die als stukjes in elkaar passen.
Vandaag de dag zijn deze gebieden bijna allemaal verlaten. Het
is belangrijk de hekken te respecteren, vooral die aan de
verschillende doorgangen die we onderweg tegenkomen, om te
vermijden dat het vee naar andere weides kan gaan door een of
andere nalatigheid. Naast de verschillende dammen en de vele,
uitgestrekte trajecten met panorama's van verre horizonten, is
ook de vallei Marmeleiro de moeite waard. Het is namelijk een
zeer open vallei op een vrij grote hoogte. Na Vaiamonte en
Monte das Freiras komen we langs de voet van de heuvel Cabeça
de Vaiamonte en gaan we binnen bij SBZ Monforte op weg naar
Torre de Palma met haar berg en archeologische site. Er is een
educatief centrum gewijd aan de Romeinse villa en aan de
restanten van een paleochristelijke basiliek met een zeer
zeldzame doopkapel.
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Grote Trap (Otis tarda). De zones van Torre de Palma en Arribanas
vormen een gebied waar deze steppevogel veel voorkomt. Een van
deze zones bevindt zich meer in het noorden.
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Beschrijving van de route

Deze SBZ bestrijkt de gemeentes Monforte en Fronteira, in totaal een
gebied van 1.887,25 ha. Het bestaat vooral uit weides voor extensieve
teelt en gebieden voor extensieve en semi-intensieve teelt van
graangewassen. Er komen ook enkele traditionele olijfboomgaarden voor
op kleine schaal en verspreide beplantingen van steeneiken met weides
en graangewassen eronder. Dit gebied werd beschermd om het behoud
van de steppevogels te bevorderen, vooral de grote trap (Otis tarda) en de
kleine trap (Tetrax tetrax), beiden nestenbouwers. Daarnaast zijn er ook
nog andere vogelsoorten aanwezig die behouden zouden moeten
worden, zoals de rode wouw (Milvus milvus), de grauwe kiekendief (Circus
pygargus), de grijze wouw (Elanus caeruleus), de kalanderleeuwerik
(Melanocorypha calandra), de kortteenleeuwerik (Calandrella brachydactyla)
en de scharrelaar (Coracias garrulus).

Begin en einde: Dichtbij de Romeinse brug over de Grote Rivier, Monforte (GPS: 39º03'27,24''N; 7º26'35,04''W)
Aanbevolen richting van de route: Met de wijzers van de klok mee
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Informatie op de plek zelf

