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Bezienswaardigheid
KASTEEL VAN AMIEIRA DO TEJO
Het kasteel van Amieira maakt deel uit van de verdedigingslinie
aan de Taag. Het werd gebouwd in de 14e eeuw door Álvaro
Gonçalves Pereira, prior van de Orde van Malta. In de oorlog, ten
tijde van de crisis in de dynastie van 1383 tot 1385, diende het als
residentie van kasteelheren, gevangenis en kerkhof. Dichtbij een
van de vier torens van dit nationaal monument staat de kapel van
S. João Baptista, waarvan het dak versierd is met graffito.
Ruïnes van de kerk in Vila Flor

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: in deze zone is er geen gebrek aan kurkeiken, steeneiken,
olijfbomen en eucalyptus, zonneroosjes, brem, rozemarijn, heide,
aardbeibomen en wilde asperge. Vanaf hier kunnen trekvogels gespot
worden zoals het roodborstje, de zanglijster, maar ook grotere soorten
zoals de blauwe reiger, de wouw, de aalscholver, en de vale gier die hoog
in de Poorten van Ródão nest. In de Taag kan er gevist worden op barbeel,
bokvis, karper, forelbaars, beekprik, voorn, elft, en baars. De oevers zijn er
overvloedig begroeid met rus, wilgen, populieren en essen.
HISTORISCH ERFGOED: Amieira do Tejo: Kasteel van Amieira do Tejo
(NM - 14e eeuw); Kapel van Calvário (OE - 18e eeuw); Kerk Misericórdia
en kapel van São João Baptista.
LOKAAL HANDWERK: pottenbakken; borduurwerk van Nisa;
kantklossen; boordsels; gebruik van vilt en open zomen.
LOKALE SPECIALITEITEN: rijststoofpot met vlees; varkensvlees in
witte wijn; stoofpot met ingewanden, bloed en schapen- of geitenvlees;
stoofpot van geitenvlees en brood; aardappelpuree met look; varkensvet
gebakken in een korstje; schapenvlees; getomateerd vlees; speciale
stoofpot met bonen; rijst met beekprik; vissoep met vis uit de rivier.
Zoetigheden (biscuitjes, “slapende” cake; koekjes zoals “vergeetseltjes”
en nisas; bootjeskoekjes). Gemengde kaas (schapen- en geitenmelk) van
Tolosa (BGA); kaas van Nisa (BOB - beschermde oorsprongsbenaming);
verschillende soorten worst van Alpalhão.

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

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.

Nuttige contacten
Gemeente Nisa: +351 - 245 410 000
Toeristische dienst van Nisa: +351 - 245 410 000 - lijn 353
Toeristische dienst van Amieira do Tejo : +351 - 245 457 007
SOS Nooddienst: 112
SOS Nooddienst voor bossen: 117
Medisch centrum: +351 - 245 410 160
Antigifcentrum: +351 - 217 950 143
Federale politie: +351 - 245 410 116
Vrijwillige brandweer: +351 - 245 412 303
Deelgemeente Arez en Amieira do Tejo: +351 - 245 457 048 / 245 748 146
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Kasteel van Amieira do Tejo
Ruïnes van de kerk in Vila Flor
Uitkijkpunt
Pad langs de rivier
Barca da Amieira
Rustzone
Uitkijkpunt “op de weg van de heilige Koningin”

Santo Aleixo
IP 2

Gebied van Communautair Belang
Nisa - Lage da Prata
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Dit GCB omvat 12.658 ha aan schiervlakte waar de
bewoonde toppen amper te zien zijn achter de enorme
granieten rotsblokken. De valleien herbergen er de
belangrijkste waterstromen. De Pyreneeëneik (Quercus
pyrenaica) verspreid zich over dit hele landschap, ofwel
alleen ofwel in combinatie met de kurkeik (Quercus
suber) of met de steeneik (Quercus rotundifolia). Een
van de belangrijkste eigenschappen van dit GCB
heeft precies met de Pyreneeëneik te maken. Een
hele boomgaard van deze soort is op nationaal vlak
namelijk erg zeldzaam.
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Castelo de Vide

VARIANT VOOR VILA FLOR:
Afstand: 2,5km | Duur: 1h00m
Splitsingen met de variant voor Vila Flor:
GPS: 39º30’44, 53’’N; 7º48’42, 94’’W
en GPS: 39º31’27, 74’’N; 7º48’31, 67’’W
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De route begint in Amieira do Tejo, een van de twaalf steden
van de Orde van Malta. We vertrekken op het plein voor het
stadhuis over de geasfalteerde weg en vervolgen onze weg tussen
muren, steeneiken en olijfbomen. Na een lichte klim komen de
zonneroosjes, de brem, de kurkeiken en enkele wijngaarden
tevoorschijn. De route loopt rechtdoor of in de variant tot Vila Flor,
waar een steegje naar de ruïnes van de kerk leidt. Op een weg
ernaast kan er genoten worden van een panoramisch uitzicht over
Albarrol en de rivier Figueiró. De route gaat verder in de richting
van de Taag, met een uitzonderlijk zicht over Gardete en het
stuwmeer van Fratel. Dit is een voorbode van een steile afdaling
tot aan de oever waar een 3 km lange weg langs de rivier begint,
tot aan Barca da Amieira. De weg loopt parallel met de rivier en laat
toe een blik te werpen op vogels die laag over het water vliegen,
zoals de blauwe reiger. Achteraan bevinden zich een ponton met
een boog in leisteen, de monding van de rivier Ocreza en een
overvloed aan mirte en aardbeibomen. Ten slotte komt de route
uit op de kade met vissersboten en vooraan een plaats om aan te
meren. Daarna loopt hij verder door het picknickpark met zicht op
de Taag en volgt hierna een andere weg. De route klimt naar de
geasfalteerde weg waar het kasteel van Amieira en de rivier Maia
te zien zijn.
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Kasteel Amieira do Tejo. Vierkante vorm en versierd met vier torens. Aan
de noordelijke zijde staat de woontoren die ook als paleis diende.
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De moeilijkheidsgraad wordt bepaald op basis van 4 verschillende items die elk apart
beoordeeld worden op een schaal van 1 tot 5 (van makkelijk naar moeilijk)
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Alter do Chão
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Gebied van Communautair
Belang Nisa - Lage da Prata

Wandelroute
Geasfalteerde weg
Rivier
Spoorweg van de Beira Baixa
Variant
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Begin en einde: dichtbij het kasteel van Amieira do Tejo (GPS: 39º30’29, 66’’N; 7º48’57, 10’’W)
Aanbevolen richting van de route: Tegen de wijzers van de klok in
Accommodatie
Restaurant

Markt
Landschap

Toeristische dienst

