PR8 SPOREN VAN DE WITTE MOLEN
NIS

Bezienswaardigheid
FONTEIN VAN PALES
Deze fontein met bekken en sproeier in Tapada de Queijeira,
dichtbij de rivier Lapão, kan bereikt worden via de straat die
ons naar de steile hellingen van de Severrivier leidt en Alto da
Pobreza oversteekt via paden die vroeger bewandeld werden door
landbouwers en smokkelaars. De Fontein van Pales bevindt zich
in het gebied rond Montalvão, in onbewoonde bergen die vroeger
dicht begroeid waren met graangewassen. Vandaag blijven enkel
nog de steen- en kurkeiken over, maar het uitzonderlijke uitzicht
over de oevers van de Sever blijft bestaan.
Severrivier

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: er wordt aangeraden om de route te doen in de lente,
wanneer alles in bloei staat, en in de herfst. De bergen rondom
werden vroeger bezet door tarwevelden, waar ook koeien en
schapen graasden. Nu blijven er nog steeneiken, kurkeiken en
langzaamaan ook een dichte begroeiing aan eucalyptus over. Op
een van de kleine strandjes langs de rivier kan gevist worden op
barbeel, karper en forelbaars, die in de monding van de Sever
leven. De oevers zijn begroeid met essen, populieren en rus. Langs
de wegen staan vooral zonneroosjes, brem, aardbeibomen en
jeneverbessen.
HISTORISCH ERFGOED: Montalvão: Kasteel (waarschijnlijk
onder bestuur van D. Dinis); Parochiekerk (13e - 14e eeuw); Kerk
Misericórdia; Kapel van S. Pedro; Kapel Espírito Santo.
LOKAAL HANDWERK: pottenbakken; borduurwerk van Nisa;
kantklossen; boordsels; gebruik van vilt en en open zomen.
LOKALE SPECIALITEITEN: rijtstoofpot 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. 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
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 Montalvão: +351 - 245 743 132
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Watermolen van de Witte Molen. Dichtbij de Severrivier, een ideale plaats
om te lunchen en even uit te rusten.
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Kaart N r. 315 en 325
(Topografische Dienst van het leger)
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Belang São Mamede
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Tegen de wijzers van de klok in
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Ponton van
de rivier Lapão
Schuilplaats in leisteen
Uitkijkpunt
Rustzone
Kapel van Santa
Margarida (ruïnes)

Dit 116.114 ha groot gebied heeft een grote
diversiteit aan habitats, waarvan enkele hier het meest
voorkomen. De geomorfologie en het microklimaat
vormen de zuidelijke grens voor de verspreiding
van veel soorten en vegetatieve gemeenschappen
die het Atlantische gebied verkiezen. Dit gebeurt
in de noordelijke en westelijke takken, waar de
Pyreneeëneik (Quercus pyrenaica) voorkomt. De
regio’s in het zuiden en meer naar het oosten worden
beïnvloed door de Middellandse Zee en zijn bijgevolg
vooral begroeid met kurk- en steeneiken. Dit GCB
bevat belangrijke stromen voor het behoud van de
vissensoort saramugo (Anaecypris hispanica) en de
zeldzame, bedreigde Bataafse stroommossel (Unio
crassus). Het bezit ook de belangrijkste grot van het
land en een van de belangrijkste in Europa, omdat
er verschillende soorten vleermuizen in nestelen en
overwinteren.
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Schuilplaats in leisteen
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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)

Severr

De route begint in Montalvão, een plattelandsdorp op een hoge
berg die uitzicht biedt op het landschap van de Alentejo, Beira en
Spanje. Er wordt een bezoekje gebracht aan de historische zone, het
kasteel, de parochiekerk en de dorpsoven. De route volgt de straat
Montalvão - Póvoa e Meadas, verlaat het dorp en slaat de eerste
straat links in naar de steile randen van de Severrivier. Hij steekt
paden over die vroeger werden bewandeld door landbouwers en
smokkelaars. Daarna loopt de route langs Chafariz de Pales, Tapada
da Queijeira en door Alto da Pobreza. Dit biedt een mooi panorama
over de monding van de rivier São João.
Hij komt aan bij de watermolen van de Witte Molen in een gebied
met steile hellingen dat gevormd wordt door riviertjes die perfect
zijn voor de vissport. Hierna gaat de route langs de oever van
de Sever met Spanje steeds aan de overkant. Het gebied is dicht
begroeid en heeft fonteinen en bronnen in overvloed met enkele
traditionele constructies en schuilhutten uit leisteen die vandaag
gebruikt worden door vissers. Verder naar beneden verlaat de
route de rivier en steekt het ponton van de rivier Lapão over. Het
ponton is vervaardigd uit leisteen en ligt op een rivierbedding
van glad gesteente. Niet ver hier vandaan bevindt zich Abrigo do
Pescador, omringd door terrassen met olijfbomen. Op de terugweg
naar Montalvão bestaat de klim uit drukkere trajecten en loopt
langs Eira do Ferreira.
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Begin en einde: dichtbij de parochiekerk van Montalvão
(GPS: 39º35’44, 15’’N; 7º31’38, 10’’W)
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