Bezienswaardigheid
CONHAL DO ARNEIRO
In een vallei op de linkeroever van de Taag, naast de Portas de
Ródão, bevindt zich de Conhal do Arneiro, een weidse verzameling
aan gigantische heuvels uit kiezelstenen die getuigen van de
zoektocht naar goud tijdens het Romeinse en middeleeuwse
tijdperk. Het kostbare metaal werd gewassen met het water van de
Nisarivier dat al van Senhora da Graça kwam. Om de kwaliteit van
het Alentejaanse goud te bewijzen, zouden D. João III een scepter
en Vasco da Gama een kruis met het goud van deze rivier hebben
laten maken. Dit moest aan de Venetianen tonen dat Portugal
kostbaarder metaal had dan het Oosten. Ook ijzer, staal en zilver
werden vroeger op de oevers van de Taag uitgezocht.

PR4
N I S SPOREN VAN CONHAL

Taag

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: deze zone bestaat uit kurkeiken, steeneiken, olijfboomen,
dennen en eucalyptus. Op de grond verschijnen zonneroosjes,
brem, Franse lavendel, jeneverbessen, aardbeibomen, heide en
rozemarijn. Hier kunnen de Vlaamse gaai, het roodborstje, de
zanglijster, de carduelis, de merel, de patrijs en de kwartel gespot
worden, maar ook grotere vogelsoorten zoals de blauwe reiger, de
ooievaar, de wouw, de visarend, de gier, de oehoe, de aalscholver
en de vale gier. In de Taag kan er gevist worden op barbeel, bokvis,
karper, forelbaars, paling, beekprik, voorn, elft, en baars. De oevers
zijn er overvloedig begroeid met rus, wilgen, populieren en essen.
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 Santana: +351 - 245 469 130
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Het traject begint in Arneiro op een onverharde weg en gaat
vervolgens in de richting van de bergketen São Miguel. Met de
Portas de Ródão aan de horizon wordt de olijfgaard langzaam
vervangen door steeneiken, wordt de grond overspoeld met
grind en worden de muren van kwartsiet. Zodra de route door
dicht begroeid, heuvelachtiger terrein loopt, kronkelt hij door
terrassen die nog oude olijfbomen verbergen. Op de top, omringd
door zeedennen, komt de route langs de Put van Faiopa. Hij gaat
verder in de richting van het kasteel van Ródão en laat toe de
stille vlucht van beschermde vogelsoorten zoals de vale gier te
observeren. Onderweg zijn de Taag, de monding van de rivier in
de vallei, Conhal en Vila Velha de Ródão te zien. Het uitkijkpunt op
de Portas de Ródão is een bezoekje waard door het uitzonderlijke
uitzicht over de brug van de Taag en Vila Velha de Ródão aan de
ene kant en over Conhal, de toegang tussen de poorten en de “Bron
der Deugd” aan de andere kant. De route daalt af over de rotsen,
tegen de bergflank begroeid met jeneverbessen en aardbeibomen
en gaat verder in de richting van Conhal. Hier kan van het moment
gebruik gemaakt worden om een van de gigantische bergen uit
kiezelsteen te beklimmen. Vooraleer we Conhal bereiken, kunnen
we de kades tussen de poorten bezoeken, op de oever van de
Taag. De route loopt door kleine moestuinen met waterputten en
hefconstructies, muren uit leisteen en huizen met bolle dakpannen
om daarna de bron van de valleirivier te bereiken. Op de terugweg
naar Arneiro is het mogelijk om de dorpsovens te bezoeken waar
vroeger brood gebakken werd. Daarnaast kunnen ook de bankjes,
schoorstenen en minuscule raampjes die het licht in deze huisjes
verspreiden, bewonderd worden.

Opening tussen de Poorten, gezien vanop het uitkijkpunt
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Conhal do Arneiro. Uitgebreide verzameling van keien die getuigen van de
zoektocht naar goud die hier aan de gang was.
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Sinds 2009 bestrijkt dit natuurmonument een gebied
van 965 ha, verdeeld tussen de gemeentes Nisa en
Vila Velha de Ródão. De Portas de Ródão vormen het
markantste aspect ervan. Op haar kwartshoudende
rotswanden nestelen zich rotsvogels (de vale gier,
de zwarte ooievaar en de havikarend) en groeit
er belangrijke vegetatie, vooral jeneverbessen. Dit
beschermd gebied heeft een archeologisch erfgoed dat
getuigt van duizenden jaren menselijke aanwezigheid.
Het heeft ook geologische en prehistorische aspecten,
evenals 2 geomonumenten geïntegreerd in het
Geopark Naturtejo: het Natuurmonument, en dan
vooral de Conhal do Arneiro, die duidt op de zoektocht
naar goud tijdens het Romeinse tijdperk.

Onderschrift
Castelo de Vide
Marvão
Natuurmonument Portas de Ródão

Wandelroute
Geasfalteerde weg
Rivier
Spoorweg van de Beira Baixa

Begin en einde: dichtbij het gemeentehuis, Arneiro
(GPS: 39º36’57, 54N; 7º42’08, 00’’W)
Aanbevolen richting van de route: Tegen de wijzers van de klok in
Landschap

