Bezienswaardigheid
DAMMEN EN WATERPUTTEN
Langs de stroom van de Fivelo komen we een hele reeks van
dammen en waterputten tegen die ons doen terugkeren naar de
middeleeuwen, maar ook naar de moderne en huidige tijd. Ze
worden gebruikt om het water van de rivier en het regenwater
nuttig in te zetten. De dammen zijn stenen muren die het water
tegenhouden. Via een kanaal wordt het naar een molen of
watermolen geleid over een afdalend parcours. Zo worden het
schoepenrad en de molensteen in beweging gezet, die het graan
omzetten in bloem. De waterput bestaat uit een systeem van
tandwielen, schijven en emmers dat bewogen wordt door een
lastdier. Dit pompt het water naar een waterval die het door de
zwaartekracht terug naar de dam voert na de irrigatie van de
moestuinen en boomgaarden aan het begin.
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Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: dichtbij de monding van de Taag leven soorten zoals
de blauwe reiger, de zwarte ooievaar, de rode wouw, de visarend,
de monniksgier, de oehoe en de vale gier. In de rivier kan er gevist
worden op barbeel, bokvis, forelbaars, paling, voorn en baars. In dit
gebied komen het everzwijn, het hert, de vos, de genetkat, de haas,
de Egyptische mangoest en de wilde kat voor.
HISTORISCH ERFGOED:
waterputten.

Ponton in leisteen; dammen en

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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Scheur van de Taag. Artificiële kloof, ongeveer 10m hoog en gemaakt om
de stroming van de Fivelorivier weg te leiden.

De route begint in het dorp Salavessa, waar witte huizen met
gekleurde plinten of met de traditionele, ruwe kalk en grote
schoorstenen het landschap bepalen. Hij loopt door de smalle
straatjes van het dorp waar de traditionele ramen en deuren te
bewonderen zijn. Hierna volgt een bezoek aan de bedevaartskapel
gewijd aan São Jacinto. De route verlaat Salavessa achteraan
in het dorp waar de eerste huizen ooit gebouwd werden. Het
landschap verandert volledig en er duiken bergen uit leisteen,
stallen en hutten op. Hij gaat verder tussen muren, over onverharde
en verharde wegen, en verandert meermaals van hoogte. Hierna
begint de afdaling richting de Taag, vergezeld van een landschap
vol kurkeiken.
Via een ponton aan de rand van het water wordt de oever van
de Taag bereikt en gaat de tocht verder over een oude weg die
eindigt in de Scheur van de Taag. Dit is een artificiële kloof die
overgestoken wordt en naar de eerste dam leidt bij de Fivelorivier
in de buik van de bergketen São Miguel.
In het gezelschap van de Fivelorivier komt de route langs een tweede
dam en verderop langs een beschermende muur voor bijenkorven
die opgaat in de vegetatie. De route kronkelt over de heuvels en
laat toe de dammen te bekijken. Hij komt langs waterputten met
irrigatiekanalen die vroeger werden gebruikt om de moestuinen
te irrigeren met water uit de rivieren. De klimt gaat verder langs
terrassen met olijfbomen en komt terug uit in Salavessa.
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Kaart Nr. 314
(Topografische Dienst van het leger)

Marvão

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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Begin en einde: dichtbij de oude lagere school van Salavessa (GPS: 39º36’26, 56’’N; 7º36’38, 07’’W)

Geasfalteerde weg
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Aanbevolen richting van de route: Tegen de wijzers van de klok in

