Bezienswaardigheid
STADSPOORT
Dit bouwwerk uit de 13e eeuw heeft een spitsboog opgebouwd
onder vierkante imposten en wordt geﬂankeerd door twee
rechthoekige torens met kantelen erbovenop. Achter een van de
torens staat de kloktoren die later is gebouwd. Boven de sluitsteen
van de boog aan de buitenkant staan twee wapenschilden. Een van
de wapenschilden is dat van Portugal, met de vijf schilden erop (nog
zonder die aan de zijkant, wat erop wijst dat het voor de reformatie
van 1485 vervaardigd werd). Het andere wapenschild is de dat van
de gemeente zelf. Dichtbij deze poort steekt ook de toren van de
parochiekerk boven het dorp uit.

Kaas van Nisa (BOB)

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: Geopark Naturtejo. GCB* Nisa - Lage da Prata. GCB São
Mamede. Aandacht voor de zones beplant met kurkeik en de
trajecten die langs de rivieren lopen van Figueiró en Nisa. Dichtbij
de Portas de Ródão aandacht voor de geologische aspecten en voor
de rotsvogels.
*Gebied van Communautair Belang

HISTORISCH ERFGOED: Alpalhão: joodse symbolen; Nisa:
historisch centrum; Museum van Borduurwerk en Aardewerk Núcleo do Bordado e Núcleo Central; Museum voor Heilige Kunst.
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.

Aanwijzingen
juiste weg

foute weg

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 Alpalhão: +351 - 245 742 154
Deelgemeente Espírito Santo, Nossa Sr.ª da Graça en São Simão:
+351 - 245 412 219 / 245 413 490 / 245 743 436
Deelgemeente Santana: +351 - 245 469 130
Sponsor:
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Portas de Ródão. De rotsformatie die de Alto Alentejo al met de Beira Baixa
verbond.
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Sev

Deze lineaire route beschrijft een traject van de Caminho
Português Interior de Santiago (Tavira - Nisa - Viseu - Chaves). Dit
traject verbindt de gemeente Crato met Vila Velha de Ródão. Het
doorkruist grotendeels een glooiende vlakte, begroeid met
traditionele olijfgaarden en boomgaarden met kurkeiken, waar
ook schapen en runderen op grazen. Het traject loopt door
Alpalhão om het lokale erfgoed te leren kennen. Nog voor Nisa
wordt er een oudere kasseiweg gebruikt die op een rustig en
mooi traject langs de rivier Figueiro loopt. Dit dorp maakt indruk
met het architecturale erfgoed, zoals de oude poorten en
restanten van de fortstructuur, de kerken en de smalle straatjes.
Het traject loopt enkele kilometers verder over de weg tot aan de
kapel van S. Lourenço, waarna het door de bergen klimt en terug
afdaalt bij de kronkelige vallei van de rivier Nisa, die wordt
overgestoken via een voetgangersbrug. Het reliëf wordt wat
ruwer en de vlakte is er bezaaid met eucalyptus en dennen. Het
doorkruist de oostelijke ﬂank van de bergketen São Miguel. Met
zicht op de Taag passeert de route de N18 en daalt af in een
vallei vol met zonneroosjes en dennen. Op het einde verrast het
traject met het prachtige uitzicht over de Portas de Ródão en de
Taag. Hier eindigt de Alto Alentejo. Aan de andere kant van de
Gavião
brug ligt Beira Baixa.
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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 geologische formatie
genaamd de Portas de Ródão is het meest markante
aspect ervan. Op haar kwartshoudende rotswanden
nestelen zich belangrijke rotsvogels (grifﬁoen, de
zwarte ooievaar en de havikarend) en groeit er
belangrijke vegetatie, vooral jeneverbessen. Dit
beschermde natuurgebied kent ook geologische en
paleontologische aspecten die het omvormen tot een
geologische site, alsook archeologisch erfgoed wat
getuigt van menselijke aanwezigheid vele duizenden
jaren voordien. De Conhal do Arneiro bijvoorbeeld is
een uitzonderlijk bewijs van de zoektocht naar goud
tijdens het Romeinse tijdperk
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Begin: Bij het viaduct van de IP2/N18, zuiden van Alpalhão
(GPS: 39º24'31, 96''N; 7º36'55, 03''W)
Einde: Brug over de Taag, EN18
(GPS: 39°38'45, 87"N; 7°40'33, 47"W)
Accommodatie
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Markt

Toeristische dienst

Landschap

