Bezienswaardigheid
WATERMOLEN (MOINHOS DA TRAMAGA)
De naam Tramaga is pas sinds de 20ste eeuw in gebruik voor het
gebied dat ooit Água de Todo o Ano heette: 'het hele jaar door
water'. Het gebied, dat omringd wordt door het natuurschoon van
de rivier Sor, is al sinds de 13de eeuw een gebied van molens en
molenaars, getuige een document van koning Don Afonso III,
waarin deze refereert aan de molens van zijn kanselier Estêvão
Nunes: "molendinos quos habetis in Ripa de Soor" ('de molens die gij
bewoont in Ripa de Soor'). In het plaatselijke archief is in 1758
sprake van drie watermolens in de rivierbedding: de Moinho da
Sobreira, waar George Robinson op vrije dagen kwam zwemmen; de
Moinho da Pontinha, de meest indrukwekkende van de drie, van de
oude molenaar João Marcelino; en de Moinho Novo, waar de
rivieroever toegang geeft tot een prachtig visgebied.

Binnenin de molen

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: de rivier Sor met haar oevervegetatie en kurkeikvlaktes,
waar verschillende vogelsoorten voorkomen (Ciconia ciconia),
zoals de ooievaar (Elanus caeruleus), de grijze wouw (Milvus
migrans), de zwarte wouw (Hieraaetus pennatus), de dwergarend en
de bijeneter (Merops apiaster).
HISTORISCH ERFGOED: kapel van São Pedro (16de-18de eeuw).
Dorpsfontein (18de eeuw).
LOKAAL HANDWERK: sieraden en voorwerpen gemaakt van kurk;
manden van bamboe en riet; ruiteruitrusting.
LOKALE SPECIALITEITEN: vissoep; soep van bonen met kool en
gebakken visjes; gegrilde forelbaars; wild konijn/haas uit de oven
met rijst; lamsstoofschotel; Alentejaanse knoﬂook/brood-soep;
gazpacho; stoofschotel met orgaanvlees van varken of geit,
aangelengd met bloed en gekruid met komijn. Zoetigheden:
amandel- en pompoenpudding, cake met anijssmaak,
honingcakeje, zigeunertaart.

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

FCMP

links afdraaien

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 Ponte de Sor: +351 - 242 291 580
Toeristische dienst: +351 - 242 291 580
SOS Nooddienst: 112
SOS Nooddienst voor bossen: 117
Medisch centrum: +351 - 242 292 000
Antigifcentrum: +351 - 217 950 143
Federale politie: +351 - 242 202 707
Vrijwillige brandweer: +351 - 242 292 160
Deelgemeente Ponte de Sor, Tramaga en Vale de Açor:
+351 - 242 202 146

Sponsor:

PR1
PSR ROUTE VAN DE RIVIER SOR

Wandelroute geregistreerd
en goedgekeurd door:

Institutionele partner:

rechts afdraaien

Co-financiering:

Juli 2015 / 2500 exemplaren

afstand

n
ge
stij

H

II
makkelijk

duur

96m

totale hoogteverschil

moeilijkheidsgraad

100

2

4

6

8

10

Oriëntatie

200 m

0

Het grootste deel van deze route volgen we de loop van de rivier
Sor, door een decor van kurkeiken. We starten op het hoogste punt
van het riviergebied. We steken via de voetgangersbrug de rivier
over, waarna we de linkeroever volgen, waar we het grootste deel
van de route zullen blijven lopen. We lopen met de stroom mee en
gaan de stadsbrug over. Daarna volgen we een zandweggetje, dat
na enige tijd bij de volgende voetgangersbrug uitkomt, over de
rivier van de vallei Bispo. We blijven stroomafwaarts lopen, en
komen door meer landelijk gebied, waar goed gebruik wordt
gemaakt van de nabijheid van het water. Daarna begint onze route
te stijgen. Op deze kleine vlakte lopen we door een woud van
kurkeiken, tot aan het begin van het dorp Ervideira, het meest
zuidelijke punt van onze route. We dalen weer af en keren terug
naar de oever van de rivier Sor, die we nu in tegenovergestelde
richting, stroomopwaarts, volgen. Langs de route komen we oude
molens tegen, de molens van Tramaga. Met het hydraulische
mechaniek van deze molens werd vroeger het graan gemalen tot
meel om brood mee te bakken. In dit natuurgebied van de rivier
vermengt het geluid van het stromende water zich met het gezang
van de vogels. We komen terug bij de brug over de rivier Sor, die
we oversteken, en dalen af naar het oeverpark, waar het
aangenaam vertoeven is. We lopen weer langs de oever van de
rivier en passeren verschillende gebouwen, waarna de route
eindigt op het punt waar we begonnen zijn.
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proﬁel van hoogtemeting

De watermolens van Tramaga. Toen de watermolens onmisbaar waren
voor de voedselvoorziening.
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Dit GCB, 48.607 ha groot, is een iets verhoogd gebied
met als belangrijkste habitat de voor deze regio
typische open vlakte met kurkeiken, waarvan het onder
de bomen gelegen grasland gebruikt wordt voor
extensieve veeteelt. Het gebied speelt een belangrijke
rol in het behoud van de Halimium umbellatum var.
verticillatum, een kruidachtige plant van de
zonneroosjesfamilie, die typisch is voor deze streek:
60% van het totale verspreidingsgebied van deze plant
bevindt zich in deze regio.
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Begin en einde: Oeverpark, bij de voetgangersbrug (GPS: 39º15'18, 17''N; 8º00'15, 84''W)
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Informatie op de plek zelf
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