Bezienswaardigheid
ROMEINSE BRUG VAN VILA FORMOSA
Volgens de legende sloot een herder een pact met de duivel en
verkocht hij zo zijn ziel in ruil voor een brug. Die had hij nodig om
zijn vee naar de andere kant te brengen en het te redden van de
hongerdood. Tijdens het leggen van de laatste steen, werd er een
zwarte haan geboren die luid kraaide. De duivel zei: “Hier heb ik
niets mee te maken” en vluchtte zonder de ziel van de herder. Er
wordt verteld dat de steen er nog steeds ligt en dat hij valt telkens
wanneer hij op zijn plaats gelegd wordt. De Romeinse brug van Vila
Formosa is een Nationaal Monument en werd gebouwd aan het
einde van de 1e eeuw/begin van de 2e eeuw n.C op de weg die
Olisipo (Lissabon) en Emerita (Mérida) verbond, met passage in
Abelterium (het huidige dorp Alter do Chão - 204 v.C.) die wordt
geciteerd in de Itinerarium Antonino. Het is een ode aan de
weerstand die een millennium aan overtochten telt.

Gazpacho van de Alentejo

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: langs de rivier van Seda: rossige wilg (Salix atrocinerea),
smalbladige es (Fraxinus angustifolia), populier (Populus spp) en
zwarte els (Alnus glutinosa). Witte ooievaar (Ciconia ciconia), kleine
zilverreiger (Egretta garzetta), blauwe reiger (Ardea cinerea), fuut
(Podiceps cristatus), wilde eend (Anas platyrhynchos) en krakeend
(Anas strepera). Otter (Lutra lutra).
HISTORISCH ERFGOED: Romeinse brug van Vila Formosa. Brug
van Mendes. In Seda: kasteel (ruïnes van de omwalling) en
parochiekerk.

LOKALE SPECIALITEITEN: gele rijst (van saffraan) met een
stoofpot van lam; postelein met ei; gazpacho van de Alentejo.
Kruiden: safﬂoer, laurier, koriander, oregano. Likeur van saffraan.

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. Tijdens periodes van hevige neerslag wordt
aangeraden voorzichtig te zijn bij het oversteken van de rivieren
Seda en Alfeijós. Op bepaalde momenten in de winter kan de rivier
Seda niet overgestoken worden door de grote hoeveelheid water.

juiste weg

foute weg

Nuttige contacten
Gemeente Alter do Chão: +351 - 245 610 000
Toeristische dienst: +351 - 245 610 004
SOS Nooddienst: 112
SOS Nooddienst voor bossen: 117
Medisch centrum: +351 - 245 619160
Antigifcentrum: +351 - 217 950 143
Federale politie: +351 - 245 612 162
Vrijwillige brandweer: +351 - 245 612 314
Deelgemeente: Seda: +351 - 245 636 116
Deelgemeente Chança: +351 - 245 630 020
Sponsor:

Aanwijzingen

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.

LOKAAL HANDWERK: vervaardigen van ruitermateriaal; weven en
vlechten van stro en mattenbies; lood gieten.

PR1 ROUTE
ALT “ZICHT OP DE RIVIER VAN SEDA”
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Gebied van Communautair Belang Cabeção

PORTALEGRE
PR1.1 ALT
Crato

Dit GCB van 48.607 ha is een gebied met een zacht reliëf
en is vooral begroeid met kurkeiken. De weides onder de
bomen worden gebruikt voor extensieve veeteelt. Het
gebied speelt een belangrijke rol in het behoud van de
Halimium umbellatum var. verticillatum, een endemische
plant die op meer dan 60% van dit gebied voorkomt.
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VARIANT PR1.1 ALT
Lengte: 4,9km | Duur: 1h45m
De route vertrekt in Seda en steekt hier de rivier over naar de
rechteroever, waarna ze steeds de richting van de stroom volgt. In
het begin loopt ze door jonge wijngaarden en olijfboomgaarden op
het landgoed van wijnproducent Vale de Barqueiros. Vervolgens
keert ze terug langs het galerijbos van de rivier. Ze eindigt op de
grens tussen de gemeentes Alter do Chão en Avis.

moeilijkheidsgraad

Ri

Het dorpje Seda is het vertrekpunt van deze route. Het kerkplein
van de parochiekerk die georiënteerd staat naar het westen, lijkt
wel een uitkijkpunt. In het oosten liggen Alter do Chão en Alter
Pedroso, in het zuiden zien we Evoramonte. In het westen loopt de
rivier van Seda die ontspringt in het noordoosten bij de bergketen
van São Mamede en die we vanaf nu gaan volgen. Laten we even
genieten van een wandeling door het dorp waar nog resten te
vinden zijn van een oude omwalling. In het meest noordelijke punt
van het dorp vinden we dicht bij de kapel van São João opnieuw een
panoramisch uitkijkpunt. Daarna dalen we af over een kasseiweg
tot aan de linkeroever van de rivier van Seda, begroeid met een
prachtig bos. We gaan verder via een onverharde weg die ons
vlakvbij de magniﬁeke Romeinse brug van Vila Formosa brengt.
Vervolgens keren we terug naar de oever van de rivier die we zo
meteen zullen oversteken via de vele stapstenen die hier verzameld
liggen. We lopen over de brug van Mendes, vervaardigd uit leisteen,
die de oevers van de rivier van Alfeijós verbindt. Wanneer de brug
precies werd gebouwd is niet duidelijk, maar haar huidige vorm
doet het middeleeuwse tijdperk vermoeden.
Diezelfde rivier kruist opnieuw ons pad voor we tussen de kleine
akkers door lopen die de aankomst in Chança aankondigen, waar de
route eindigt.

hoogte max / min

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)

10,5 Km

proﬁel van hoogtemeting

Romeinse brug van Vila Formosa - Nationaal Monument. Gebouwd aan het
einde van de 1e eeuw/begin van de 2e eeuw n.C.. De brug werd geïntegreerd in de weg die Olisipo (Lissabon) en Emerita (Mérida) verbond.
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Begin: Kerkplein van de parochiekerk, Seda (GPS: 39º11'26, 97''N; 7º47'20, 29''W)
Einde: Stadspark, Chança (GPS: 39º14'54, 11''N; 7º49'07, 15''W)
Aanbevolen richting van de route: Van zuid naar noord
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Informatie op de plek zelf

