Bezienswaardigheid
PLANTAGE VAN KURKEIKEN
De kurkeik (Quercus suber) wordt beschouwd als de nationale
boom van Portugal. We zijn in een regio waar de bodem en het
klimaat de groei en ontwikkeling ervan bevorderen. Om deze
reden vinden we hier een dichte begroeiing van volwassen
kurkeiken, enkele van groot belang, waarvan de stammen en het
loof lijken op de zuilen en bogen van een “groene kathedraal”. De
boomkruinen vormen een soort dak dat ons beschermt tegen zon
en regen. De nummers op de stammen laten zien wanneer de
schors er voor het laatst werd afgehaald.
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Boomgaard van kurkeiken

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: de prachtige boomgaarden met kurkeiken op deze route
dienen als schuilplaats voor verschillende soorten vleermuizen,
zoals Bechsteins vleermuis (Myotis bechsteinii) en de ingekorven
vleermuis (Myotis emarginatus), maar ook voor de heldenbok
(Cerambyx cerdo). Vogels: boomklever (Sitta europaea), pimpelmees
(Cyanistes caeruleus), slangenarend (Circaetus gallicus) en buizerd
(Buteo buteo).
LOKAAL HANDWERK: miniaturen van ossenkarren en
landbouwwerktuigen; werken in wilgenteen (manden weven).
LOKALE SPECIALITEITEN: gemarineerd vlees; gazpacho met en
zonder vlees; worsten; stoofpot van lam; zoete, gefrituurde
koekjes, vooral gegeten met Kerstmis.

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.

juiste weg

foute weg

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 Arronches: +351 - 245 580 080
Toeristische dienst: +351 - 245 580 085
SOS Nooddienst: 112
SOS Nooddienst voor bossen: 117
Medisch centrum: +351 - 245 589 100
Antigifcentrum: +351 - 217 950 143
Federale politie: +351 - 245 580 020
Vrijwillige brandweer: +351 - 245 583 274
Deelgemeente Esperança: +351 - 245 561 118
Sponsor:
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links afdraaien

NATUURROUTES

Wandelroute geregistreerd
en goedgekeurd door:

Institutionele partner:

rechts afdraaien

Co-financiering:

Juli 2015 / 2500 exemplaren

afstand

n
ge
stij

H

III
wat moeilijker

duur

304m

totale hoogteverschil

moeilijkheidsgraad

300
200

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

15,2 Km

14

proﬁel van hoogtemeting

Rotsschilderingen in de grot van Gaivões. Tekeningen in rood, oranje en
zwart, ongeveer 5000 jaar oud, versieren de natuurlijke grot in Gaivões die
geclassiﬁceerd staat als Nationaal Monument.

In Esperança zijn de witte huisjes (met maar 1 verdieping en grote
schoorstenen) versierd met blauwe of donkergele strepen, net
zoals de kerk N. Sr.ª da Esperança waarbij de route begint. Tot
Hortas de Cima wandelen we over asfalt, maar hierna komen er
meer onverharde weggetjes op ons pad. Vervolgens loopt de route
door een overgangsgebied tussen de zachte, glooiende vlakte en
de heuvelachtige omgeving die zich uitstrekt tot aan de ruwe
rotsen van de bergketen in São Mamede. In Marco krijgen we te
zien dat de grens gelijk loopt met de stroomrichting van de rivier
van Abrilongo. We zijn maar drie passen verwijderd van Spanje. De
route gaat verder en betreedt een gebied waar het lijkt alsof de
grootste kurkeiken van de regio werden verzameld om een groene
kathedraal te vormen. We zetten de route voort en dalen af naar
vlakkere bodem waarna we Hortas de Baixo bereiken. We steken
de straat over en klimmen naar de grot van Gaivões, waar de mens
5000 jaar geleden zijn kunst of geloof op de kwartsmuur heeft
achtergelaten. De wijn wordt erbij gehaald en we maken goedNisa
gebruik van de schuilplaatsen die de bergen te bieden hebben en
van de ligging van de hellingen. Uit moderne wijnkelders
verschijnen rijpe wijnen die vanuit hun ﬂes het aroma van deze
route kleuren.
Gavião
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Monte da Esperança - wijnkelder en plattelandstoerisme
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Informatiebord

De bergketen van São Mamede geeft zijn naam aan
dit natuurpark en is de grootste keten ten zuiden van
de Taag. De keten bezit uitzonderlijke microklimaten
door de geograﬁsche ligging en door het feit dat ze
hoogtes boven de 1000m bereikt. Dit laat toe dat
enkele soorten dieren en vegetatie er kunnen
overleven en er zich kunnen vestigen. Zo leven ze hier
zo goed als geïsoleerd. De havikarend wordt
afgebeeld in het symbool van dit Beschermd Gebied
en is momenteel één van de meest zeldzame
roofvogels van Portugal.
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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)
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Beschrijving van de route

Begin en einde: Kerkplein van Esperança (GPS: 39º09'26, 68''N; 7º11'33, 59''W)
Aanbevolen richting van de route: Met de wijzers van de klok mee
Restaurant

Accommodatie

Apotheek

Monte da Esperança - wijnkelder en plattelandstoerisme
Casa do Marco - accommodatie

Informatie op de plek zelf

