Bezienswaardigheid
OUDE GRENSPOST / SMOKKELWAAR
In zo goed als de hele Alentejo vinden we verhalen en legendes
over smokkelaars. In de verheerlijkte of licht aangepaste
herinneringen van een Portugees en Spaans verleden vol armoede,
honger en schaarste duikt de smokkelaar op als spottende
oplossing voor de barre levensomstandigheden en trieste verhalen.
De grenzen werden gecontroleerd door een ﬁscale wacht en door
'carabineros' die zich verstopten in de bossen van de regio. Ze
verrasten de smokkelaars met een regen van kogels wanneer ze het
waagden om illegale goederen van de ene naar de andere kant te
transporteren. Het ging dan vooral om kofﬁe, aangezien er in
Spanje geen branderijen waren. 'Carabineros! Carabineros!' was de
waarschuwing die dan aan de grens weerklonk.

PR1 ROUTE VAN OUGUELA,
CMR WACHTPOST VAN RAIA

Milieucentrum van Xévora / oude grenspost

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: aandacht voor de galerijbossen van de rivier van
Abrilongo en de rivier Xévora, met wilgen, essen en tamujo
(Flueggea tinctoria) - een struik die enkel groeit in de mediterrane
waterstromen in het zuidwesten van het Schiereiland. Het zijn
perfecte oases voor vogels zoals de nachtegaal (Luscinia
megharynchos) en de orpheusspotvogel (Hippolais polyglotta). In
Xévora komt de saramugo (Anaecypris hispanica) voor, een bedreigde
Iberische vissoort. In de traditionele olijfboomgaard vlakbij
Ouguela aandacht voor de griel (Burhinus oedicnemus), de rode
wouw (Milvus milvus) of de grijze wouw (Elanus caeruleus).

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.

HISTORISCH ERFGOED: kasteel (13e-14e eeuw) en versterkt fort
(17e eeuw) van Ouguela. Kerk van Ouguela. Heilige Bron (Ouguela).
LOKAAL HANDWERK: smeedijzer; papieren bloemen; objecten uit
karton (ploegschaar, sikkel, borden); handgeschilderd aardewerk.
LOKALE SPECIALITEITEN: kikkererwten met vlees; olijven (BOB beschermde oorsprongsbenaming). Zoetigheden (cake met pruimen,
koekje met amandelen, zoet broodje voornamelijk bij kofﬁe gegeten,
gefrituurd snoepje met honing en tortilla van amandelen).

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 veel of hevige neerslag
wordt aangeraden voorzichtig te zijn met het hoge waterpeil.

Nuttige contacten
Gemeente Campo Maior: +351 - 268 680 300
Toeristische dienst: +351 - 268 689 367
SOS Nooddienst: 112
SOS Nooddienst voor bossen: 117
Medisch centrum: +351 - 268 699 700
Antigifcentrum: +351 - 217 950 143
Federale politie: +351 - 268 680 390
Vrijwillige brandweer: +351 - 268 686 227
Deelgemeente São João Baptista: +351 - 268 688 860
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Het gebied omvat bijna 9.600ha aan open en gespreide vlakte,
landbouwgebieden waar vooral graangewassen geteeld
worden en waar de rivieren Abrilongo en Xévora door lopen.
Het is een belangrijk gebied voor het behoud en de observatie
van steppevogels zoals de grote trap (Otis tarda) en de kleine
trap (Tetrax tetrax). Ook andere vogelsoorten die hier
voorkomen verdienen vermeld te worden, zoals de monniksgier
(Aegypius monachus), de rode wouw (Milvus milvus) en de grijze
wouw (Elanus caeruleus). Het is een belangrijk nestgebied voor
de kraanvogel (Grus grus).
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Aan het begin van deze route staan de zeldzame huizen van
Ouguela, het kasteel en het fort dat er later aan toegevoegd werd.
Ter voorbereiding van deze wandeling bekijken we het mooie
landschap dat zich voor ons uitstrekt voordat we het kasteel
bezoeken. We bedwingen onze nieuwsgierigheid niet langer en
bekijken de cisterne en het huis van de Governador binnenin het
kasteel en de bron van Ouguela aan de buitenkant. Daarna
vertrekken we richting het westen waar we de wachttoren van S.
Pedro vinden. De toren wordt gecamouﬂeerd door een
traditionele olijfgaard en was een belangrijk verdedigingspunt
van het fort. Nu dalen we de heuvel af richting de oevers van de
rivier van Abrilongo waar we kunnen oversteken via de vele platte
rotsen die hier verzameld liggen. We lopen stroomafwaarts langs
de galerijbossen tot de stroom zich verbreedt in de rivier Xévora.
Er is bijna niets meer over van de oude Romeinse brug. Maar een
nieuwe oversteek laat ons een bezoek toe aan de HeiligdomCrato
Nossa
Senhora da Enxara. Op de terugweg naar Ouguela lopen we langs
Ponte de Sor
het milieucentrum van Xévora. Dit gebouw werd vroeger gebruikt
als grenspost om mensen en handelswaar te controleren.
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5,9 Km

proﬁel van hoogtemeting

Kasteel van Ouguela. Bovenop een kleine helling behoudt het oude
kasteel, en daarna fort, haar waakzame karakter.
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Begin en einde: Praça da República, Ouguela (GPS: 39º04'47, 11''N; 7º01'52, 81''W)
Aanbevolen richting van de route: Met de wijzers van de klok mee
Informatie op de plek zelf

Landschap

