Bezienswaardigheid
MENHIR VAN MEADA
De menhir van Meada is de indrukwekkendste megalithische
constructie over de hele lijn van geologisch contact tussen graniet
en leisteen in de bergketen São Mamede. Hij werd ontdekt in 1965
en was toen in twee delen gebroken. In de jaren 90 werd hij
opnieuw opgericht en nam een belangrijke plaats in in het
megalithische tijdperk van het schiereiland als het hoogste en
meest prominente monument van zijn soort. Met zijn hoogte van
7,15m, hij staat ongeveer 6m van de grond, vormt de menhir een
cilindervormige ﬁguur gelijkend op een fallus. Dit wordt
geaccentueerd door de scherpe vorm en een uitsteeksel op de steen
die lijkt op een eikel. Het is een uniek overblijfsel van de materiële
afbeelding van de mythe, het symbool van de vruchtbaarheid en het
geloof tijdens het Late Chalcolithicum. Het toont de bloei van de
prehistorische gemeenschappen die zich hier vestigden.

Stuwmeer bij de dam van Póvoa

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: goed ontwikkelde beplanting van kurkeik en steeneik en
van enkele bossen Pyreneese eik. Aandacht voor watervogels in het
waterbekken van de dam van Póvoa: fuut (Podiceps cristatus),
aalscholver (Phalacrocorax carbo), wilde eend (Anas platyrhynchos)
en blauwe reiger (Ardea cinerea).
HISTORISCH ERFGOED: kasteel van Castelo de Vide; fort van S.
Roque; parochiekerk Santa Maria da Devesa; jodenbuurt;
synagoge.
LOKAAL HANDWERK: borduurwerk; geborduurde zakjes gemaakt
van linnen; kunstwerken van smeedijzer, hout, kurk en hoorn
(miniaturen); azulejaria (typische Portugese tegeltjes); weven.
LOKALE SPECIALITEITEN: stoofpot met lam of geit en
orgaanvlees; gemarineerd vlees met witte wijn; pakketjes van
schapen- en geitenmaag en ander orgaanvlees in tomatensaus;
haaiﬁlet met knoﬂook; lever in marinade met stukjes spek;
varkensvlees met koriander; worsten. Zoetigheden (cake met melk
of kofﬁesmaak, koekjes met noten en honing, soort broodpudding
(traditioneel met Pasen gegeten), kwarktaartje).

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 en in de winter of periodes van veel neerslag
met modderige of zelfs drassige punten.

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 Castelo de Vide: +351 - 245 908 220
Toeristische dienst: +351 - 245 908 227
SOS Nooddienst: 112
SOS Nooddienst voor bossen: 117
Medisch centrum: +351 - 245 900 160
Antigifcentrum: +351 - 217 950 143
Federale politie: +351 - 245 901 314
Vrijwillige brandweer: +351 - 245 901 444
Deelgemeente São João Baptista: +351 - 245 900 060
Deelgemeente Santa Maria da Devesa: +351 - 245 900 060
Deelgemeente São Tiago Maior: +351 - 245 900 060
Deelgemeente N. Sr.ª da Graça de Póvoa e Meadas:
+351 - 245 968 500
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Menhir van Meada - Nationaal Monument. Dit indrukwekkende,
megalithische monument is de grootste menhir van het Iberisch
schiereiland die volledig werd vervaardigd door de mens.
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Deze grote rondwandeling doorkruist een weids gebied met
zachte contouren, langs oude, ommuurde wegen door het
platteland en over geasfalteerde straten. Ze begint bij de dam van
Póvoa en gaat vervolgens naar het noorden. Daar loopt ze door
het dorp Póvoa e Meadas en door uitgestrekte gebieden met dicht
begroeide boomgaarden. In de meer open gebieden wordt er aan
veeteelt gedaan en kunnen we kalme koeien en koppige geiten
bewonderen. Enkele kilometers verder komen we nog een
gigantisch stuk erfgoed tegen uit het megalithische tijdperk. Het
bestaat uit verschillende hunebedden en de indrukwekkende
menhir van Meada, maar ook uit recentere bouwwerken zoals
antropomorfe graven uitgehakt in de rots, kasseiwegen en een
middeleeuwse wijnpers. We moeten enkel nog enkele riviertjes
oversteken via oude stapstenen uit graniet. Op het meest
zuidelijke gedeelte van deze lange route komen we voorbij
Castelo de Vide en kruisen we zowel trajecten van kleine routes
die hier lopen alsook de buiten gebruik gestelde spoorweg Ramal
de Cáceres van de Linha do Leste. Nog verder naar het zuiden
trekken we door de bergketen van São Paulo en dalen we af naar
meer open en vlakke gebieden waar nog veel graan geteeld wordt.
Naar het einde toe buigt de route af naar het noorden en loopt
verder langs de oevers van het stroombekken van Póvoa tot aan
Gavião
de brug waar deze route begon.
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Kaart nr. 325 en 335
(Topograﬁsche Dienst van het leger)

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.

Begin en einde: Dam van Póvoa, dichtbij het servicepunt voor caravans (GPS: 39º29'01, 99''N; 7º32'51, 01''W)
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Bezoekerscentrum voor Wandelaars - GPS: 39º24'59, 39''N; 07º27'18, 75''W
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