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Blauwe rotslijster (Monticola solitarius)

Bezienswaardigheid
BEDEVAARTSKAPEL N. SR.ª DA PENHA
De bedevaartskapel N. Sr.ª da Penha werd gebouwd in 1570 tijdens
de bloeiperiode van de Portugese renaissance. De kapel heeft een
trapeziumvormig middenschip verbonden aan een rechthoekige
sacristie. Het ronde priesterkoor werd opnieuw gedecoreerd met
zeventiende-eeuwse azulejos in blauwe, gele en witte patronen.
Onder de koepel staat een typisch altaar in barokstijl. De kapel staat
helemaal alleen op de top van de bergketen São Paulo, op 710m
hoogte. Wie de steile trappen trotseert, kan genieten van het
prachtige landschap rondom. Vanaf hier kan je Castelo de Vide en
haar velden zien, de monumentale bergkam van kwartsiet waar
Marvão zich op bevindt, in het oosten de rivier Sever die de grens
afbakent en in het noorden de bergketens Açor, Gardunha en Estrela
die zich aftekenen tegen de horizon.

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: vale gierzwaluw (Apus pallidus), gekraagde roodstaart
(Phoenicurus phoenicurus), wielewaal (Oriolus oriolus), blauwe
rotslijster (Monticola solitarius), kleine bonte specht (Dendrocopos
minor) en dwergarend (Hieraaetus pennatus). Ook aandacht voor
twee amﬁbieën die enkel voorkomen op het Iberisch Schiereiland:
de Spaanse watersalamander (Lissotriton boscai) en de Spaanse
beekkikker (Rana iberica).
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 met gladde wegen.

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
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proﬁel van hoogtemeting

Bedevaartskapel van N. Sr.ª da Penha. Een culturele plaats en panoramisch
uitkijkpunt van de Alto Alentejo op de top van de rotsontsluiting.
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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 route begint in Castelo de Vide, dicht bij de kerk N. Sr.ª dos
Remédios en daalt licht af tot aan de stroompjes die de rivier van
S. João doen ontspringen. We verlaten het stadsgedeelte en
klimmen de noordoostelijke kant van de bergketen São Paulo op.
Op een bepaald punt zien we ruige rotsformaties gevormd door de
ontsluiting van kwartsieten verschijnen, die een geologisch
breukvlak tonen met een hellende aardverschuiving. Stap voor
stap kunnen we vanaf grotere hoogtes het dorp zien. De “Heilige
Fontein” is een rustpunt om even te genieten van het landschap.
Vanaf hier gebruikt de route een goed bewaarde, middeleeuwse
kasseiweg die ons naar het hoogste punt brengt, namelijk de
bedevaartskapel N. Sr.ª da Penha. De plaats dient zich er
uitstekend toe om het landschap te bewonderen dat zich van het
westen naar het oosten over ellenlange horizonten uitstrekt. Hier
kunnen de avonturiers onder ons genieten van een via ferrata. We
zetten de route voort en dalen af via de gemeenteweg. Niet veel
verder komen we terecht op een oude kasseiweg die ons naar de
schrijn van S. Paulo leidt. Na een lichte afdaling komen we aan bij
de “Nieuwe Fontein”, dicht bij de EN246. We steken voorzichtig
deze weg over en wandelen verder tot aan de rivier van S. João,
dat al lang niet meer het kleine stroompje is zoals aan het begin
Gavião
van de route. Vervolgens beginnen we aan een laatste klim naar
het centrum van Castelo de Vide.
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Beschrijving van de route

Begin en einde: Bij de kapel Nossa Senhora dos Remédios (GPS: 39º24'38, 25''N; 7º27'00, 77''W)
Aanbevolen richting van de route: Met de wijzers van de klok mee
PORTADO
PARQUE

Bezoekerscentrum voor Wandelaars - GPS: 39º24'59, 39'' N; 07º27'18, 75'' W
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Informatie op de plek zelf

