PR3 ROUTE VAN CASTELO DE VIDE

Bezienswaardigheid
KASTANJEBOS
Ten noorden van Marvão bevinden zich dichte kastanjebossen.
De takken van de kastanjebomen in deze regio zijn vaak niet
meer dan enkele meters lang, omdat ze gebruikt worden voor
het ambachtelijk vervaardigen van manden. De kastanjeboom,
die vooral in het noorden en midden van het land groeit, is in het
zuiden veel zeldzamer en komt uitsluitend voor op grotere
hoogte, zoals in de Serra de São Mamede. Het hout van de boom
werd vroeger gebruikt bij het bouwen van huizen, en is nu
populair in de meubelindustrie. Kastanjes behoorden in Portugal
tot aan de 17de eeuw tot het basisvoedsel. Later werden ze
vervangen door maïs en aardappels. De kastanjes uit de streek
rondom Marvão, in drie variëteiten, zijn bekend onder de
beschermde oorsprongsbenaming (BOB) Castanha de Marvão.

Poorten van Ródão, Marvão

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: eikenbos met onder de bomen zeer gevarieerde ﬂora,
waar vele soorten vlinders en vogels zich in thuis voelen. Bijzonder
zijn ook de kastanjebossen bij Marvão en de geologische formatie
waarop het plaatsje gelegen is.
HISTORISCH ERFGOED: Kde historische centra van Castelo de Vide
en Marvão.
LOKAAL HANDWERK: 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

FCMP

links afdraaien

NAAR MARVÃO

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
Sponsor:

CVD-MRV
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Lopen over de oude middeleeuwse weg die de verbinding was tussen
Castelo de Vide en Marvão.

Deze route is de historische verbinding tussen twee strategische
punten: Castelo de Vide en Marvão. We lopen door karakteristiek
plattelands- en natuurgebied, over oude wegen waarvan een
deel van de middeleeuwse bestrating nog intact is en wordt
geﬂankeerd door muurtjes. We passeren talloze boerderijtjes
waar men zich hoofdzakelijk bezighoudt met olijventeelt en
extensieve veeteelt. Regelmatig worden we begroet door het
blaten van de alom aanwezige schapen. Opvallend is ook het
grote aantal Portugese eiken, die van groot ecologisch belang
zijn voor deze regio. Langs de landweggetjes treffen we her en
der karakteristieke bouwsels aan die stammen uit lang vervlogen
tijden, waaronder oude fonteinen, een hut, kerken en een in de
rotswand uitgehakt graf. De laatste 3 kilometer stijgen we
voortdurend, een ware beproeving voor ons uithoudingsvermogen.
Dit wordt ruimschoots goedgemaakt door de schoonheid van het
omringende landschap dat zich tot ver aan de horizon voor ons
uitrolt, en door de prachtige en goed geconserveerdeNisa
middeleeuwse bestrating waarover we door de kastanjebossen
worden geleid. De streek rondom Marvão is beroemd om zijn
kastanjes, getuige ook het beschermde product Castanha de
Marvão. Op meer dan 800 meter hoogte bereiken
we het
Gavião
eindpunt van de route, bij de Poort van Ródão, de toegangspoort
tot het plaatsje Marvão.
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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.

Start: aan de rondweg, bij het uitkijkpunt, Castelo de Vide (GPS: 39º25'02, 03''N; 7º27'15, 54''W)
Eind: bij de Poorten van Ródão, de toegangspoort tot Marvão (GPS: 39º23'44, 59''N; 7º22'38, 63''W)
PORTADO
PARQUE

Bezoekerscentrum voor Wandelaars - GPS: 39º24'59, 39'' N; 07º27'18, 75'' W
Accommodatie

Restaurant

Bankautomaat

Landschap

Apotheek

Markt

Toeristische dienst

Informatie op de plek zelf

