Bezienswaardigheid
DODENSTAD VAN BOA MORTE
Deze oude begraafplaats, die in 1971 werd ontdekt en 10 jaar later
werd blootgelegd, is archeologisch van onschatbare waarde. Hij
bestaat uit 8 naast elkaar gelegen graven, allen richting oosten.
Vermoed wordt dat dit een begraafplaats was waar mensen
individueel begraven werden. De begraafplaats dateert
waarschijnlijk uit de vroege middeleeuwen (vijfde tot elfde eeuw),
en verborg een schat aan voorwerpen zoals aardewerken schalen,
een ring en twee gespen. Dit alles heeft bijgedragen aan de
veronderstelling dat hier in de buurt huizen moeten hebben
gestaan die nu in het stuwmeer van Póvoa zijn gesitueerd. Dit staaft
het vermoeden dat deze regio reeds in de verre prehistorie
bewoond werd door mensen.

Dodenstad van Boa Morte

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: watervogels. Op en om het stuwmeer leven de fuut
(Podiceps cristatus), de aalscholver (Phalacrocorax carbo), de wilde
eend (Anas platyrhynchos), de kleine zilverreiger (Egretta garzetta),
de kapreiger (Ardea cinerea), de kleine plevier (Charadrius dubius) en
de oeverloper (Actitis hypoleucos).
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.

juiste weg

foute weg

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 São Tiago Maior: +351 - 245 900 060
Deelgemeente N. Sr.ª da Graça de Póvoa e Meadas: +351 - 245 968 500
Porta do Parque (Bezoekerscentrum voor Wandelaars):
GPS: 39º24'59, 39'' N; 07º27'18, 75'' W

FCMP

links afdraaien

rechts afdraaien

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.
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De route gaat hier over vrijwel vlak terrein en loopt langs een
vertakking van het stuwmeer van de stuwdam van Póvoa, waarna
we eindigen op een punt iets verderop dan het vertrekpunt.
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moeilijkheidsgraad

Ronde hut

Met de aanleg van de stuwdam van Póvoa werd een stuwmeer
gecreëerd van 236 ha. Onze route loopt deels om dat meer heen.
We beginnen bij het camperterrein en al snel komen we bij de
dodenstad van Boa Morte, een oude begraafplaats die een
voorbeeld is van de archeologische rijkdom van dit gebied. Bij de
toegang tot de dam brengen we eerst nog even een bezoekje aan
de watermolen en het oude ronde bouwwerk dat dienst deed als
plek om te schuilen, of tijdelijk te wonen, voor landarbeiders.
Beide getuigen van de landbouwactiviteiten die hier werden
uitgeoefend. Aan het eind van de dam gaan we lopen op de
hoogte tot waar het water komt als het stuwmeer maximaal
gevuld is. Als we dicht bij de gemeentelijke weg zijn, zien we in de
berm een goed geconserveerd graf waarvan de opening een
mensvormige omtrek heeft. We blijven de oever volgen tot we bij
een vogelobservatorium komen. Tijd om onze verrekijker uit de
rugzak te halen. Vanaf hier verwijderen we ons enigszins van het
stuwmeer en doorkruisen we een gebied met eiken, waar her en
der graniet opduikt in de vorm van rotsen, losse steentjes of netjes
opgestapelde stenen muurtjes. Het laatste deel van de route gaat
over een goed begaanbare zandweg en we eindigen bij een
tweede observatorium, waar we afscheid nemen van het
stuwmeer en zijn vogels.

hoogte max / min

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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Een van de twee observatoria op de route: langs de oevers van het
stuwmeer van Póvoa lopen met onze blik op de vogels.
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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: Stuwmeer van Póvoa, bij het camperterrein (GPS: 39º29'01, 99''N; 7º32'51, 01''W)
Eind: bij het observatorium (GPS: 39º27'36, 64''N; 7º32'09, 90''W)
Aanbevolen richting van de route: Van noord naar zuid
Landschap

Informatie op de plek zelf

