Bezienswaardigheid
STADSFONTEIN
De “Stadsfontein” is een unieke fontein in Castelo de Vide, waar het
beroemde geneeskrachtige en mineraalrijke water iedereen verrijkt die
ervan drinkt. Dit water vloeit rijkelijk uit de bronnen in de hele
omgeving. De fontein heeft een onmiskenbare rol gespeeld in de
stadsplanning van de oude Joodse wijk. De hele omgeving is erop
afgestemd. Er lopen vijf straten van en naar deze fontein. Aangezien de
fontein is gebouwd in de tijd van koning João III, in de 16de eeuw, en
vanwege het feit dat de Joodse wijk al in de 14de eeuw is ontstaan,
kunnen we vaststellen dat er hier al voordat dit architectonische
hoogstandje werd gebouwd een waterbron moet zijn geweest. De
“Stadsfontein” is sinds 1953 ofﬁcieel een monument en
vertegenwoordigt met zijn water een historisch erfgoed van
onschatbare waarde.

Fontein van Martinho

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: bijzondere inheemse ﬂora in de begroeiing onder de
Portugese eiken: muizendoorn (Ruscus aculeatus), Salomonszegel
(Polygonatum odoratum) en de Ferula communis subsp. catalaunica,
een typisch inheemse plant van het Iberisch Schiereiland.
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.

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 Santa Maria da Devesa: +351 - 245 900 060
Deelgemeente São Tiago Maior: +351 - 245 900 060

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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Stadsfontein. Deze bijzondere bezienswaardigheid van Castelo de Vide
dateert uit de tijd van koning João III.
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De talloze fonteinen van Castelo de Vide en omgeving getuigen
van de enorme rijkdom aan waterbronnen in deze streek. De route
begint bij de begraafplaats en loopt door de wat drukkere delen
van het stadje, en leidt u langs de mooiste plekken en verborgen
hoekjes. Hier vindt u de meest monumentale en vanuit cultureel
oogpunt belangrijkste fonteinen. Daarna loopt u naar het lager
gelegen gebied aan de rand van het stadje, bij de rivier van São
João, waarlangs landbouwgronden, boerderijtjes en tuinen liggen.
Hier wordt het ons duidelijk dat de fonteinen niet alleen plaatsen
waren waar mensen water kwamen halen, maar dat ze daarnaast
ook dienden om het vee te laten drinken en om er de was te doen.
Van hieruit wordt ook water doorgeleid om het land te irrigeren,
en wat er overblijft vindt zijn weg naar de dichtstbijzijnde stroom.
De route loopt om Castelo de Vide heen, over smalle en door
muurtjes geﬂankeerde weggetjes met middeleeuwse bestrating,
waarna we weer het stadje ingaan door een van de oude poorten
in de muur, de Poort van São Pedro. We bevinden ons nu in het
oudste deel, en steken de hoofdstraat van de ommuurde citadel
over, de Rua Direita. We gaan weer het stadje uit door de
stadspoort, en lopen van fontein tot fontein door de oude Joodse
wijk. Het hoogtepunt van de route is de “Stadsfontein”, maar de
route loopt nog verder door, langs enkele van de voornaamste
plekken van het stadje.
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Natuurpark Serra de São Mamede
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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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Aanbevolen richting van de route: Met de wijzers van de klok mee
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Begin en einde: Bij de kapel van Nossa Senhora dos Remédios, Castelo de Vide (GPS: 39º24'38, 25''N; 7º27'00, 77''W)
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Bezoekerscentrum voor Wandelaars - GPS: 39º24'59,39'' N; 07º27'18,75''W
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