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De Orde van Cister ten zuiden van de Douro-rivier
De rivier de Douro ontspringt in Spanje en doorkruist Portugal van het oosten naar het westen en mondt dan uit in de
Atlantische Oceaan, bij de stad Porto. Tot aan de komst van het spoor in de 19e eeuw, was de rivier de grote “weg”
van het noordelijk deel van Portugal. De rabelos (boten) vervoerden toen allerlei producten richting de monding,
waaronder ook de beroemde portwijn, de Vinho do Porto. Deze indrukwekkende vallei, die een ongekende
schoonheid heeft, is door de UNESCO op de Werelderfgoedlijst gezet omdat deze een uniek voorbeeld is van de
eeuwenoude menselijke beschaving.
De linkeroever van de Douro werd door verkozen voor de vestiging van onder andere een belangrijke groep
Cisterabdijen, verschillende panden ten behoeve van de landbouw en bewoning en rijke huizen die een grote
verscheidenheid aan natuurlijke bronnen beheerden. Zo werden in die regio het zout en de vis van de zee benut, de
vis- en getijderechten gecontroleerd, korenvelden en wijngaarden gerund, ijzermijnen geëxploiteerd en
metallurgische werkplaatsen geopend.
Wanneer u vanaf de kust begint en landinwaarts gaat, kunt u als eerste het klooster Mosteiro de São Pedro e São
Paulo de Arouca bezoeken. Daarna gaat u richting Lamego, een stad die een grote rijkdom aan historische
monumenten heeft. Rondom Lamego is ook de grootste concentratie Cisterkloosters te vinden. Bezoek het klooster
São João de Tarouca, het eerste dat op Portugees grondgebied werd gesticht. Santa Maria de Salzedas, enkele
kilometers verder, is de volgende stop tijdens deze Cisterbedevaart. Onderweg komt u langs de middeleeuwse brug
Ponte da Ucanha, één van de toegangen was tot het toen afgesloten gebied van het klooster.
Meer in noordelijke richting, niet ver van het stadje Tabuaço, ligt vlakbij de oevers van de Rio Távora, een zijrivier
van de Douro, São Pedro das Águias. Naar het zuiden, vlakbij Moimenta da Beira en Sernancelhe, liggen de kloosters
Mosteiro da Nossa Senhora da Purificação de Moimenta da Beira en Mosteiro Nossa Senhora da Assunção de Tabosa;
beide zijn voorbeelden van vrouwengemeenschappen van de Orde van Cister.
Het laatste deel van deze Cister-route neemt ons mee naar het grensgebied in het oosten van Portugal, naar Figueira
de Castelo Rodrigo. Daar kunt u het klooster Mosteiro de Santa Maria de Aguiar, vlakbij het historische dorp Castelo
Rodrigo, bezichtigen.
Omdat het toch op de weg ligt, kunt u ook een bezoek brengen aan Penedono, waar één van de meest originele
kastelen van Portugal ligt, en aan Marialva, een ander historisch dorp, dat zijn imponerende kasteel als een kroontje
draagt en dat een belangrijke militaire vesting was.
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