Parque Natural da Serra de São Mamede
OVER

Natuurpark Serra de São Mamede
In het gebergte Serra de São Mamede vinden we een onverwachtse Alentejo. Hoog in plaats van vlak! Groen in
plaats van droog! Hier kunt u ook overblijfselen vinden van de menselijke beschavingen die hier in historische tijden
leefden. Et hoogste punt, dat ligt op 1025 meter, is het hoogste ten zuiden van de Taag en heeft een uitzonderlijk
mooi uitzicht.
Het gebergte functioneert als een barrière tegen condensatie en creëert een microklimaat met hogere neerslag en
vochtigheid dan in de omringende gebieden. Daarom is dit gebergte rijkelijk en divers begroeid. In het noorden
overheersen de eiken- en kastanjebomen en in het zuiden kurk- en steeneiken.
Om dit gebied te ontdekken, is in het park een vijftal wandelroutes aangelegd, waardoor u de gelegenheid krijgt de
gevarieerde vegetatie te bekijken en zeldzame roofvogels als de vale gier, de zwarte wouw of de havikarend,
symbool voor het park. Als u geluk heeft, kunt u zelfs everzwijnen en reeën zien, die weer terug zijn in het gebergte
São Mamede nadat er veel in het werk is gesteld om hun habitat te herstellen.
Houdt u meer van het architectonische erfgoed, dan kunt u bijvoorbeeld de middeleeuwse stadjes bezoeken als
Castelo de Vide, Alegrete en Marvão, of de stad Portalegre, de belangrijkste van de regio. Naast de vele landhuizen
en kloosters die de stad een aristocratische sfeer geven, is het de zetel van de tapisseriefabriek (Manufactura das
Tapeçarias) waar echte kunstwerken worden gemaakt. Om weer op krachten te komen kunt u van de regionale
specialiteiten genieten waarbij de “ensopado de borrego” (lamsvlees) en de “cabrito assado” (geitenvlees) niet te
versmaden zijn. Als nagerecht kunt een heerlijke “boleima” of een “sericaia” met pruimen uit Elvas nemen.
Contactgegevens
Zetel:
Rua General Conde Jorge de Avilez, 22-1º - 7300-185 PORTALEGRE
Tel.: +351 245 203 631/ 245 207 215 - Fax: +351 245 207 501
E-mail: pnssm@icnf.pt

Delegatie:
- Largo de Santa Maria - 7330 MARVÃO
Tel.: +351 245 993 886 - Fax: +351 245 909 131
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- Largo Serpa Pinto - 7340 ARRONCHES
Tel.: +351 245 580 085
- Rua de Santo Amaro, 25 - 7320 CASTELO DE VIDE
Tel.: +351 245 905 299

Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/9
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/9

Kenmerken en diensten
Aangegeven routes
Parkgebied: 29.694 ha.
Hoogte: Máx - 1.025m; min - 350m
Beschikbare accommodatie
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