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Langs de rivier Zêzere
De rivier Rio Zêzere baant zich een weg tussen de bergen, die heerlijk ruiken naar de lommerrijke wilde
dennen, die voor prachtige landschappen zorgen.
Op deze idyllische locaties liggen vijf leistenen dorpjes, die harmonieus opgaan in het landschap en die een bezoek
waard zijn. Als u de rivier Zêzere van noord naar zuid volgt, begint u bij het dorp Barroca. Bekijk de oude molens, die
vroeger door het water in beweging werden gebracht en ga de brug over om rotsgravures van duizenden jaren oud te
bekijken, die vast en zeker door de voorouders van de huidige bewoners zijn gemaakt. Als u geïnteresseerd bent in dit
thema, kunt u een bezoek brengen aan Casa Grande waar het “Centro Dinamizador das Aldeias do Xisto” ligt en vraag
om informatie over de Route van de Prehistorische Kunst.
In het dorp Janeiro de Cima zult u een geluid horen die u wellicht niet kent. Het zijn de weefgetouwen in het huis
“Casa das Tecedeiras”, waar behendige handen linnen kunstwerkjes maken. Aan de oevers van de rivier kunt u tot
rust komen op een rivierstrandje. Let op de houten boot die daar ligt. Het is replica van de boot die vroeger het enige
middel was om van de ene oever naar de andere te komen. De mensen werden ermee naar de overkant gebracht,
naar een ander dorp, die vanwege zijn ligging Janeiro de Baixo werd genoemd. Zie ook hoe ingenieus en mooi de
watermolen in de rotsen is gebouwd door gebruik te maken van de smalle natuurlijke ruimte.
Iets verderop is de Zêzere rustiger en men voelt zowaar de rust van de stuwdam Albufeira do Cabril. Álvaro is een
dorp dat zich uitstrekt over een heuvel dat aan de rivier ligt. Het is één van de “witte dorpen” in het netwerk van
leistenen dorpen (Rede de Aldeias do Xisto); ze worden zo genoemd omdat het natuursteen is bedekt met een witte
pleisterlaag. Bezoek het rijke religieuze erfgoed, dat een nalatenschap is van de religieuze orde die hier eeuwen
verbleven. Wat u ook niet mag missen is een heerlijk gerecht met geitenvlees genaamd “cabrito estonado”, een
culinaire specialiteit van deze regio.
Bezoekt u Pedrógão Pequeno, waar de rivier breder wordt bij de stuwdam Barragem do Cabril, een uitstekende
locatie om te ontspannen. Aldeia, eveneens een wit dorp, heeft adellijke huizen en men kan er tijdens een mooie
wandeling monumenten ontdekken en een oude brug uit de tijd van Philips van Spanje, die uiteraard over de rivier
Zêzere voert.
Aan de andere kant van de rivier ligt Mosteiro in een diepe vallei aan de rechteroever van de Ribeira de Pena. Het
water dat vroeger werd gebruikt voor de molens en de bevloeiingskanalen, doet nu in de zomer dienst als rivierstrand.
Dit strandje, dat perfect in het landschap is opgenomen, behoudt een landelijke karakter en beschikt over een oud
pershuis dat werd omgetoverd tot strandbar.
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