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Midden in het gebergte Serra do Açor
Vlakbij het gebergte Serra do Açor liggen Fajão en Benfeita, twee gezellige dorpen die op uw bezoek
wachten.
De frisheid van het water is een constante in het dorp Fajão. In het centrum, naast het kerkplein, ligt de oude fontein
“Fonte Velha”, die deze waardevolle vloeistof verspreidt aan iedereen die zich wil op- en verfrissen. Loop langs de
patio’s van de gevangenis, bezoek het museum Museu Monsenhor Nunes Pereira en bereik de top van het dorp, waar
u een zwembad aantreft, dat ideaal is voor een duik op warme zomerdagen. Maar als u meer van natuurlijke
waterstromen houdt, moet u de dammen bezoeken van de rivier Rio Ceira. Aangezien het water hier heel dicht bij de
bron stroomt, is het water kristalhelder en nodigt uit tot een duik. Avonturiers kunnen hier om het dorp genoeg
mogelijkheden vinden om hoge kliffen te beklimmen. En als ze de top bereiken, op 900 meter hoogte, krijgen ze nog
een bonus - een oneindig en prachtig uitzicht op de Beira Baixa.
Ga vervolgens richting het noorden naar Benfeita. Het is de moeite waard om onderweg het beschermde landschap
van het berggebied Serra do Açor te ontdekken door de paden te volgen van de Mata da Margaraça, een
biogenetisch reservaat dat beschouwd wordt als de laatste locatie in Midden-Portugal waar de oorspronkelijke
begroeiing nog gedijt. Bezoek ook Fraga da Pena, waar het water van 70 meter hoogte naar beneden stort. Als het
warm is, kunt u daar heerlijk ontspannen in het recreatiegebied.
Eenmaal in Benfeita maakt u mooie wandelingen door de straatjes, steegjes en paadjes tussen de witte huisjes door.
U zult de toren Torre da Paz gelijk opmerken, die opvalt vanwege zijn leistenen muren. Valt u bezoek aan Benfeita
rond 7 mei, dan moet u niet raar opkijken als de klok de hele dag slaat. Dit gebeurt al sinds 1945, toen de Tweede
Wereldoorlog eindigde; de klok slaat 1620 keer, het aantal dagen dat de “Portugese vrede” duurde, aangezien
Portugal neutraal bleef tijdens de oorlog. Het is een viering van de vrede, en vrede zult u zeker vinden op iedere dag
van het jaar in al deze dorpen.
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