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Historische dorpen
In de muren van graniet en leisteen bewaren de historische dorpen verhalen over veroveringen en eeuwenoude
tradities en ze verbazen de bezoeker met prachtige landschappen, het erfgoed en de sympathie van de inwoners.
Deze dorpen werden hoog in de bergen gebouwd, zodat ze vanaf de hoge torens van de middeleeuwse kastelen van
ver zichtbaar waren. Daarom bevinden ze zich ook strategisch langs de grens. De koningen en landheren wisten dat
zij daardoor een betere nachtrust hadden. Maar daar vergisten ze zich af en toe in. Moren en christenen,
Spanjaarden en Portugezen, allemaal hebben ze geprobeerd de vestigingen voor zich te winnen en daarom heeft
ieder dorpje wel een zeer oud verhaal of legende te vertellen. Vandaag de dag zijn het echter vredelievende dorpen
die in de stenen van hun straatjes en huizen het echte Portugal bewaren: de authenticiteit van het Portugese volk en
de trots van een 900-jarige geschiedenis.
Er zijn in totaal twaalf dorpen en om ze beter te leren kennen, stellen we een route voor die begint in het enige dorp
zonder kasteel – Piódão. Dit dorp strekt zich uit op een bergflank aan de voet van de Serra do Açor en misschien
vond men het daarom niet nodig om het te versterken. Om het dorp te bezoeken is een stevige wandeling nodig,
want de nauwe straatjes die zich tussen de leistenen huizen slingeren zijn enkel te voet te begaan.
In Linhares da Beira, dat zich al in de Serra da Estrela bevindt, vinden we het op een hoogvlakte gebouwde kasteel
vanwaar de hele horizon in de gaten kan worden gehouden. Vergeet ook niet de Romaanse moederkerk te bezoeken
waar zich panelen bevinden die worden toegeschreven aan Grão Vasco, een belangrijk schilder uit de 16e eeuw. Het
historisch centrum van Trancoso is omringd door middeleeuwse vestigingsmuren met een jodenwijk waar
Hebreeuwse symbolen in de stenen huizen zijn gegraveerd.
Marialva was in de middeleeuwen een belangrijke militaire vestiging. In Castelo Rodrigo bevinden zich de ruïnes van
een ander fort met historische sporen van geweld en verraad. De stadswallen van Almeida vormen vanuit de lucht
gezien een ster met twaalf punten die van de ene uithoek naar de andere kan worden doorlopen. Deze stevige
verdedigingsstructuur werd in de 17e eeuw gebouwd en maakte van de middeleeuwse nederzetting een versterkte
burcht. In Castelo Mendo, een andere versterkte nederzetting, ziet u op de muren van twee huizen stenen
afbeeldingen van de burgemeester, naar wie het dorp is genoemd, en zijn echtgenote.
Belmonte, met zijn sobere granietarchitectuur, is de geboorteplaats van de ontdekkingsreiziger Pedro Álvares Cabral
die in 1500 Brazilië ontdekte en de in de 15e en 16e eeuw uit Castilië verjaagde Joden herbergde. Vandaag de dag is
er nog een Joodse gemeenschap actief die de synagoge bezoekt. Op 760 meter hoogte ligt Sortelha op de steile
rotshellingen die het dorp helemaal omringen. Het uitzicht vanaf de toren van het kasteel is adembenemend.
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In Castelo Novo vindt u mooie voorbeelden van herenhuizen. De Casa da Câmara (gemeentehuis), de Cadeia
(gevangenis) en de Chafariz de D. João V (drinkfontein) in barokstijl verdienen speciale aandacht. In Idanha-a-Velha
zijn de ruïnes van het oude Egitanië en van een Visigotische kathedraal terug te vinden. Monsanto, dat er vlak naast
ligt, werd ooit beschouwd als het «meest Portugese dorp van Portugal». Hieraan herinnert de zilveren haan boven op
de toren Torre de Lucano. Dit is het laatste dorp van deze rondreis. Van dit dorp wordt gezegd dat men niet weet of
de huizen uit de rotsen zijn ontstaan of de rotsen juist uit de huizen, omdat beide perfect in het landschap zijn
geïntegreerd.
Niet te missen
> door de smalle straatjes van Piódão wandelen en de blauwe ramen en deuren bewonderen
> schermvliegen in Linhares da Beira
> de sardinhas doces (zoetigheid) van Trancoso proeven
> de ruïnes van het kasteel en van de Casa da Câmara in Marialva en van het Paço van Castelo Rodrigo bewonderen
> wandelen op de stervormige stadsmuren van Almeida
> de gezichten van Mendo en Menda op twee huizen in Castelo Mendo terugvinden
> de geschiedenis van Belmonte leren kennen in het interactief museum
> uitrusten aan de Chafariz da Bica (drinkfontein) in Castelo Novo en genieten van de architectuur van het
dorpsplein
> de verschillende bouwfasen van de kathedraal van Idanha-a-Velha bewonderen
> een “adufe” (soort tamboerijn) of “marafona” (lappenpop) uit Monsanto meebrengen

NUTTIGE INFORMATIE
Meer weten:
Aldeias Históricas de Portugal
http://www.aldeiashistoricasdeportugal.com/ahp.htm
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