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DE ALENTEJO OP ZIJN BEST

GIDS MET SUGGESTIES

(...) Wie de zee opgaat, bereid zich voor aan land –luidt een Portugees gezegde. Als we
deze uitspraak op de Alentejo toepassen, moeten we ons voorbereiden op het van binnen
uit verkennen van de regio. Eerst zullen we onze kortzichtige blik moeten verruimen en
vervolgens zullen we de passer moeten vergroten waarmee we doorgaans onze omgeving
meten. Afstanden zijn nu oneindig en hoog in de lucht fonkelen de sterren met tropische
pracht.. Wat we dus doen moeten, is ons ritme en onze blik veranderen. (…)”

Miguel Torga
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INHOUD

Alentejo: Praktische Gids
1. De Alentejo is Erfgoed
2. De Alentejo is Natuur
3. De Alentejo is Landelijkheid
4. De Alentejo is Gastronomie en Wijn

Toeristische Diensten
- Hoe reserveert u ?
- Waar overnacht u?
- Waar eet u?
- Wat doet u?
- waar doet u inkopen?
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PRAKTISCHE GIDS

De Alentejo ligt in het zuiden van Portugal, tussen de rivier de Taag en
de Algarve. In het oosten grenst het aan Spanje en in het westen aan
de Atlantische Oceaan. Het is een uitgestrekte, voornamelijk
landelijke regio die dun bevolkt is en die ongeveer een derde van het
Portugese grondgebied in beslag neemt. De schoonheid van het
landschap, de kwaliteit van het archeologische, monumentale,
bouwkundige en etnografische erfgoed en de uitstekende gastronomie
en wijnen leveren de voorwaarden voor een ontdekking van het
samengaan van natuur - en cultuurtoerisme.

Kaart 1
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HOE GEBRUIKT U DEZE GIDS

1. In deze gids treft u alle nodige informatie aan om uw reis naar de
Alentejo te organiseren. De regio wordt beschreven aan de hand van
thema’s die de regio het best karakteriseren: erfgoed, natuur,
landelijkheid, gastronomie en wijnen, met dwarsverbanden in de hele
regio. Met deze manier van presenteren heeft u het in uw eigen hand
om, al naar gelang uw interesses en tijd, uw vakantie helemaal naar
uw voorkeur in te delen.

2. Hoe gaat u te werk? Lees eerst de tekst, bekijk de foto’s zodat u
zich kunt voorbereiden op wat u gaat aantreffen om daarna thema na
thema te onderstrepen. Neem hierna de kaart van de regio, en
markeer uw keuze. Als u dit gedaan heeft, waardoor u al een eerste
opzet van uw reis heeft, beslis waar u gaat beginnen, waar u gaat
slapen en wat u wilt gaan doen. In het hoofdstuk “Toeristische
Diensten” vind u de nodige informatie. Als u hulp nodig heeft om de
thema’s, en de regio beter met elkaar in verband te kunnen brengen,
zoek hulp op de website www.visitalentejo.pt of
www.visitalentejo.com.
Zet deze site bij uw “Favorieten”, want deze site heeft altijd de
actuele informatie over de regio, hier vind u ook de coördinaties van de
GPS, de toeristische organisaties en plaatsen die u wilt bezoeken. 

3. Bij elk thema ziet u meerder keren de uitdrukking (De Alentejo is …).
Dit is een verwijzing naar de overige thema’s, dit houdt in dat de
plaats of wat u zoekt bij een ander thema staat vermeld en/of
speciaal besproken wordt. Vergeet u vooral niet, altijd wanner het
nodig is, te kijken bij de informatie onder het hoofdstuk “Toeristische
Diensten”, met vermelding van de desbetreffende onderverdelingen. 
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Kaart 2

Noord-Alentejo

Midden-Alentejo

Laag-Alentejo

Alentejo-kust
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4. Om de informatie in deze gids goed te kunnen interpreteren en
plaatsen, raadpleeg kaart 2, waarop de vier grote subregio’s van de
Alentejo staan. Noord-Alentejo, Midden-Alentejo, Laag-Alentejo,
Alentejo-kust – en hun gemeenten en sub-gemeentes staan erop
aangegeven. De lokalisatie van de gemeentes is belangrijk want in de
gemeentes, en soms in de sub-gemeentes, vind u de VVV kantoren, op
een enkele uitzondering na. Aan de andere kant, geheel volgens de
traditie van de gemeentelijke bevoegdheden, zult u ook in de sub-
gemeentes veel toeristische informatie vinden.

5. In het hoofdstuk “Toeristische Diensten” vind u de informatie op
precies dezelfde manier- subregio’s en gemeenten- waarbij de
gemeenten van elke sub regio op alfabetische volgorde staan. Deze
informatie is, op zijn beurt, verdeelt in de volgende onderdelen: Hoe
boekt u, Waar slaapt u, Waar eet u, Wat doet u, Waar koopt u. Het
onderdeel Wat doet u, is niet op de geografische manier ingedeeld
omdat de toeristisch-recreatieve bedrijven en de maritiem
toeristische bedrijven in de hele regio actief zijn.
Het enotoerisme (alles wat met wijn en wijn productie te maken
heeft) is ook niet geografisch ingedeeld. Zij vallen onder het
hoofdstuk: In de hele regio.

6. Hoe goed u ook uw reis thuis voorbereidt, u kunt het beste bij
aankomst eerst naar het plaatselijke VVV kantoor gaan. Het is hier in
deze ontvangst ruimtes dat u de plaatselijke steun krijgt die u nodig
heeft: plattegronden van de steden en dorpen, toeristische routes,
informatie over georganiseerde tochtjes en rondleidingen,
openingstijden van monumenten en musea. Handige informatie over
tijden van het openbaar vervoer, de buurtwinkels, restaurants,bars en
discotheken, apotheken en benzinestations. Het functioneren van
taxibedrijven en autoverhuur–bedrijven. Natuurlijk ook, actuele
informatie over evenementen, tentoonstellingen, optredens, feesten,
markten en processies.
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NUTTIGE INFORMATIE

OPPERVLAKTE EN BEVOLKING
De Alentejo beslaat een gebied van 27.000 km2 en is bewoond door
ongeveer 500.000 inwoners. De bevolkingsdichtheid is laag en ligt
tussen maximaal 50 en minimaal 6 inwoners/km2. Het zal u aan
ruimte en rust niet ontbreken.

KLIMAAT
Het klimaat van de Alentejo is gematigd, met mediterrane en
Atlantische kenmerken. De Zomers zijn warm en droog, de Winters
nat en koud. In de Lente en Herfst registreren we milde
temperaturen, met kleine temperatuurs verschillen. 
De gemiddelde minimumtemperatuur in de koudste maanden –
December en Januari – bedraagt ongeveer 6º; het gemiddelde van de
maximumtemperatuur in de warmste maanden – Juli en Augustus –
bedraagt 30º. Deze gemiddelde waarden houden, in de Winter, in, dat
er dagen zijn dat de temperatuur dichtbij of een klein beetje onder het
nulpunt zakt. In de Zomer, kan het heel warm worden, tot zelfs 40º.
De verschillen in temperatuur kunnen in de Zomer oplopen tot wel 15-
20º. Aan de kust zijn de verschillen in temperatuur gematigd onder
invloed van de oceaan’s Winters heeft u warme kleding nodig en‘s
Zomers luchtige, lichte kleding, een jasje voor‘s avonds, een zonnebril
en een goede zonnebrandcrème. 

HOE REIST U
Als u eigen vervoer heeft zult u in de Alentejo geen enkele
moeilijkheid ondervinden om rond te rijden en om de weg te vinden. 
Als u met de fiets gaat moet u er rekening mee houden dat er geen
fietspaden bestaan, behalve kleinere stukken die grenzen aan de
buitenwijken. Er is een goed wegen netwerk wat makkelijk bereikt kan
worden via de grote wegen: autosnelwegen (A) en hoofdwegen (IP).
Bij het gebruik van de snelwegen moet u tol betalen. Als u eenmaal in
de regio bent kunt u beter kiezen voor de secundaire wegen en de
gemeentewegen. In het bijzonder kennen de gemeentewegen – niet
veel meer dan goed begaanbare geasfalteerde oude landwegen –
weinig verkeer, en zijn daardoor de beste manier om van het
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landschap te genieten, de traditionele manieren van leven en werken
te leren kennen, het meest verborgen culturele erfgoed te ontdekken
en een, van nature vriendelijke en gastvrije bevolking, te ontmoeten. 
Bij het plannen van uw reis met openbaar vervoer,moet u er rekening
mee houden dat de reistijden voor de bewoners werden vast gesteld
en dat zijn niet altijd de beste tijden, voor de toeristen. Informatie:
www.rede-expresso.pt; www.cp.pt; www.rodalentejo.pt
In bijna alle plaatsen zijn er taxi’s.

GEZONDHEID 24 UUR
Bij ongelukken, bel dan meteen naar het landelijke SOS nummer:
112
Gezondheidsproblemen
Inwoners van de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen
of Zwitserland, die ingeschreven staan bij een sociaal
zekerheidsstelsel in hun land van herkomst, moeten reizen met een
Europese Ziekenverzekerings kaart. 

Apotheken
In de gemeenten is er altijd een apotheek die 24 uur dienst heeft.
Deze informatie is aangeplakt op de deur van iedere apotheek. In
sommige winkelcentra bestaan er Gezondheidsafdelingen waar je
enkele medicijnen kunt kopen. 

OPENINGSTIJDEN
Buurtwinkels
Werkdagen, 9.00-9.30 uur / 19.00-19.30 uur
Lunchpauze: 13.00-15.00 uur
Zaterdag, 9.00-9.30 uur / 13.00-13.30 uur
Sommige winkels sluiten niet voor de lunch en zijn op zaterdagmiddag
geopend. 

Banken
Werkdagen, 8.30-15.00 uur. Gesloten op feestdagen.
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COY/UFF
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» » »

DE ALENTEJO IS ERFGOED

In de Alentejo gaat u ,op een natuurlijke wijze, op
reis, met en door de geschiedenis. De overdaad en
kwaliteit van het erfgoed maken een ontdekking
van deze geschiedenis eenvoudig, maar voor wie
de regio voor het eerst bezoekt kan het een
probleem zijn om keuzes te maken. Als dat bij u
het geval is, twijfel niet: ga in op onze suggesties
en ervaar, met veel plezier, dat de betovering van
de Alentejo, zich op alle plaatsen bevind. 
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ONTMOETINGEN MET DE GESCHIEDENIS

Opdat u de weg niet kwijt raakt in de duizenden jaren geschiedenis, is
het belangrijk dat u iets weet van de tijdperken die het meest, en het
best, het landelijk en stedelijk landschap van de Alentejo gevormd
hebben. Dat vormt de criteria waarmee we onze voorstellen aan u
presenteren. 
Vanaf het, Paleolithicum tot aan de XIIe eeuw, stellen wij u voor, u,
op drie fundamentele periodes te concentreren: het Neolithicum, dat
ons interessante megalithische hoogtepunten laat zien, en de
perioden van de Romeinse en Arabische bezetting, waarvan in het
hele gebied belangrijke stoffelijke en onstoffelijke overblijfselen te
vinden zijn.
Gedurende, de zogenaamde christelijke herovering, ontstaat Portugal
als natie. Dit houdt in dat we vanaf de XIIe eeuw tot aan onze dagen
met bijna 900 jaar geschiedenis te maken hebben. Van deze lange
periode, stellen wij u voor om een aantal middeleeuwse kastelen en
historische centra te ontdekken en om de ex-libris van de
burgerlijke en religieuze architectuur te bezoeken, gebouwen uit
de welvarende tijd van de ontdekkingsreizen en ten tijde van de
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exploitatie van het goud van Brazilië. (XV en XVIIIe eeuw). Als
laatste, omdat de geschiedenis doorgaat, vestigen we uw aandacht op
een aantal hedendaagse werken. Deze zijn een voorbeeld van hoe de
creativiteit van de moderne tijd met de waarden van het verleden
gepaard gaan.
Een laatste raad. Als u uw reis door de Alentejo aan het plannen bent,
moet u ermee rekening houden, dat het tijd neemt om voluit te
genieten van de essentie van de Alentejo. Het neemt tijd om vrij en
rustig het monumentale erfgoed te bekijken. Hiervoor moet u zich
installeren in een comfortabel paleis, klooster of herenhuis; lunchen
of dineren, genietend van de sfeer van een oude kloostereetzaal; iets
drinken op een terrasje van een kasteel; naar kerkmuziek luisteren in
een barok kerk; naar een theaterstuk gaan, opgevoerd in één van die
prachtige ruimtes waar vroeger ook koningen kwamen; deelnemen
aan voorstellingen die op een warme zomeravond de pleinen
animeren. En, omdat dit alles nergens op slaat als u niet begrijpt wat
de ziel van dit volk gevormd heeft, moet u proberen op het juiste
moment in dat oude of nieuwe cafeetje te zijn waar je nog het,
spontane en enige echte geluid van de Alentejaanse zang kunt horen. 
(Toeristische Diensten: Waar slaapt u, Waar eet u, wat doet u)
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ÉVORA, WERELDERFGOED

Évora, moet absoluut bezocht worden, voor wie naar de Alentejo
komt om zijn erfgoed. Door UNESCO gekwalificeerd als
Werelderfgoed, neemt de stad in iedere cultuurtoeristische gids,
met recht, een bijzondere plaats in. 
Haar bouwkundige en artistieke erfgoed is zo alomtegenwoordig en
indrukwekkend dat dit alleen al een leidraad vormt voor wie graag
doelloos ronddwaalt: van de Romeinse tot de neoklassieke tijd, met
daartussen de gotiek, en de verscheidene uitingen van de manuelijn
stijl, de renaissance en de barok, alle historische perioden zijn
vertegenwoordigd in werken die onze ogen en onze ziel verrukken.
Als we ons alleen houden aan het belangrijkste, heeft u al enkele
uren nodig, de Romeinse Tempel, de kathedraal van Santa Maria,

(...) “van onze steden is het alleen Évora, die me puur en mooi heeft weten te zeggen
dat ik Latijns ben, dat ik arabier ben, dat ik christen ben, dat ik schiereilandbewoner
ben, dat ik Portugees ben (…) – Miguel Torga, 1942, Dagboek II.

RC
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de Sint-Franciscuskerk en de Bottenkapel, het Paleis van koning
Manuel, de Bedevaartskapel van S. Brás, het uitkijkpunt van Huize
Cordovil, het manuelijnse raam van het huis van Garcia de
Resende, het voormalige Heiligegeestklooster, waar nu de
universiteit in gevestigd is, de Barmhartigheidskerk, het
Giraldoplein en het Garcia de Resende Theater. 
Op het VVV kantoor vindt u toeristische informatie voor uw bezoek. Er
zijn audio apparaten, verkrijgbaar. Als u voor een rondleiding kiest,
wat bij een eerste kennismaking altijd aan te bevelen is, vraag dan om
het contact van de plaatselijke gidsen. Het is mogelijk in meerdere
talen, waaronder Nederlands. 
Na deze eerste ontdekking van het historisch centrum gaat u verder. U
zult snel begrepen hebben dat Évora geen museum met losse stukjes
is. Wat Évora zo uniek maakt, is een buitengewoon stedelijk geheel,
met duizend en één details om te ontdekken. Waar je de polsslag voelt
van een moderne stad, cultureel actief, die op een natuurlijke manier
geïntegreerd is in het erfgoed wat de stad heeft weten te bewaren.
Blijf nog een paar dagen, beleef dit alles en pas wanneer uw intuïtie u
zegt dat het tijd is om te vertrekken, waag u dan om dat alles te
ontdekken wat buiten de muren is en zo veel bijdraagt aan de
betekenis van de stad: andere steden, dorpen en gehuchten, zoveel
andere bijzondere plaatsen. 
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OORSPRONG

De menselijke aanwezigheid in deze streek is gedocumenteerd vanaf
het Paleolithicum. Dit komt het best tot uitdrukking in de Grot van
Escoural. Een bezichtiging moet vooraf gegaan worden door een
afspraak bij het Interpretatiecentrum, gelegen in het dorp Escoural.
De tijd waarin de megalithische cultuur haar hoogtepunt beleefde ligt
tussen het IVe en IIIe millennium v.C.. In heel de regio zijn honderden
monumenten geïnventariseerd. Het land intrekken om hunebedden,
cromlechs( groep van staande stenen) en menhirs(één enkele staande
steen) te ontdekken, is één van de meest dankbare ervaringen die u in de
Alentejo kunt beleven. Wie weinig tijd heeft, wint tijd om met de as
Montemor-o-Novo – Évora – Monsaraz te beginnen, waar een aantal van
de meest belangrijke monumenten te vinden zijn. Na een bezoek aan de
Archeologische afdeling van het Sint-Dominicusklooster in
Montemor-o-Novo of aan het Interpretatiecentrum, Megalithica
Ebora, van het Remédiosklooster in Évora, die beide een uitstekende
inleiding op het thema megalitisme vormen, vindt u gemakkelijk, in de
omgeving van Évora Het grote hunebed van Zambujeiro, de
hunebedden van Barrocal, de menhir en cromlech van Almendres;
en in de omgeving van Monsaraz de hunebedden van Olival da Pega, de
cromlech van Xerez en de indrukwekkende menhirs van Outeiro,
Belhôa, Barrocal en Monte da Ribeira. Deze laatste is binnen in een
authentieke wijnkelder geplaatst. Verder is het in de omgeving van Évora
nog de moeite waard een uitstapje naar Pavia te maken en daar de
hunebedkapel van Sint-Dinis te bekijken. 
Op de as Castelo de Vide – Marvão raden wij u een bezoek aan het
Megalithisch Interpretatiecentrum, aan, dit is gehuisvest in een
voormalige kruidopslagplaats van het kasteel van Castelo de Vide. Een
bezoek aan het Hunebed van Melriça, het Megalitisch Park
Coureleiros (Hunebed 2) en de Menhir van Meada. Ook een bezoek aan
Aldeia da Mata (Crato/Flor da Rosa) het Grote Hunebed van Tapadão,
één van de mooiste en best bewaard gebleven van de Alentejo. 
Er zijn nog veel andere monumenten om te zien. U hoeft alleen maar
uw blik te oefenen, om ze daar verspreid in de velden te ontdekken.
Sommige, op warm aan te bevelen natuurwandelroutes gelegen, op
die manier komt u ze op de beste manier tegen, en dan voelt u hoe
perfect het landschap en het erfgoed hier al duizenden jaren lang
samen gaan. (De Alentejo is Natuur)
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>Der Cromlech von Almendres ist ein gewaltiger aus 95
aufgerichteten Kultsteinen bestehender megalithischer Steinkreis.
An einigen Steinen sind schematisch-geometrische Gravuren und
Gravuren mit astronomischen Bezügen zu erkennen. Auch wenn die
Funktion dieses geheimnisumwitterten Monuments bis heute viele
Fragen offen lässt, ist nicht auszuschließen, dass es sich um eine
Astralkultstätte gehandelt haben könnte. Neuere Ausgrabungen
haben ergeben, dass sich viele der Steine noch auf ihrem
ursprünglichen Platz befinden und die Anlage in dem Zeitraum von
Jungsteinzeit und Kupferzeit enstanden ist. Von der mitten in
einem Kork- und Steineichenwald gelegenen Anlage, hat man einen
herrlichen Blick auf Évora.
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ROME IN DE ALENTEJO

De Romeinse periode in de Alentejo is in de IIe eeuw v.C. begonnen en
zette zich voort tot de val van het Keizerrijk in de Ve eeuw. Van deze tijd
en van haar invloed op latere tijden, zijn talrijke herinneringen
overgebleven: van de goud-, zilver- en pyrietmijnen; van de landbouw op
grote bedrijven waar zich luxueuze en rijkelijk versierde huizen bevonden
(de villae); van de keramiekindustrie, de zoutwinningindustrie, de
vispekel industrie en de scheepsbouwindustrie; van de forten, tempels,
bruggen, bestrating, heiligdommen, theaters, stuwmeren, aquaducten;
van de gemeenten als basisstructuur van het lokale bestuur. En
natuurlijk het Latijn als moedertaal van het Portugees. De overblijfselen
uit deze tijd kunt u vanuit stedelijke centra bezoeken. Schrijf deze
plaatsen op en voeg ze aan uw route toe. (De Alentejo is Natuur, De
Alentejo is Landelijkheid) 
Op de as Marvão – Alter do Chão – Monforte bezoekt u Civitas van
Ammaia (S. Salvador de Aramenha, Marvão); de brug van Vila
Formosa (weg van Alter do Chão naar Ponte de Sor); de villa van Torre
de Palma (weg van Monforte naar Cabeço de Vide); en de museum
afdeling van de kerk van Madalena (Monforte).
In Évora is er de Romeins-gotisch-Arabische muur, de Romeinse
Tempel, de Warmwaterbaden van het Stadhuis, de Isabelboog en
Huize Burgos (Historisch Centrum); en buiten de stad de
warmwaterbaden van de villa van Tourega (weg van Évora naar
Alcáçovas). 
Tussen Alvito, Vidigueira, Cuba en Beja de brug van Vila Ruiva (weg
van Vila Ruiva naar Albergaria dos Fusos) en de villa van S. Cucufate
en het Huis met de boog (Vila de Frades).
In Beja de Poorten van Évora en Avis, de gigantische kapitelen bij
het Regionaal Museum en de Romeinse afdeling van het museum in
de Sembranostraat, waar ook belangrijke overblijfselen uit de
IJzertijd te vinden zijn.
Tussen Beja, Castro Verde en Mértola de villa van Pisões (weg van
Beja naar Aljustrel, bij Penedo Gordo); het Museum van Lucerna
(Castro Verde); en de museum dependance, van Romeinse
overblijfselen. (Mértola).
Aan de kust de Archeologische Opgravingen van Miróbriga
(Santiago do Cacém) en de Archeologische Cripte van het Kasteel
(Alcácer do Sal), die onder het oude Aracoeliklooster ligt.
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>Miróbriga werd bewoond sinds de IJzertijd tot de IVe eeuw n.C. en
heeft zijn belangrijkste ontwikkeling tijdens de Romeinse periode
gekend. In het hoogste deel van Miróbriga, is het forum gebouwd, en
in het centrum zijn er twee tempels aanwezig, waarschijnlijk een
gewijd aan de Keizercultus en de andere aan de cultus van Venus. In
een van de beste bewaarde delen van het complex, bevinden zich de
warmwaterbaden. Op enig afstand van het centrum bevindt zich een
hippodroom, het enige in zijn soort bekend in Portugal. Er is een
receptie, een interpretatiecentrum en een winkel aanwezig.
Rondleidingen zijn mogelijk, met voorafgaande reservering, voor
groepen (minimaal 5 personen). Betaalde toegang.
Openingstijden: dinsdag tot zaterdag: 9.00-12.30 uur en 14.00-17.30
uur; Zondag: 9.00-12.00 uur / 14.00-17.00 uur. Gesloten op maandag
en op de volgende feestdagen: 1 Januari, Paaszondag, 1 Mei en 25
December.
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ARABISCHE SFEREN

De Arabische bezetting is in de VIIIe eeuw begonnen en heeft in zuid
Portugal ruim 500 jaar geduurd. Van deze lange samenleving zijn
planten en landbouwtechnieken, systemen om water op te vangen en
te bewaren, eetgewoonten, honderden woorden, bouwtechnieken,
decoratie voorkeuren, kunststijlen en stadssferen,geërfd. De basis van
veel kastelen uit de heroverings periode zijn islamitisch en
verschillende christelijke kerken zijn op een voormalige moskee
gebouwd. In Mértola, het meest Arabische stadje van Portugal,
begrijpt u het beste wat deze erfenis inhoudt. 
Als laatste binnenhaven van de grote rivier Guadiana, was Mértola
sinds de pré Romeinse periode een actieve handelsplaats, een
vooraanstaand municipium tijdens de Romeinse bezetting, hoofdstad
van een moslimkoninkrijk tijdens de islamitische periode en de
eerste hoofdvestiging van de ridders van de Orde van Santiago.
De moskee, later verandert in een christelijke kerk, is, de enige in
Portugal bewaard gebleven, Arabische religieuze ruimte. De
Islamitische afdeling van het museum heeft een waardevolle
collectie bij elkaar gebracht gedurende de laatste 20 jaar onderzoek,
die u, op een verantwoord pedagogische wijze, getuigt van het belang
en de rijkdom van de Arabische periode in zuid Portugal. 
Het is niet alleen de moskee en de afdeling van het museum, die een
bezoek aan Mértola rechtvaardigen, er zijn ook allerlei andere thema’s
die in het stadje te vinden zijn. Wat Mértola zo uniek maakt, is dat het
hele Historisch Centrum een archeologisch werkgebied is. Dankzij de
dagelijkse inspanning van een team van onderzoekers en technici kunnen
we meemaken hoe de geschiedenis ontsluierd wordt, kunnen we
archeologen bij hun opgravingen bezig zien en komen we in contact met
eventuele nieuwe ontdekkingen. De manier waarop dit project, het wat
verarmde stadje van jaren geleden, verandert heeft, is een
indrukwekkend voorbeeld voor vele Europese, en zelfs in de verdere
wereld ontwikkelde, culturele routes. Mértola is hierdoor een duidelijk
aantoonbaar bewijs, waarschijnlijk uniek in Portugal, van de rol die
cultuur kan spelen bij de duurzame ontwikkeling van een plaats. 
Als u Mértola tijdens een feest wilt bezoeken, kies dan de beste data:
tijdens het Islamitisch Festival in mei, in oneven jaren. (De Alentejo
is Natuur, De Alentejo is Landelijkheid, De Alentejo is Gastronomie en
Wijn) 
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>De Moskee van Mértola is de enige moskee die nog bestaat in
Portugal en die nog als zodanig herkenbaar is vanwege de vorm,
de ruimte en de decoratieve elementen. Hoewel aangepast als
christelijke kerk, zijn er nog vier deuren met hoefijzer bogen, zijn
alfis, de mirhab en de ruimte van de minbar overgebleven.De
mirhab behoudt nog zijn gebeeldhouwde decoratie in gips waarvan
de polychroom laag al lang is verdwenen. De ruimte van de minbar
bevindt zich naast de mirhab waar zich de beweegbare preekstoel
bevond die nodig was voor de islamitishe liturgie.
Men gaat ervan uit dat de bouw of de grote restauratie aan de
moskee dateert eind XIIe eeuw, tijdens de Almohade dynastie.
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>Moorse wijken. Na de Herovering aanvaardden veel Moren
de normen die hen werden opgelegd om in het land te mogen
blijven. Dit proces is de grondslag van het ontstaan van de
Moorse wijken, die destijds buiten de bebouwde kom lagen.
Deze wijken zijn tegenwoordig geïntegreerd in de wijken van
de dorpen en steden en bewaren iets, alhoewel weinig, van
hun oorsprong. Alleen de namen van de straten herinneren
ons eraan, zoals onder andere het geval is, in Évora, Beja en
Moura.
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KASTEELROUTES

Kastelen, forten, wachttorens en versterkte stadjes markeren het
hele landschap van de Alentejo, de herovering is geconsolideerd met
de verovering van het zuiden maar toch bleef het nodig de
landsgrenzen te verdedigen: in het oosten vanwege de oorlogen met
Spanje; in het westen om aanvallen vanaf zee te voorkomen; en in het
binnenland om invallen vanaf de grenzen, tegen te houden.
Wie met forten als thema wil reizen – heeft een uitstekende reden
om enkele schitterende historische centra te leren kennen, die onder
bescherming van de forten zijn gebouwd. Deze reiziger heeft een bijna
eindeloze lijst ter beschikking van plaatsen die uniek zijn door hun
historische waarde en hun ligging in het landschap: in Noord-Alentejo
Amieira do Tejo, Nisa, Belver, Castelo de Vide, Marvão,
Portalegre, Alegrete, Alter do Chão, Cabeço de Vide, Avis,
Arronches, Ouguela, Campo Maior en Elvas; in Midden-Alentejo
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>Marvão. Gebouwd bovenop de meest onherbergzame, abrupte,
ontoegankelijke en steile berg van de Serra van Sapoio is het stadje
getuige geweest in de IX eeuw van de gevechten van de opstandeling
van de Islam, Ibn Maruan. Een beroemde naam die de oorsprong is
van de naam van het stadje. Daarna was het tussen de XIIe-XIIIe
eeuw een voorpost van de christelijke troepen en het toneel van de
latere geschiedenis van Portugal, de Schiereilandoorlogen en Liberale
Oorlogen van de XIXe eeuw. Het is een voorbeeld hoe Marvão bewaard
gebleven is en hoe alle fasen van haar ontwikkeling te zien zijn. De
geschiedenis van Marvão heeft als het ware model gestaan voor een
groot deel van de forten van de Alentejo. Alleen al hierom is het een
bezoek waard. Maar Marvão heeft nog meerdere schatten. Tegen alle
verwachting in, ontstond en groeide het kleine stadje in de schaduw
van het kasteel, met de huisjes gebouwd al naar gelang de heuvel het
toeliet. Deze plaats die ook wel “het adelaarsnest” genoemd wordt, is
gedurende eeuwen en eeuwen blijven voort bestaan, binnen de muren.
En zo gaat het nu nog voort, als een voorbeeld van verfijnde,
ontwikkelde architectuur en volksarchitectuur, tussen de
voorouderlijke strengheid van het graniet en de vernieuwende lichtheid
van de kalk.
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Montemor-o-Novo, Arraiolos, Évora, Evoramonte, Estremoz,
Veiros, Borba, Vila Viçosa, Juromenha, Alandroal, Redondo,
Terena, Monsaraz, Mourão, Portel en Viana do Alentejo; in Laag-
Alentejo Beja, Alvito (nu een Pousada), Moura, Noudar, Serpa en
Mértola; aan de Alentejo-kust Alcácer do Sal (nu een Pousada),
Santiago do Cacém, Sines, Pessegueiro en Vila Nova de Milfontes
(nu landelijk toerisme).
Liefhebbers van militaire architectuur moeten in ieder geval de
indrukwekkende, XIIIe-XIVe-eeuwse kasteeltorens van Beja en
Estremoz bezichtigen; de bedevaartskapel, tevens burcht van
Onze-Lieve-Vrouwe-van-het-Goede-Nieuws in Terena, één van de
zeldzaamste monumenten van het land; en Elvas, dat terecht
beschouwd wordt als museumstad, door de fortificaties. Met een
verplicht bezoek aan het burchtstadje Marvão, ongeacht het
thema van uw reis.
(De Alentejo is Natuur, De Alentejo is Landelijkheid)

DF
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KLOOSTERSFEREN

Alles begon, nogmaals, tijdens de herovering, toen koningen en
religieuze militaire ordes samenwerkten om een einde te maken aan
de bezetting door de “ontrouwen”. Vanaf het begin van de natie tot aan
de XIXe eeuw heeft de reguliere en seculiere clerus een belangrijke
bijdrage geleverd door, eerst, militaire steun, en daarna door het niet
altijd even vreedzame beschaven, evangeliseren en opvoeden. In de
donkere tijden van de Inquisitie verdedigden zij de zuiverheid van de
katholieke leer. 
De Alentejo vormde geen uitzondering, integendeel zelfs. Het is niet
toevallig dat een groot gedeelte van het erfgoed van religieuze aard is
en dat gedurende eeuwen de kerk en religieuze ordes de grootste
grootgrondbezitters van de streek waren. 
In de XIXe eeuw is er een grote verandering in de geschiedenis: bij
wetsbesluit werden de religieuze ordes in Portugal opgeheven en hun
bezittingen kwamen aan de staat of werden op openbare veilingen
verkocht aan rijke families.
Wat betreft de kloosters ontstonden er meteen problemen: wat te
doen met deze gebouwen, vele van grote historische waarde, nu ze
niet meer hun oorspronkelijke functie hadden? 
Twee van de gegeven antwoorden zijn belangrijk voor wie de Alentejo
bezoekt. Sommige werden aangepast om te dienen als museum, zoals
het Sint-Dominicusklooster in Montemor-o-Novo, het Onze-Lieve-
Vrouwe-van- Onbevlekte-Ontvangenisklooster in Beja en het Sint-
Franciscusklooster in Mértola.
Andere zijn verandert in hotels, aanvankelijk van de staat – de
Pousadas- een ervaring die, vanaf het eind van de XX eeuw, als
voorbeeld diende voor privé initiatief. 
Het is deze geschiedenis die het nu mogelijk maakt om in de verfijnde
sfeer van een voormalig klooster te overnachten. Er zijn veel
voorbeelden van: in Crato het Klooster van Flor da Rosa; in Redondo
het Sint-Paulusklooster; in Arraiolos het Onze-Lieve-Vrouwe-
Maria-Hemelvaartklooster; in Évora de kloosters van Lóios en van
Espinheiro; in Vila Viçosa het Klooster das Chagas en in Beja het
Sint-Franciscusklooster. Door de zorgvuldigheid van de restauratie
zijn ze allemaal zeer de moeite van het bezoeken waard.
(Toeristische Diensten: Waar overnacht u)



28 » de alentejo is erfgoed

DE ALENTEJO VAN DE ONTDEKKINGSREIZEN

Tussen de XVe en XVIIIe eeuw heeft Portugal een grote welvaart
gekend. Hoeveel het ook aan mensen gekost heeft, het is een feit dat de
tijd van de ontdekkingsreizen een nog nooit eerder vertoonde rijkdom
heeft gebracht, het resultaat van een levendige handel in specerijen,
goud, en edelstenen, komend uit, als belangrijkste bron, India en Brazilië.
De Alentejo, waar in deze tijd regelmatig koningen woonden, heeft er aan
deelgenomen en er zijn voordeel mee gedaan. Er werden herenhuizen,
paleizen, kerken en kloosters gebouwd en andere kostbare werken
werden uitgevoerd zoals de aquaducten, Água da Prata in Évora en het
aquaduct, Amoreira in Elvas. Er werden prachtige fonteinen en
schandpalen gemaakt, er werd nieuw gebouwd, en wat al bestond, werd
opnieuw opgebouwd en verfraaid. Er werden nationale en buitenlandse
kunstenaars aangesteld, er werden meesterwerken gemaakt in steen en
van hout. De schilderkunst, beeldhouwkunst en sierkunst werden verder
ontwikkeld, in één woord, er werd alles aan gedaan om voor de toekomst
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grootse werken ter ere van de mensheid en van God na te laten.
Zoals in de rest van Europa volgden de stijlen elkaar op: gotisch,
renaissance, maniëristisch, barok, neoklassiek. 
Maar in Portugal ontstond een originele stijl: de manuelijnse stijl.
Hoewel de naam rechtstreeks van koning Manuel I is afgeleid – de
koning die het geluk had dat in zijn regeringsperiode India werd
bereikt en Brazilië werd ontdekt -, is deze stijl al vóór hem ontstaan
en leefde na zijn dood verder. Deze stijl heeft haar wortels in de
laatgotiek en is beïnvloed door de mudejar stijl,(moorse invloed). Dit
resulteerde in een paar merkwaardige manuelijns-mudejar
voorbeelden. In de laatste fase gaat het manuelisme samen met de
renaissance en het maniërisme.
Omdat het meest belangrijke van dit erfgoed in de steden en dorpen
werd gebouwd, is het dus altijd een onderdeel van uw reis door de regio.
De meest praktische manier is dan ook de toeristische stadsroutes die
bij de VVV kantoren te verkrijgen zijn, te volgen. Deze routes zijn vrij
compleet. Ze zijn een combinatie van religieus- en militair erfgoed met
ontwikkelde bouwkunst, burgerlijke- en volksbouwkunst, wat aanleiding
is tot stimulerende wandelingen door de oudste en mooiste straten van
de historische centra. (De Alentejo is Landelijkheid)
Wie niet zoveel tijd heeft, kan ervoor kiezen om een kleine wandeling
door de Geschiedenis binnen één monument te maken: veel
monumenten bezitten elementen uit al deze perioden en vinden hun
oorsprong in de Middeleeuwen. Dat is het geval, bijvoorbeeld, bij de
Kathedraal van Évora (XIIIe-XVIIIe eeuw), de Sint-
Franciscuskerk in Estremoz (XIIIe-XVIIIe eeuw), de Santa Maria
da Feira kerk in Beja (XVe-XVIIIe eeuw) of de Santa Maria do
Castelo, kerk in Alcácer do Sal (XIIIe-XVIIIe eeuw).
Musealiefhebbers mogen het Stadsmuseum van Portalegre, het
Stadsmuseum van Crato, het Regionaal Museum van Évora, de
beide musea, behorend tot het Hertogelijk Paleis van Vila Viçosa
en het Regionaal Museum van Beja, niet overslaan.
Door de overdaad die er bestaat, lopen we, met het maken van een
keuze, het risico heel onrechtvaardig te zijn, daarom stellen we u
enkele belangrijke hoogtepunten van de manuelijnse-, renaissance-
en barokperiode voor om te bezoeken.

Manuelijns. De manuelijnse periode heeft ons honderden
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kunstwerken nagelaten op het gebied van architectuur,
beeldhouwkunst, schilderkunst, verluchtingskunst, graveerkunst en
edelsmeedkunst. De keramiek voor dagelijks gebruik en de decoratieve
wandtegels, het is onvermijdelijk dat u dit alles ontdekt. 
Als u snel een idee van de verschillende uitingen van deze periode wilt
krijgen, ga dan naar het dorpje Alvito, waar u, al in een ochtend, de
Schandpaal, het kasteel (nu een Pousada) en het portaal van de
Sint-Sebastiaanbedevaartskapel kunt zien. Zelfs is het mogelijk om
met behulp van de “ Gids van Manuelijns Alvito” bijna alle straatjes
van het dorp door te lopen op zoek naar gotische bogen.
Een paar kilometer verder kunt u in Viana do Alentejo deze tocht met een
bezoek aan het Kasteel en de Parochie kerk afronden. Als u de
manuelijnse stijl aantrekkelijk vindt, moet u naast enkele belangrijke
bezienswaardigheden in de historische centra van de belangrijkste steden
en dorpen uit de streek, zeker ook de ex-Kathedraal van Elvas bezoeken
en de wapenzalen van het Hertogelijk paleis van Vila Viçosa. 

Renaissance. Als we onder de renaissance een culturele beweging, die
de smaak van de klassieke oudheid verbind met de steun gevende
promotie van artistieke creativiteit, verstaan, dan is één van de
markantste voorbeelden uit die periode in de Alentejo ongetwijfeld het,
“hof in het dorp”: Vila Viçosa uit de XVIe-XVIIe- eeuw. Een bezoek aan
het ex-libris – het Hertogelijk Paleis – en de meest belangrijke
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monumenten van dit rijke erfgoed, kan een zeer interessante manier zijn
om de geschiedenis van die periode te begrijpen. Om het beeld volledig te
krijgen is het ook belangrijk om, met dit perspectief, naar de wegen
aanleg, van de destijds nieuwe, buiten de muren gelegen, stad te kijken,
met zijn geometrische kenmerken die zo karakteristiek zijn voor het
rationalisme van de renaissance. 
Op het gebied van de bouwkunst is de Barmhartigheidskerk van Beja
zeer aan te raden. Er is over deze kerk een verbazingwekkend verhaal te
vertellen: door de architect Diogo de Torralva ontworpen als een
burgerlijke loggia om als slachthuis te dienen, werd het begin XVIe eeuw
meteen aan de organisatie van de werken der barmhartigheid
overgedragen, omdat het zo’n mooi gebouw was, en in de tweede helft
van diezelfde eeuw werd het gebouw aangepast om als kerk te dienen.
Ook nog uit dezelfde tijd en zo tekenend voor deze periode, zijn de
zaalkerken, “Hallen-Kirche” (sommige al enigszins maniëristisch ),
met als mooi en origineel voorbeeld, de Goede-Jezus kerk in
Valverde (Évora) en de Elfduizend-Maagdenkapel van de Sint-
Antoniuskerk in Alcácer do Sal. Ze zijn niet voor publiek geopend maar
wie weet is er een mogelijkheid om het toch voor elkaar te krijgen. 
Als u in schilder- en beeldhouwkunst geïnteresseerd bent, mag u deze
belangrijke voorbeelden in Portalegre zeker niet missen: de beste
maniëristische schilderijen collectie van de streek, die zich in de
kathedraal bevind; en in het Sint-Bernardusklooster het
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beeldhouwwerk van het Graf van de Bisschop-Stichter, Jorge de
Melo, dat aan Nicolau de Chanterenne toegekend wordt. Van dezelfde
beeldhouwer, vestigen wij uw aandacht op twee andere, zeer
bijzondere kunstwerken: de voorgevels van de Gratiekerk in Évora en
van de Parochie kerk in Arronches. 

Barok. Het is tijdens de regeerperiode van koning Jan V (1707-1750)
dat vrede en rijkdom samen gaan met de koninklijke wil om de
grootsheid van het land tot uiting te laten komen. De barokkunst in
Portugal beleeft in deze periode haar hoogtepunt. Wij stellen u voor
uw ontdekking van deze periode in Portalegre te beginnen, dat bekend
staat als de hoofdstad van de barok van de Noord-Alentejo. Niet alleen
proeft u de sfeer, met het bezoeken van interieurs, ook de omgeving die u
kunt ontdekken onder leiding van de Gids: “ Huizen met
Wapenschilden”, die bij het VVV kantoor te krijgen is, draagt daar toe bij.
Gebruik makend van of de Stadsgids of de Fonteinengids is dit een
bijzonder interessante manier om het erfgoed van Portalegre te leren
kennen. (www.cm-portalegre.pt) Als u toch een interieur wilt bezoeken,
kiest u dan voor het Achiolipaleis, waar tegenwoordig de Hogere School
voor Onderwijs in gevestigd is. Klim de granieten trap omhoog in het
gezelschap van mooie wandtegels uit de XVIIIe eeuw en vraag of u mag
kijken in de belangrijkste zaal. 
Als u door gaat met uw reis in deze regio, kunt u verschillende
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paleizen, herenhuizen, kerken en fonteinen bewonderen die
vermeld worden in sommige stadsgidsen. Ook om andere redenen zult
u de volgende plaatsen vast willen bezoeken: Crato, Alter do Chão,
Monforte, Fronteira of Avis. Mis in Alter do Chão het Álamopaleis
niet, waar het VVV kantoor en een paar gemeentelijke culturele
diensten in gevestigd zijn. 
Wanneer u de Midden Alentejo binnen komt, wordt het steeds moeilijker
om te kiezen. Als u weinig tijd heeft, bezoek dan toch: in Estremoz de
oude Wapenzaal van koning Jan V, nu verandert in de pousada van de
Heilige Koningin Isabel ; in Borba, de in marmer gebeeldhouwde
Processiestaties; en in Redondo de buitengewone verzameling
wandtegels van het Sint-Paulusklooster. In Évora is het verplicht te
bezoeken: de hoofdkapel van de Kathedraal, ontworpen door Ludovice,
de architect van het beroemde Klooster van Mafra; de
Kruisigingkapel(Capela do Calvário) van de Sint-Franciscuskerk,
misschien wel het verbazingwekkendste vergulde houtsnijwerk van de
Alentejo; en de Sint-Johannes-de-Evangelist kerk (Igreja S. João
Evangelista (Lóios), de Barmhartigheidskerk (Igreja da Misericórdia)
en de Genadekerk (Igreja das Mercês), die een afdeling van sacrale
kunst van het regionale museum, herbergt. Om deze kleine route met
iets moois te eindigen moet u nog enkele tientallen kilometers afleggen,
om in Beja de verbazingwekkende parel van de barok, de kerk van
Prazeres te bezoeken. U mag dat zeker niet missen.

AC
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Adega Mayor. Hun inspiratie
vindend in de essentie van de
plattelandsbouwkunst, tekenen de
werken van vandaag de dag, de
steden en het platteland met
duidelijke hedendaagse,
minimalistische, sobere en erg
goed in het landschap passende,
gebouwen.
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IN THE THIRD MILLENNIUM

Laten we nu overgaan naar onze tijd, de ijzeren bouwkunst die hand in
hand ging met de opkomst van de trein in het achterland, het modernisme
van het begin van de XXe eeuw en de zware bouwkunst uit de zogenaamde
Nieuwe Staat van de dictatuur van Salazar, achter ons latend.
Wel zijn uit die periode de wandtegel panelen van de treinstations
overgebleven, plaatsen om zeker te bezoeken. Met symbolische waarde
en belangrijk voor de toekomst is, als eerste in het land, in 1919 in Évora
de burgervereniging ter behoud van het Erfgoed,opgericht – de Groep
Pró-Évora, die anticiperend op veel later spelende problemen, het niet
afbreken van de stadsmuur van Évora verdedigde, en de classificatie van
tientallen stadsmonumenten voorstelde. Ook bevorderde zij het
opruimen van de magnifieke kloostergalerij van de Kathedraal. Vanaf het
tweede gedeelte van de XXe eeuw, begon in de Alentejo een proces van
herwaardering van de historische centra. Men heeft het oude herstelt,
men heeft nieuwe bestemmingen gevonden voor monumenten, die
anders in de loop van de tijd vergaan zouden zijn, maar men heeft ook
nieuwe werken aangepakt. Beeldhouwers werden gevraagd om pleinen
en parken mooier te maken en beroemde architecten werden en worden
gevraagd voor zeer verschillende projecten, zoals nieuwe wijken,
culturele wijkcentra, kerken, wijnkelders of particuliere woningen.
Geïnspireerd door het waarachtige in de plattelandsbouwkunst, verrijken
zij de steden en het van nature conservatieve platteland met duidelijk
hedendaagse, minimalistische, eenvoudige en zeer goed in het landschap
passende gebouwen.
Als u er enkele wilt bewonderen, bekijk dan de Malagueirawijk in
Évora (ontworpen als sociale woonwijk) en de Adega Mayor in
Campo Maior, beide van Siza Vieira; het Kunstcentrum van Sines
van het bureau Aires Mateus; het Fluviarium van Mora van het
bureau Promontório Arquitectos; de Wijnkelder van het Landgoed
Rocim in Cuba, van Carlos Vitorino; of totaal onverwachts, in een
klein alentejaans dorpje de nieuwe Parochiekerk in Albergaria dos
Fusos van Victor Figueiredo en Jorge Filipe Pinto.
Deze en vele andere werken, zoals de beeldhouwwerken van João
Cutileiro in Évora of het Museum voor Hedendaagse Kunst, waar
Elvas op gegokt heeft, –gehuisvest in een XVIIIe eeuws barok
gebouw – zijn tekenen der tijd die ook niet gemist mogen worden.
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DE ALENTEJO IS NATUUR

De Alentejo is bijzonder geschikt voor actief
toerisme en toerisme in de natuur. Het prachtige
landschap nodigt uit tot wandelingen, ATB tochten
en paardrijden. De gemeentewegen zijn ondanks het
gebrek aan fietspaden, geschikt om te fietsen. Op de
rivieren, stuwmeren en aan de kust zijn vele
watersporten mogelijk. De stranden zijn bijzonder.
En de lucht is, in dit fantastische klimaat, ideaal om
te gaan parachute springen, parapenten,
zweefvliegen of ballon varen.
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GEORGANISEERDE TOCHTEN

Wie graag alleen reist, moet zich ervan bewust zijn dat je in de
Alentejo niet op alle plaatsen de hulp kunt krijgen die in plaatsen
gegeven wordt waar al langer toerisme, gericht op de natuur, bestaat. 
Voor wie op zoek is naar avontuur, kan dit een voordeel zijn. Maar wie
niet van improviseren houdt, kan beter sommige tochten alleen doen
en andere tochten, georganiseerd. 
Het aanbod van plaatselijke bedrijven is ruim, het houdt onder andere,
wandelingen en ATB tochten, 4x4 safari’s, paardrijden, bergbeklimmen,
fietsen, kanoën, boottochten op zee en op rivieren, flora- en
faunaobservatie, surfen, windsurfen, duiken, zeilen, sportvissen en
golfen, in. Sommige hotels en landelijke accommodaties bieden in hun
arrangementen activiteiten in de natuur aan.
Dit soort aanbod heeft er samen met de uitstekende hotels en
restaurants, en natuurlijk de natuur, toe bijgedragen dat de Alentejo
steeds meer uitgekozen wordt door bedrijven die hier hun incentives,
en vormende outdoor-programma’s organiseren.
(Toeristische Diensten: Waar overnacht u, Waar eet u, Wat doet u)

Zeer belangrijk. Als u alleen reist en de natuur in gaat is het handig
om bij de VVV te informeren over eventuele jacht activiteiten.
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DE TAAG IN DE ALENTEJO, TUSSEN NISA EN
BELVER

Wat wij u voorstellen is om een onbekend gedeelte van de Taag te
ontdekken, heel anders dan de brede monding van de rivier bij
Lissabon. Als eerste in de omgeving van Nisa en vervolgens bij
Belver. Nisa is een gemeente die veel geïnvesteerd heeft in
wandelsport en waar u een paar wandelroutes kunt lopen, (allemaal
PR ofwel Kleine Routes) met onverwachte landschappen in het
stroomgebied van de Taag en van de Serra van S. Miguel. De
interpretatiefolders zijn beschikbaar bij het VVV kantoor en kunt u
down loaden van de website 
www.cm-nisa.pt/desporto_percursospedestres.htm De
bewegwijzering is heel goed bijgehouden.
Als u maar voor enkele wandelingen tijd heeft, stellen wij u de
volgende drie routes voor: PR1, “Jansroute” (start in Amieira do Tejo,
12,6 km, middelmatig moeilijk); PR8, “Witte Molenroute” (start in
Montalvão, 14 km, middelmatig moeilijk); en PR4, “Conhalroute”
(start in Arneiro, 9,8 km, middelmatig moeilijk). De derde route is een
interessante wandeling langs de Romeinse Goudmijn van Conhal.
Dit is een uitgestrekte groeve die bestaat uit hopen stenen en getuigt
van de goudwinning die hier tijdens de Romeinse tijd en in de
middeleeuwen plaats heeft gevonden. Deze plaats maakt deel uit van
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de geomonumenten geïntegreerd in het GeoPark Naturtejo, één van
de 30 Europese GeoParken die door UNESCO geclassificeerd
zijn.(www.naturtejo.com)
Wie van forten, prachtige uitzichten en kanoën houdt, moet verder
reizen naar Belver. Vanaf het kasteel heeft u een prachtig uitzicht
over de Taag. Aan de andere kant van de rivier ligt het Rivierstrand
van Quinta do Alamal, met diverse ondersteunende faciliteiten,
waaronder het huren van kano’s en andere bootjes, waarmee u
eindelijk op de Taag kunt varen. De Taag is hier kalm, want het water
wordt tegen gehouden door één van Portugals oudste stuwdammen.
Vergeet niet over het prachtige, 2 kilometer lange, voetpad langs de
rivier te lopen, helemaal gemaakt van houten palen wat loopt van de
brug naar de Quinta do Alamal. 
Om uw programma in dit gebied op een heel bijzondere manier af te
sluiten, moet u een dag reserveren om het gedeelte tussen Belver en
Fratel (Beira lijn) met de trein te doen. Let wel op de reistijden, die
zijn niet samengesteld voor het heen en weer gaan van toeristen. 
(De Alentejo is Erfgoed, De Alentejo is Landelijkheid, De Alentejo is
Gastronomie en Wijn)
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NATUURPARK S.MAMEDE

In het Natuurpark van S. Mamede is de natuur bijzonder overdadig.
Zeer rijk op geologisch gebied. De aandacht van de reiziger wordt
meteen getrokken door het indrukwekkende graniet, dat met bizarre
sculpturen het landschap tekent. In het noorden delen
kastanjebomen en eiken de grond met kurkeiken en steeneiken terwijl
de druiven en olijfbomen op zachtglooiende of steilere hellingen langs
de riviertjes groeien. Het zuiden wordt gekenmerkt door
grootgrondbezit. Dit is de Alentejo van de “montes”, van de
boerenbedrijven in natuurlijke symbiose met kurk-eikenbossen en
struiken, en kleine dorpjes met witgekalkte huizen, omgeven door
groentetuinen en boomgaarden.
Ondanks de druk van de menselijke aanwezigheid is de fauna volop
aanwezig: zeldzame vogels zoals de havikarend en de vale gier,
sperwers, slangenarenden, grijze wouwen, blauwe reigers, bosuilen
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en vele andere vogels, leven er samen met wilde zwijnen, herten,
dassen, wilde katten, vossen of gewone konijnen. 
De geschiedenis van de menselijke aanwezigheid leeft voort in
duizendjarige getuigenissen, zoals hunebedden, menhirs,
overblijfselen van nederzettingen, Romeinse- en middeleeuwse
bruggen, en ook nog een uitgebreid netwerk van paden, waarvan
enkele deel uitmaken van de wandelroutes door het Natuurpark. 
In dit Park zijn acht routes uitgezet. De folders zijn verkrijgbaar bij
Quinta dos Olhos d’Água, hoofdkantoor van het Park (S. Salvador de
Aramenha), en bij de VVV kantoren van Marvão en Arronches. De
routes van Marvão (8 km), Galegos (11,5 km), Alegrete (11 km) en
Esperança (16 km) zijn voor iedereen, die in goede conditie is,
geschikt, en bieden samen een redelijk volledig beeld van het
landschap van het Park. De laatste twee routes kunnen ook op een
ATB gedaan worden. Voordat u op pad gaat, is het verstandig even te
informeren naar de toestand van de bewegwijzering. 
Op de Steile Rotsen van Portalegre komen bergbeklimmers de
enige, van faciliteiten voorzien, bergwanden tegen waar in het
Beschermd Gebied geklommen mag worden.
Voor de fietsers zijn de secundaire en gemeentewegen van het Park
een waar paradijs om te ontdekken. 
(De Alentejo is Erfgoed, De Alentejo is Landelijkheid, De Alentejo is
Gastronomie en Wijn) 
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ECO-TOERISTISCH CENTRUM VAN RIBEIRA
GRANDE

Het landschap wat zich uitstrekt tussen Fronteira en Monforte is
bijzonder mooi: het zijn glooiende, groene weides waar schapen en
ander vee grazen; olijven die in ordelijke rijen op de heuvels groeien,
kurk- en steeneikenbossen met een verbazingwekkend spel van licht
en schaduw; wijngaarden die al naargelang het seizoen van kleur
veranderen en duizenden wilde bloemen die de velden kleuren
wanneer het Lente wordt. En het dal van Ribeira Grande. Met een
dichte en bladerrijke begroeiing, tientallen vogelsoorten, ruïnes van
oude watermolens en merkwaardige historische overblijfselen zoals
de Heiligdomgrotten van S. Bento das Lapas, die alleen diegene leert
kennen die te voet op avontuur gaat. 
De ontdekkingsreis is inderdaad het beste te voet te maken: de “Route
van Ribeira Grande” (PR2, 9 km, middelmatig moeilijk met een paar
steile hellingen), begint en eindigt bij het Ecotoeristisch Centrum van
Ribeira Grande, bij Fronteira. Bij het VVV kantoor vind u een folder met
uitleg over de route, een gids voor observatie van de regionale avifauna
en informatie over het erfgoed van dit mooie stadje.
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Op weg naar het beginpunt moet u omhoog klimmen naar de Onze-Lieve-
Vrouwe-van-de-Oude-Stad-kerk, een bezoek wat de moeite waard is en
op dit uitzichtpunt kunt u genieten van het wijde panorama. Vergeet niet
om een lunchpakket mee te nemen: de 3 of 4 uur die de wandeling in
beslag neemt, zijn kort om te genieten van de plaatsen die u tegenkomt. 
Bij uw terugkomst, kunt u uitrusten op het rivier strand en daar
informeren naar het programma van het Astronomisch
Observatiecentrum wat deel uitmaakt van dit complex. Als er een
heldere hemel is neem even de tijd om die te bekijken, de Alentejo
heeft een schitterende sterren hemel. 
Als u een echte wandelliefhebber bent, hebben we nog vier andere
uitgezette PR routes voor u. Als u niet al te veel tijd heeft, dan moet u er
tenminste nog één doen: de “Route van de Serra das Penas” (PR 5, 11
km, ongeveer 3.30 uur, makkelijk), een bijzonder goed excuus om het
stadje Cabeço de Vide, met het historisch centrum en de zeer oude
nauwe straatjes en de hunebedden van de Serra das Penas te leren
kennen. Als u in Cabeço de Vide bent, breng dan ook een bezoek aan de
warm waterbaden, met sulfer rijk water, bij het oude treinstation, dat
nu omgebouwd is tot hotel. Hier zijn nog karakteristieke thematische
wandtegeltableaux van Jorge Colaço te zien. 
Als u verdergaat naar Vaiamonte richting Monforte, dan komt u weer bij
de Ribeira Grande en wel op het rivierstrand van de Romeinse Brug. 
(De Alentejo is Erfgoed, De Alentejo is Landelijkheid, De Alentejo is
Gastronomie en Wijn)
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VAN HET ECOLOGISCH PARK GAMEIRO NAAR
DE STUWMEREN VAN MONTARGIL EN
MARANHÃO

Enkele vrije uren doorbrengen in het Ecologisch Park Gameiro en
een bezoek brengen aan het Fluviarium van Mora is voor iedere
leeftijd een geschikt programma. De toegang is bij Cabeção, een
dorpje met kleine wijnkelders en goede wijnen van lokale wijnboeren.
(www.fluviariomora.pt)
In het Park ligt de Dam van Gameiro, waar u kunt zwemmen,
waterfietsen en kanoën, op een ongeveer drie kilometer lang stuk. De
bootjes enz. kunnen ter plekke gehuurd worden. 
Om te kunnen vissen zijn er bij de rivier Raia twee gedeeltes
uitgezet van ongeveer 10 kilometer lang waar de sport beoefend mag
worden. Een gedeelte aan de linkeroever met 200 visplaatsen en één
aan de rechteroever met 65 visplaatsen. Van de talrijke vissoorten

AC
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vallen de forelbaars, barbeel, Iberische sneep, grondel, karper,
blankvoorn, zonnebaars, kroeskarper en paling op.
Het Fluviárium, is een interessant zoetwater aquarium en biedt ons de
“Rivierroute” aan, een levende tentoonstelling voorzien van uitleg, over de
rivier fauna. Stap voor stap ontdekken we tussen rotsformaties en
zandoevers de mysterieuze bewoners van de rivierbedding, de afgronden,
de stroompjes, de watervallen, de stuwmeren, de migratiegebieden, het
estuarium en de monding. Aan het eind van deze weg zien we opeens,
verrassend, de habitat van de behendige, grappige otters. 

Montargil en Maranhão
Als we in Cabeção zijn, is het maar een klein eindje naar Montargil en
Maranhão, twee stuwmeren die verantwoordelijk zijn voor prachtige
waterspiegels, ideaal om watersport te beoefenen.
Montargil is een echte badplaats waar je kunt waterskiën, zeilen,
windsurfen, roeien, hovercraften en sportvissen. Het stuwmeer van
Maranhão, bestaat nu uit een recreatie complex wat deel uitmaakt
van het nieuwe gemeentelijke kampeer terrein en is nog zo’n plaats in
de Alentejo waar de landschappelijke schoonheid sterk verbonden is
met het rijke erfgoed. Van bovenaf uitkijkend over het meer ligt het
stadje Avis, met een historisch centrum die een bezoek waard is. 
Met de auto of op de fiets is de makkelijkste en mooiste route in deze
streek, de route Avis – Ervedal – Figueira e Barros – Benavila. In
Benavila volgt u de richting Alter do Chão, en vind u meteen nadat u
de eerste brug bent overgestoken, de eenvoudige bedevaartskapel
van Onze-Lieve-Vrouwe-tussen-het-Water. 
(De Alentejo is Erfgoed, De Alentejo is Landelijkheid, De Alentejo is
Gastronomie en Wijn) 
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SERRA D’OSSA EN HET MARMERGEBIED

De Serra D´Ossa is, met nauwelijks 650 m hoogte het belangrijkste
heuvelgebied van de Midden Alentejo. De heuvels liggen noordwest
zuidoost en het centrale gedeelte ligt bij de gemeentes Estremoz,
Borba en Redondo. Vanaf de hellingen loopt het water, dat aan de ene
kant behoort tot het stroomgebeid van de Guadiana, en aan de andere
kant tot het stroomgebied van de Taag, naar beneden. Contrasterend
met deze heuvels, die hoofdzakelijk uit leisteen bestaan, strekt zich
het marmergebied uit, tussen Estremoz, Borba, Vila Viçosa en
Alandroal. 
Het is niet mogelijk het één zonder het ander te leren kennen. Ook niet
wenselijk: met zo’n verscheidenheid in het landschap en zo’n
overvloedig rijk erfgoed is het een verplichting om hier goed rond te
kijken. 
Laten wij u twee voorstellen doen: fiets of rijdt met de auto door een



48 » de alentejo is natuur

deel van het Marmergebied, en wandel over een aantal aangegeven
paden van de Serra D’Ossa.
Voor de eerste tocht heeft u niet veel aanwijzingen nodig: het is
genoeg als u secundaire wegen kiest die de dorpen met elkaar
verbinden, omdat de enorme marmerkraters, het best te zien zijn
langs de wegen tussen Borba, Vila Viçosa en Bencatel. U moet wel
voorzichtig zijn, want er is behoorlijk wat zwaar verkeer. Als
aanvulling kunt u het Marmermuseum in Vila Viçosa bezoeken, dat in
het voormalige treinstation gehuisvest is. Lopend door de historische
centra van Estremoz, Borba en Vila Viçosa, met als leidraad dit “witte
goud” dat in de belangrijkste bezienswaardigheden van het erfgoed te
zien is, is als de “kers op de taart”. (De Alentejo is Erfgoed)
Het ontdekken van de Serra D’Ossa ligt minder voor de hand. In de
jaren 60 is hier het grootste aanéén gesloten eucalyptusbos (6.000
ha) van Portugal geplant, maar op sommige plaatsen is de
oorspronkelijke vegetatie van wilde planten en struiken, zoals
cistusrozen, heide, brem en lavendel, behouden gebleven. Alhoewel
deze mediterrane vegetatie op verschillende plekken in de Serra
D’Ossa te vinden is, is de eenvoudigste manier om het te ontdekken,
zelf, zonder begeleiding, enkele routes te gaan wandelen. Wij stellen u
twee routes voor PR1, “Hunebedroute”5,9 km. makkelijk, beginnend
en eindigend in het dorp Freixo (bij Redondo); en de PR 1, “São
Gregório-Herinneringen-aan-een-dorp”, 5 km, makkelijk, met begin-
en eindpunt in het dorp S. Gregório.(Borba). Beide routes zijn
interessant uit het oogpunt van milieu, landschappen, archeologie en
ook landbouwkundig. De ondersteunende folders zijn te krijgen in de
VVV kantoren van Redondo en van S.Gregório. (De Alentejo is
Landelijkheid. De Alentejo is Gastronomie en Wijn)
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TUSSEN ÉVORA EN MONTEMOR-O-NOVO

De as Évora – Montemor-o-Novo, is, niet alleen door zijn enorme bezit
aan erfgoed waardevol, maar ook zijn er uitstekenden condities om in
de natuur toerisme te beoefenen. Het aanbod aan georganiseerde
activiteiten is aanzienlijk, hoewel voor een groot deel een minimum
aantal deelnemers vereist is (gemiddeld 4 à 10 personen). Zelf kunt u
het Ecopad van Évora, de Route van Água da Prata en de Milieuroutes
van Monfurado en Cabrela, doen. 
Het Ecopad van Évora, dat gemaakt is daar, waar de oude spoorlijn
tussen Évora en Mora liep, is gedeeltelijk klaar, begint in de stad en
loopt in totaal tot 21 km., buiten de stad door. Tot aan de
gemeentegrens bij Herdade da Sempre Noiva. Het is een fiets-en
wandelpad.
De Wandelroute van Água da Prata volgt een deel het Aquaduct van
Évora, dat ook nu nog water naar de stad brengt. Het is gebouwd in de
XVIe eeuw en vanaf de XVIIIe eeuw is eraan verbouwd en verbeterd.
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De, bijna 8 km. lange, wandeling is erg interessant uit historisch en
landschappelijk oogpunt en begint bij de weg Évora-Arraiolos.
Alhoewel de routes zo zijn dat het geschikter is voor wandelen kun je
ook met een ATB gaan. De folders met de route en uitleg zijn
verkrijgbaar bij het VVV kantoor van Évora en kunt u down-loaden.
www.evora.net/percursos
De Milieuroutes werden ontwikkeld in het gebied van Monfurado en
Cabrela, dat deel uitmaakt van het netwerk Natura 2000. Zij
verbinden dorpjes van de gemeentes Évora en Montemor-o-Novo en
deze routes zijn geclassificeerd door hun landschappelijke waarde, en
tevens door de belangrijkste megalithische monumenten van de
streek die u hier kunt vinden. Ook vind u hier landbouwactiviteiten,
wat bosbouw en kunt u er herders met hun kuddes tegenkomen,
allemaal in verband staand met de kurk- en steeneikenbossen en
olijfboomgaarden. Bij de VVV kantoren van beide steden en bij het
Milieuinterpratiecentrum van Cabrela en Monfurado, in de voormalige
basisschool van het dorpje Baldios (Montemor-o-Novo)gevestigd, zijn
ondersteunende folders verkrijgbaar. (Nadere informatie kunt u vinden
op de websites: www.evora.net/percursos en
www.cm-montemornovo.pt.natura)
(De Alentejo is Erfgoed, De Alentejo is Landelijkheid, De Alentejo is
Gastronomie en Wijn) 
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HET LAND OM ALQUEVA

In de Alentejo, waar water schaars is, werd de grote stuwdam van
Alqueva gebouwd, aangelegd in de rivier Guadiana tussen Moura en
Portel, waardoor het grootste kunstmatige meer van Europa
ontstond. Deze enorme wateroppervlakte beslaat een gebied van 250
km2, strekt zich over meer dan 80 km van de voormalige rivier uit en
de duizenden inhammen hebben samen een omtrek van 1.160 km..
Stroomafwaarts van de enorme wand is de Dam van Pedrógão
gebouwd, die deel uitmaakt van het complex en goed zichtbaar is
vanaf de brug tussen Pedrógão (Vidigueira) en Moura. 
De nieuwe schoonheid van het meer, is verbazend, en heeft aspecten
waardoor het uniek is onder de wereldwijd verspreide stuwmeren: het
typische Alentejaanse landschap er omheen, dat bestaat uit
duizenden olijfbomen, kurkeiken en steeneiken en de vele versterkte
dorpjes die in dit grensgebied, eeuwenlang voor de verdediging
zorgden. De zelfstandige reiziger, die zich verplaatst op de fiets of
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met de auto, stellen wij zonder aarzelen voor, om helemaal om het
Grote Meer heen te rijden. Er zijn vele mogelijkheden om te
overnachten en er zijn prachtige uitzichtpunten langs de wegen. Van
alle plaatsen op deze route is het, vanwege hun historisch belang,
verplicht om te stoppen in: Juromenha, Alandroal, Terena,
Monsaraz en Portel op de rechteroever en Mourão en Moura op de
linkeroever. (De Alentejo is Erfgoed). Het nieuwe dorp Luz kunt u
door zijn symbolische waarde, niet overslaan. Het vervangt het oude
dorp dat als enige, in het water van Alqueva ten onder is gegaan. Vergeet
niet een bezoek te brengen aan het Museum, dat een waardevolle
collectie herinneringen aan het oude dorp en de Guadiana bezit. 
(De Alentejo is Erfgoed, De Alentejo is Landelijkheid, De Alentejo is
Gastronomie en Wijn) 

Wat kunt u in deze streek doen?
Als we beginnen met de activiteiten op het stuwmeer, hebben we al
een aanzienlijk aanbod van lokale bedrijven: behalve het sportvissen
op verschillende soorten, waaronder de befaamde forelbaars, kunt u
tochtjes maken met een kano of met kleine motorbootjes, een cruise
van een paar dagen of, uniek in Portugal, een gemotoriseerde
woonboot huren voor minimaal 2 en maximaal 12 personen. Ook zijn
er sportvissersboten, rubberboten met motoren, kano’s en kajaks,
zeilboten, plezierjachten en windsurfplanken te huur. 
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Bij de activiteiten in de lucht, staat u een sensatie te wachten. Per
helikopter, kleine vliegtuigjes of per ballon, het zijn belevenissen die u
niet mag missen. 
Wat betreft de activiteiten op het land, degene die wil kiezen voor
georganiseerde tochten, heeft de mogelijkheid tot prachtige tochten
te voet, op de fiets, te paard, in een paardenkar of in een jeep. 
Daar waar het water Alqueva binnen komt, vinden de zelfstandige
wandelaars een paar bewegwijzerde routes. Dat is het geval bij de
drie Kleine Routes van de gemeente Alandroal: PR1, “Route do Giro”
(startpunt bij de Onze-Lieve-Vrouwe-der-Troostkerk, 4,5 km,
middelmatig moeilijk); PR2, “Pedra Alçada” (startpunt bij het
deelgemeentehuis van Aldeia de Pias, 9 km, middelmatig moeilijk); en
PR3, “Wandelingen pelo Campo”(wandelingen door het veld),
startpunt bij de begraafplaats van Terena, 11 km, middelmatig
moeilijk. Nadere informatie kunt u vinden op de website www.cm-
alandroal.pt
Men is bezig met veel andere routes te ontwikkelen, met name in de
gemeente Reguengos de Monsaraz, waar u al de route: ”Percurso do
Telheiro” kunt lopen, met als startpunt het mooie fontein in het dorp.
Als u naar de VVV kantoren van de regio Alqueva gaat, krijgt u alle
actuele informatie. 
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>Natuurpark Noudar. Noudar is een apart geval in het geheel van het
Grote Meer. Het verplicht u om een omweg te maken, weg van de oevers
van het meer, maar het is de moeite waard, vanwege het kasteel van
Noudar, de beroemde ham van Barrancos(De Alentejo is gastronomie en
wijn) en het Natuurpark. Gesticht, in het kader van de compensatie
regelingen onderdeel van het natuurbeheer programma van Alqueva, heeft
dit park als doel het duurzame beheer van dit natuurgebied samen met
duurzame landbouw en toerisme te promoten. (www.parquenoudar.com)
Door de speciale waarde van de natuur - met bijzondere aandacht voor de
steeneikenbossen en de avifauna (roofvogels en gieren) - maakt dit gebied
deel uit van het netwerk Natura 2000.
Het belang van het ontdekken van het landschap, krijgt meerwaarde als u
het doet via drie, aangegeven en uitgelegde routes door het Park, met
verschillende thema’s: de Geologische-Mijnroute, de kleine wandeling De
Heuvel(O Monte) en de route: De Straat (A Estrada). Deze routes kunt u
zelfstandig lopen of fietsen of onder leiding van een gids of met een
digitale gids.
Als u weer terug in Moura bent, ga dan ook even naar Amareleja, waar de
grootste Fotovoltaïsche Centrale van de wereld is gebouwd.
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IN CAMPO BRANCO

Als u van grote open vlaktes houdt en aan vogelobservatie doet,
dan is Campo Branco, voor u de ideale plaats. 
Deze streek is de belangrijkste pseudosteppe of graansteppe streek
van Portugal en is het resultaat van extensieve, niet-geïrrigeerde
graanbouw waarbij de graanteelt wordt afgewisseld met het braak
laten liggen van het land. Het bestaan van vele, met uitsterven
bedreigde, vogelsoorten, waaronder de grote trap, kleine torenvalk,
kleine trap, zwartbuikzandhoen, kraanvogel en de grauwe kiekendief,
is afhankelijk van het onderhoud van dit ecosysteem. Door het belang
hiervan is Campo Branco in het netwerk Natura 2000 opgenomen.
Behalve de pseudosteppe vind u er ook een ander soort landschap met
een gevarieerde fauna. Het bekijken is tegenwoordig veel makkelijker
omdat er zes wandel routes met wegwijzers zijn aangegeven, met
ondersteuning van de folder “Wandelroutes van Campo Branco” van
de vereniging Bond voor Natuurbescherming (LPN).

LPN
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Hoe gaat de reiziger te werk? Als u een georganiseerd
vogelobservatie programma wilt volgen, moet u minimaal 8 dagen van
te voren telefonisch, per fax of e-mail een bezoek afspreken bij het
Milieu Educatie Centrum van Vale Gonçalinho – het hart van de
landgoederen die de LPN heeft aangekocht in het kader van het
Duurzaam Castro Verde project. Als u over een eigen uitrusting
beschikt en liever alleen gaat wandelen, kunt u naar het VVV kantoor
in Castro Verde gaan en daar de routegids kopen (www.cm-
castroverde.pt). Zonder afspraak zou u zelfs ook naar het Centrum
van Vale Gonçalinho kunnen gaan en Route 6 “Vale Gonçalinho –
Pereiras” lopen. 
Wat betreft de beste jaargetijden om deze wandelingen te maken,
kunnen we zeggen, bijna het hele jaar, alleen niet tussen Juli en
September, wanneer het te warm is. Wie de paringszang van de
mannelijke trap wil horen, moet voor Maart en April kiezen. 
Wat ook uw programma is, maak altijd een bezoek aan Castro Verde
om haar karakteristieke, bijzondere sfeer te proeven. (De Alentejo is
Erfgoed, De Alentejo is Landelijkheid)
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IN HET GUADIANADAL

Het Natuurpark van het Guadianadal, van ongeveer 70.000 hectare
groot, strekt zich uit in het gebied, van de waterval van Pulo do Lobo,
tot aan het beekje Vascão ten zuiden van Mértola. Het omvat zeer
verschillende landschaptypes: de dalen tussen de rivier en haar
zijrivieren, de kwarts heuvels van de Serra de Alcaria en São Barão en
een uitgestrekte, ruwe vlakte waar niet-geïrrigeerde
akkerbouwgewassen, steeneikbossen en cistusrozen groeien. In de
steilere gebieden van de heuvels en waterlopen, met weinig
menselijke tussenkomst, groeit nog het zogenaamde mediterrane
kreupelhout, de oorspronkelijke begroeiing van deze streek. In één
woord, we zijn in dat deel van de Alentejo waar de onherbergzame
schoonheid van het zuiden het beste tot uitdrukking komt. Meer nog.
Nu de Alqueva een aanzienlijk deel van de Guadiana heeft doen
onderlopen, bevinden we ons in een ongetwijfeld bevoorrecht gebied
om herinneringen te ontdekken aan een rivier die vanaf de Dam van
Pedrógão, vrij naar zee stroomt. 
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De bebouwde kern van dit Park is het stadje Mértola. (De Alentejo is
Erfgoed, De Alentejo is Landelijkheid, De Alentejo is Gastronomie en
Wijn). De plaatselijke bedrijven bieden wandel- en fietsroutes aan, of
men kan met een kano of motorboot tochtjes maken over het hele
bevaarbare gedeelte van de rivier (van Mértola / Pomarão tot Vila
Real de Santo António). Deze kleine cruises kunnen een vaststaand
programma hebben of kunnen naar wens ingevuld worden. 
Op grond van de bij het VVV kantoor verkrijgbare informatie stellen
wij u voor om landelijke plaatsjes zoals Moinho dos Canais, Azenhas
de Mértola, de kleine vissershaven van Penha d’Águia, te bezoeken.
Als min of meer verplichte bezienswaardigheden zijn er Pulo do
Lobo, de Mijn van S. Domingos die samen met het Rivierstrand
van Tapada Grande, een geheel vormt. 
Buiten het Natuurpark stellen wij u voor om het prachtige stuk van de
rivier dat zich stroomopwaarts tussen Pulo de Lobo en de dam van
Pedrógão bevind, te gaan ontdekken.

Wandeling naar Pulo do Lobo
Pulo do Lobo is het meest fantastische geomorfologische
niveauverschil van de Alentejo. Om het te begrijpen, moeten we
teruggaan tot aan de laatste ijstijd – de zogenaamde ijstijd van
Wurm-,die in de laatste fase een daling van het waterpeil
veroorzaakte. In deze lang vergane tijden heeft zich bij de monding
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van de rivier, die we nu de Guadiana noemen, een abrupt verschil in
hoogte gevormd, dat door een regressieve erosiegolf langzaam
stroomopwaarts werd verplaatst, ondertussen een nieuwe bedding in
de oude rivier bodem vormend. Vanaf een gegeven moment is dit
proces gestopt doordat het stootte op een hardere rotssoort – de
grauwackes van Pulo do Lobo.
Wat we te zien krijgen, is veel meer dan de duizelingwekkende loop
van de rivier tussen rotsachtige oevers – plotseling zo nauw dat je er
met een “sprong” (“pulo”) over zou kunnen springen – het is, de
spectaculaire snelheid van de waterval van bijna 14 meter, in het
kalme Pego dos Sáveis. Het is de verduidelijkende, zeldzame aanblik
van verschillende geologische periodes die voor het ontstaan van de
twee rivierbeddingen gezorgd hebben: de oude bedding - een breed, in
het gesteente uitgehouwen bodem waar de oude Guadiana stroomde -
en daar binnenin, de nieuwe bedding, die hier lang en recht is en
ongeveer 12 km lang, dit gedeelte wordt hier toepasselijk “de gang”
genoemd. De turbulentie van water met stenen, een miljoenen jaren
oude geschiedenis en met een beetje geluk het misschien zien van de
schuwe zwarte ooievaar, dit alles maakt Pulo de Lobo tot een
onvergetelijke ervaring.
Pulo do Lobo is aangegeven op de linkeroever, op de weg van Mértola-
Serpa bij het dorpje Vale do Poço, en aan de rechteroever bij Corte
Gafo, op de weg Mértola – Beja. Het meest spectaculaire uitzicht
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heeft u op de linkeroever, alhoewel de waterval vanaf de andere kant
beter te zien is. Het is een gevaarlijk gebied aan beide kanten van de
rivier. Als u met kinderen reist, moet u erg voorzichtig zijn, want er
staan geen hekken.

Tussen de Dam van Pedrógão en Pulo do Lobo
Het stuk van de Guadiana, wat loopt tussen de Dam van Pedrógão en
het gebied stroomopwaarts van Pulo do Lobo, is de meest
expressieve, levende herinnering aan de oude rivier. Behalve de
schoonheid van het landschap, de avifauna en de landelijke
watermolens, die al tientallen jaren geleden buiten werking gesteld
zijn, zijn er watervalletjes in de openingen van de dammen en
grappige versnellingen in de rivier die de kano tochten, georganiseerd
door bedrijven in de regio, zo leuk maken. De beste plaats om dit te
bekijken is de brug van Serpa. Degene die zelf te voet, op een
mountainbike of in een jeep op pad wil gaan, vindt bij het dorpje
Quintos makkelijk een goed zichtbare onverharde weg die naar de
rivier leidt. Als u daar éénmaal bent aangekomen kunt u stroomop- en
stroomafwaarts kilometers langs de oevers gaan. 
Als u toch in deze buurt bent, breng dan ook een bezoekje aan het
Historisch Centrum van Serpa en proef de befaamde regionale
schapenkaas. (De Alentejo is Erfgoed, De Alentejo is Landelijkheid, De
Alentejo is Gastronomie en Wijn)
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ALENTEJO-KUST

Het blijft fascineren om dit gedeelte van de Alentejo, wat aan zee ligt,
te ontdekken. Langs de moerassen van de monding van de Sado
gaand, bereikt u een enorme kustlijn die tussen de punt van Tróia en
de kaap van Sines een ononderbroken zandstrand vormt. In het
binnenland valt het overdadige groen van de Serra van Grândola op,
de kurkeikbossen worden afgewisseld door dichte pijnbomenbossen,
de rivieren lopen uit in mooie stuwmeren en de overvloed aan water
geeft leven aan de vele rijstvelden. Plotseling verandert het
landschap. Ten zuiden van Sines, hebben de wind en de zee, als een
beitel en een hamer, samen met de fantasie van de geologische tijden,
voor de meest vreemde vormen gezorgd, kliffen werden uitgehakt,
leisteenblokken werden rond gemaakt, rijen duinen ontstonden langs
de stranden, kleine geheime strandjes werden gevormd en verdwenen
weer, vegetatie kreeg nieuwe vormen, de kustvlakte werd glad
gestreken en gaf voedsel aan algen, vissen, reptielen, vogels en
zeldzame zoogdieren...
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Het is als een boeiend geschiedkundig museum verbonden met het
leven van de natuur, en dat is de reden dat dit gebied het verdiend
heeft om geclassificeerd te worden: drie Beschermde Gebieden, de
Natuurreservaten van de Monding van de Sado en van de Meren van
Santo André en Sancha, en het Natuurpark van de Zuidwest-Alentejo
en Vicentinakust. 

GEORGANISEERDE TOCHTEN
Het aanbod van plaatselijke bedrijven omvat programma’s op land, die
lijken op de programma’s die in de rest van het binnenland van de
Alentejo worden aangeboden – wandelingen, ATB tochten, jeeptrips
en paardrijdtochten. Zoals te verwachten is in een kuststreek, zijn er
talrijke rivier- en zeeactiviteiten: tochtjes in de zoutgaljoens op de
Sado rivier waar flamingo’s en dolfijnen geobserveerd kunnen worden;
boot- en kanotochtjes op de Mira rivier, diepzeevissen, zeecruises,
duiken (cursussen, try-dives, duiktrips, diepzee jagen), surfen,
windsurfen, kitesurfen en bodyboarden. Sommige bedrijven verhuren
ATB’s, motorboten, kano’s en kajaks.
(Toeristische Diensten: Wat doet u)

ZELFSTANDIGE REIZIGERS
We willen u een paar voorstellen doen in twee geografische gebieden.
Al naar gelang u met de auto, op de fiets of te voet reist, moet u uw
tocht goed indelen, uitgaand van de bestaande faciliteiten
(Toeristische Diensten: Waar overnacht u, Waar eet u). Als u met de
fiets gaat, moet u er rekening mee houden dat de paden langs de kust
zanderig zijn. Kies daarom voor secundaire wegen of goed aangereden
onverharde wegen. 

Van de Monding van de Sado naar de Kaap van Sines
We beginnen bij Alcácer do Sal, het Salatia van de Romeinen. Dit is
voor wie via de A2 van Lissabon komt een mooie toegangspoort van
de Alentejo-kust. De stad ontvangt ons hier aan de rand van de Sado
met zeevruchten en pijnboompit taartjes en een historisch centrum
dat tussen de rivier en het kasteel kronkelt. Na goed van het uitzicht
over de rivier genoten te hebben, moet u aan boord gaan van een
zoutgaljoen, op zoek naar flamingo’s en dolfijnen. Voordat u naar de
kust gaat, kunt u, als u geïnteresseerd bent in traditionele
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plattelandsbouwkunde, er nog even van gebruik maken om Santa
Susana te bezoeken. Dit is een verrukkelijk dorp met de
karakteristieke, witgekalkte aarde huizen van de Alentejo. (De
Alentejo is Landelijkheid)
Als u langs de rivier in de richting van de monding gaat, moet u een
bezoek brengen aan de palen haven van Carrasqueira, een
merkwaardige vissershaven met een labyrint van in de modder op
palen gebouwde pieren. Mooi uitzicht over het moeras. 
Als u doorgaat naar Comporta, met de rijstvelden, moet u een omweg
maken naar het Schiereiland van Tróia, hier zijn grote toeristische
complexen en kunt u van het uitzicht op de Serra de Arrábida
genieten. De stranden worden veel bezocht door windsurfers. 
Op dit schiereiland begint een uitgestrekt zandstrand, genaamd Costa
da Galé, dat zich uitstrekt tot de Kaap van Sines. Het is een gebied
met goede condities om te surfen of te bodyboarden, zoals de
beoefenaars, die altijd in Comporta en Carvalhal te vinden zijn,
bewijzen. U moet de u verwelkomende, en beschutte stranden van
Pinheirinho, Galé en Aberta Nova, met hun beschutte ankerplaatsen,
niet missen.

Wie zich aangetrokken voelt door het achterland en wie graag lange
wandelingen maakt, heeft tussen Grândola, Santiago do Cacém en
het Meer van Santo André veel mogelijkheden. (De Alentejo is
Erfgoed, De Alentejo is Gastronomie en Wijn)
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Informeert u bij de plaatselijke VVV kantoren naar de PR en GR
routes van deze regio, aan te bevelen is de PR1 Route “Rota da Serra”
(17 km. begin-en eindpunt in Grândola).
Aan het Meer van Santo André vindt u goede overnachtings
mogelijkheden en prachtige natuur. Vergeet niet om de duinen van het
strand van Monte Velho, te bekijken. Vanaf dit strand begint een
wandelroute die van groot belang is, in verband met het milieu:
“Kwellen van Barbaroxa” (4 km, eenvoudig). Hier is het raadzaam de
route onder leiding van een gids van het Natuurreservaat te lopen. U
kunt boeken bij het Interpretatiecentrum van Monte do Paio, de
ontvangst- en informatieruimte van het Natuurreservaat met een
permanente tentoonstelling over de natuur van dit beschermde
gebied. Vanaf dit Centrum is de “Route van het Vishuis” (4 km,
middelmatig moeilijk), aangegeven, die u zonder gids kunt lopen. Ga
niet op weg tussen December en April in verband met eventuele
overstroming van de laag gelegen gebieden rond het meer.
Wat betreft het Meer van Sancha, dat is bijna een geheime plek.
Ontdek het! 
Voordat u naar de Kaap van Sines gaat, waar u filosoferend naar de
branding van de zee kunt kijken, moet u nog een kleine omweg maken
naar het Noorderstrand. Door de woestheid van de zee en de gevaarlijke
dieptes wordt zwemmen afgeraden, maar er zijn rijke visbanken in de
onderwater grotten en die trekken duikers en jagers aan. 
Om weer van het strandleven te genieten, moet u om de Kaap heen gaan.
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Van de Kaap van Sines naar de haven van Azenha do Mar
Sines, stad van Vasco da Gama. Ga zonder haast naar dit eeuwen
oude visserhaventje, loop door de middeleeuwse straten van het
historische centrum en bezoek de bijzonderheden van het erfgoed. 
Natuurlijk, vergeet niet om hier in een vissersdorp aan zee, de smaak van
vers gevangen vis te herbeleven. Hier en in alle andere plaatsen van de
Alentejo kust kunt u langs het strand en in de vissershaventjes eetcafé’s
en restaurantjes vinden. (De Alentejo is Gastronomie en Wijn)
Ten zuiden van Sines komen we het Natuurpark Zuidwest-Alentejo
en Vicentinakust, met de kleine strandjes tussen leisteen rotsen. De
aangegeven toegangswegen geven meestal (maar niet altijd) de
richting aan naar stranden met voorzieningen: parkeergelegenheid,
toezicht, bars en restaurants. Liefhebbers van toerisme in de pure
natuur die verder op ontdekkingsreis willen gaan, hoeven zich niet
teleurgesteld te voelen: over bijna alle kliffen kun je over
visserspaadjes wandelen. 
Van de stranden, speciaal geschikt voor gezinnen, raden wij in de
buurt van Sines, Morgavel, Vale de Figueiros (Figueirinha), het
Grote Strand van Porto Covo en het strand van Ilha do
Pessegueiro bij het fort, aan. S. Torpes heeft de voorkeur van
windsurfers en kitesurfers.
Wie de gezelligheid van kleine strandjes zoekt, heeft de keus uit de
zogenaamde “Strandjes” van Porto Covo, zoals Vieirinha,
Oliveirinha of Samouqueira. Niet alle hebben toezicht en soms is het



66 » de alentejo is natuur

niet makkelijk er te komen. Maar wat u er gegarandeerd vindt, is
schoonheid, rust en afzondering. Het strand van Salto maakt sinds
2002 deel uit van het kleine groepje officieel erkende nudisten
stranden van Portugal. 
In Porto Covo is het pleintje – Largo Marquês de Pombal – absoluut
een bezoek waard. Het wordt beschouwd als één van de juweeltjes
van de Portugese volksbouwkunst. 
Verder naar het zuiden reizend, komen we in het gebied van Vila Nova
de Milfontes. Eerst bij het strand van Malhão, en wat verder bij
Portinho do Canal. In het stadje is het voldoende om met de mensen
mee te lopen om bij de stranden Franquia, Farol en Furnas te komen. 
Hier kunt u goed sportvissen en duiken. De Mira rivier mondt in een mooi
estuarium uit, en de rivier kunt u opvaren met een kano of een motorboot
tot aan Odemira. Dit is een tocht die zeker de moeite waard is.
Een aantal kilometer verder komt u bij het strand van Almograve,
één van de mooiste stranden van Zuidwest Alentejo. Het heeft
uitstekende voorzieningen en goede condities om te surfen of te
bodyboarden. In het stadje is een wandelroute aangegeven, de PR1
“Lapa de Pombas” (8,9 km, eenvoudig, gemiddelde duur 3u30). 
De schoonheid van deze kust verdient het om goed bekeken te
worden, en we zijn nu vlak bij één van de meest fantastische
uitkijkpunten: Kaap Sardão. Voor de vogelaars is er nog een andere
attractie: het is de enige plaats in de wereld waar de witte ooievaar
op zeekliffen nestelt. Ga het nu bezoeken, en wandel een stukje over
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de klif naar het zuiden. Het is wonderbaarlijk mooi en als u wilt, kunt
u te voet of op een mountainbike naar Zambujeira do Mar gaan. 
Als u van het strand wilt uitrusten en de veld- en berglucht wilt
inademen, dan is, Odemira de juiste plaats, een wit stadje dat als een
waterval naast de Mira gebouwd is. 
Vanaf Odemira of Vila Nova de Milfontes heeft u nog twee
wandelroutes: de PR2 “S. Domingos” (start in het dorpje S. Luís, 8,1
km, middelmatig moeilijk) en de PR3 “Troviscais” (start in het dorpje
Troviscais, 13,5 km, middelmatig moeilijk).
Terugkomend bij de kust zal Zambujeira do Mar onze volgende
bestemming worden. Niet alleen de stranden vlakbij het stadje, met goede
voorzieningen voor surfen en bodyboarden, maar ook de andere stranden,
ten noorden en ten zuiden, zijn de moeite waard om te ontdekken. 
Ten noorden, het Strand Nossa Senhora. In de buurt van de
vissershaven van Entrada da Barca, bij Touril, waar u lekkere verse
vis kunt eten, vindt u paden over de kliffen die u, ver beneden u, kleine
verborgen strandjes laten zien. 
Ten zuiden, is het Strand van Alteirinhos, dat ongeveer 500 meter
verderop ligt. Dit strand is in 2008 als nudistenstrand erkend.
Als u met uw gezin op vakantie bent en naar het strand wilt, ga dan
naar het Strand van Carvalhal, die vanaf Brejão goed te bereiken is.
Vanuit dit dorpje gaat de weg naar de vissershaven van Azenha do
Mar, het uiterste zuiden van Zuidwest Alentejo. 
(De Alentejo is Landelijkheid, De Alentejo is Gastronomie en Wijn)
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» » »

DE ALENTEJO IS
LANDELIJKHEID

Het is een open ruimte die geen einde lijkt te hebben. Het
zijn de kleuren en geuren die uit de aarde oprijzen. Het is
de onmiskenbare plattelandsarchitectuur, te zien in de
boerderijen van de grote landgoederen, in de oudste
huizen van de steden, stadjes en dorpjes of in de
bedevaartskapellen die de heuveltoppen wit kleuren. Het
is wat we af kunnen lezen aan de manier van zijn en
doen, aan de kunst die in stand gehouden en vernieuwd
worden, aan de traditie die bewaard wordt en aan wat er
opnieuw ontstaat, aan het “lied” dat alleen de inwoners
van de Alentejo met hart en ziel kunnen zingen.
Maar de landelijkheid van de Alentejo uit de XXIe eeuw
ligt niet alleen in de “dingen van het platteland”. Door de
niet altijd even positieve, grillen van haar geschiedenis,
heeft deze regio waarden behouden die nu veel
betekenen voor de toekomst: de kleinschaligheid en de
kwaliteit van haar steden, de menselijke schaal, de stilte,
de vrede, de vrijheid, de zuivere lucht die men inademt.
En de tijd. Een heel bijzondere manier van tijdsbegrip, dat
ons duidelijk laat beseffen dat het toch mogelijk is om in
deze duizelingwekkende wereld de tijd te erkennen voor
wat het is: ons waardevolste bezit.
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Hoe kunt u deze landelijkheid vol geheimen ontdekken? Door haar van
binnenuit te ervaren, door tochten te maken, door signalen op te
vangen. Als u deze zo authentieke kant van de Alentejo wilt leren
kennen, bezin u geen twee keer: begin met u te installeren in een
landelijk toerisme. Het aanbod is gevarieerd. Er zijn erg eenvoudige
huizen of bijzonder chique huizen; in het centrum of in een buitenwijk
of juist ver weg van alles en iedereen; gericht op beschouwende rust
of met actieve toeristische programma’s, wandelingen, activiteiten
voor kinderen, kookcursussen, wijnproef cursussen of deelname aan
het boerenwerk dat onderdeel is van het dagelijks leven op de kleine
boerderijen en op de landgoederen. 
(Toeristische Diensten: Waar overnacht u)
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OP HET RITME DER SEIZOENEN

Om de Alentejo goed te leren kennen, moet u de regio in elk
jaargetijde bezoeken. Het landschap verandert erg met het verstrijken
van het jaar en het interessantste boerenwerk wat u mee kunt maken
is seizoen gebonden. We beginnen de cyclus in de Herfst.
In September is er het druivenplukken. Op iedere plek langs de weg
met wijngaarden, kunt u het zien, maar het is beter om deel te nemen
aan een georganiseerd, programma van een op toerisme
gespecialiseerde wijnmakerij: u kunt het vak leren, meedoen en
intussen de wijnen van de voorgaande jaren proeven. 
In Oktober zwerft u doelloos rond in de Alentejo waar vele tinten
bruin door het grondbewerken, te bekijken zijn. Geniet van de zon in
de zogenaamde “zomer van de kweeperen” en als er waar u logeert
kweeperen zijn, vraag dan aan uw gastvrouw of u mag kijken naar het
ambachtelijk maken van kweeperen jam. 
In November proeft men de jonge wijn, tijdens S. Martinho, die ons
altijd nog een paar extra dagen zon geeft. Dit is een uitstekend
moment om plaatsen waar feest is te bezoeken, zoals Marvão,
Cabeção, Borba of Vila de Frades.
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Tussen November en januari kunt u naar het olijvenplukken kijken
(het traditionele, niet-gemechaniseerde olijvenplukken), en ga eens
binnen bij een olijvenpers fabriek. 
In de Lente vullen de velden zich met duizenden wilde bloemen, die een
onuitputtelijke bron voor fotografie liefhebbers vormen. Bij het begin van
de warmte, worden de schapen geschoren. Als er bij uw accommodatie
geen schaapskudde is, vraag dan waar u het kunt bijwonen. 
Doe op donderdag, Hemelvaartdag, mee aan het ritueel van de Aar-dag.
Voeg u bij mensen in de velden en pluk uw eigen traditionele boeket: 5
tarwe aren, 5 papavers, 5 olijftakjes, 5 witte madeliefjes en 5 gele
madeliefjes. Hang dit boeket een jaar achter de voordeur en geloof dat
het boeket u en uw geliefden brood, vrede en blijdschap zal brengen.
Plotseling wordt het landschap overheerst door gele tinten. Tussen
Juni en Juli worden de granen gemaaid, een perfect moment om u in
de heetste periode van het jaar het leven voor te stellen van de
mannen en vrouwen die nog maar een paar jaar geleden in de velden
in de hete zon, van zonsopgang tot zonsondergang, met de hand het
graan maaiden. Dit werk wordt nu door maaidorsers en bindmachines
verricht. Later, als u het Alentejo lied hoort, zult u het beter begrijpen. 
Maar het is niet alleen het geel van de droogte dat u ziet in het
landschap: in de zomermaanden kunt u de glans zien van de
zonnebloemvelden en van de gele lupinevelden, het overdadige groen
van de wijngaarden en om de stuwmeren, die water leveren
waarmee de akkers van het achterland van de Alentejo worden
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geïrrigeerd, de felle kleuren van de maïsvelden en groentevelden. In
de Sadovallei is het, het beste moment om de rijstvelden te bekijken
met daarboven de roze wit gekleurde vlucht van de flamingo’s. 
In Juni-Juli en soms ook Augustus mag u het oogsten van de kurk van
de kurkeiken niet missen met de verrassend geeloranje kleur van de
naakte stammen die oplichten op de heuvels. Aangezien de kurkeik maar
om de 9 jaar ontdaan mag worden van de kurk, kunt u het best aan uw
gastheren vragen om u de beste plaats te wijzen waar u kunt kijken. 
Op elk oment van het jaar, altijd als u de sterke geur van verbrand
hout ruikt, stop dan even en ga kijken bij de traditionele houtskool
ovens, waar hout van de steeneik en de olijfboom wordt gebruikt.
Als u aan de kust bent, breng dan een bezoekje aan een vissershaven.
Hier, net zoals in de rest van de wereld hebben de vissers zoveel moed
dat ze alleen niet uitvaren, als het echt niet anders kan. Zie ze
vertrekken op zoek naar al datgene wat de gastronomie van de
Alentejo kust zo anders maakt, en als u terug bent ga dan bij de
gezellige visafslag kijken.
(De Alentejo is Natuur, De Alentejo is Gastronomie en Wijn)
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DE WITGEKALKTE HUIZEN

In de loop van uw reis zult u de traditionele architectuur als het grote
voorbeeld van toegepaste kennis ontdekken. De bouwsels passen in
het landschap alsof ze er een deel van zijn. De gebruikte materialen
en oplossingen zijn aan het klimaat aangepast en vormen een
natuurlijk, evenwichtige geheel, dat ook vandaag de dag een bron van
inspiratie voor hedendaagse bouwwerken vormt.
Als u door de Alentejo reist is er een voortdurende ontmoeting met
deze werkelijkheid en met de twee vormen van bouwkunst die deze
realiteit tot uitdrukking brengen: enerzijds de “erudiete”, bouwkunst,
die van grote waarde is door het erfgoed van monumenten en duidelijk
naar voren komt in de landhuizen van de grote landgoederen en de
herenhuizen in de steden; en anderzijds de volksbouwkunst, die ons
een andere kant van het erfgoed laat zien, met een echt landelijke
smaak, en die te zien valt in de oudste huizen van de dorpen, stadjes
en steden. (De Alentejo is Erfgoed)

AC
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Deze ontmoeting van de twee stijlen, bestaat niet alleen uit perfecte
momenten. Maar in deze periode van verandering, waarin moderne
bouwwerken van een grote kwaliteit en uitstekende restauratie
voorbeelden, hand in hand gaan met een twijfelachtige modernisering van
traditionele woningen, is het nog steeds de karakteristieke bouwkunst van
de Alentejo die het landschap domineert en onze blik vangt. 
Wij nodigen u dan ook met dit perspectief uit om een paar plaatsen te
bezoeken die nog steeds een belangrijke voorbeeld vormen. Wij stellen
u er maar een paar voor, omdat u, door deze voorbeelden alles leert,
wat u nodig heeft om zelfstandig de verdere plaatsen te ontdekken.
In Noord Alentejo kunt u Marvão en Castelo de Vide niet overslaan,
deze laatste plaats heeft de meest verbazing wekkende joodse wijk
van heel de regio. Maar kijk ook in en rond het kasteel van Alegrete, in
het minuscule Flor da Rosa, het historisch centrum van Cabeço de
Vide en Alter Pedroso.
In Midden Alentejo moet u de drie juweeltjes van patrimoniale pracht
Evoramonte, Terena en Monsaraz leren kennen. Redondo is een
goed voorbeeld van een levendig, goed verzorgd stadje. S. Gregório,
aan de voet van de Serra d’Ossa, is als eerste “ Dorps toerisme” van
de regio een voorbeeld van hoe een totaal verlaten dorpje
gerestaureerd kan worden. 
In Laag Alentejo vallen de historische centra van Alvito, Serpa en
Mértola op, alledrie met hun eigen specifieke sfeer, maar ook de oude
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huizen van kleine plaatsjes zoals Vila Alva tussen Alvito en Cuba,
Casével en Aivados bij Castro Verde en het mooie Messejana, vlakbij
Aljustrel, zijn de moeite waard. 
Aan de Alentejo kust is het bezoeken van drie kleine, heel
verschillende dorpjes voldoende om de zon- en zeeaanbidders te laten
zien dat het de moeite waard is van het strand, af en toe, af te komen
en een tochtje door het binnenland te maken: Santa Susana (Alcácer
do Sal), Lousal (Grândola) en het in de heuvels gelegen dorpje, Vale
de Santiago (Odemira). 
(De Alentejo is Erfgoed, De Alentejo is Natuur)

U moet altijd als u door een dorp gaat, de meest karakteristieke
kenmerken van de plattelandsarchitectuur proberen te ontdekken:
huizen met alleen begane grond; de traditionele dikke lemen muren met
weinig openingen, een wijze oplossing om met weinig middelen de
warmte’s winters binnen te houden en de koelte‘s zomers; enorme
schoorstenen die soms hoger zijn dan de huizen zelf en waar de rook uit
komt van de openhaarden die koude nachten verwarmen en
eigengemaakte worsten roken; de bevoorrechte plek die de keuken
inneemt; de broodoven met zijn onmiskenbare gewelfde vorm, die soms
het hele dorp dient; de textuur van de buiten- en binnenmuren die de
vrouwen ieder jaar met nieuwe lagen kalk bedekken; de kleurige plinten,
die vroeger voornamelijk okergeel en blauw geschilderd werden.

AC
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NIET TE MISSEN HERINNERINGEN

Er zijn in de Alentejo tientallen kleine etnografische musea (of
etnografische afdelingen in de gemeentemusea), die herinneringen
bewaren aan het traditionele huis, aan de verdwenen ambachten, aan de
in onbruik geraakte instrumenten, aan het dorpsleven en de
dorpsgebruiken. Deze musea zijn met zoveel liefde en toewijding
opgericht, bijna altijd gevuld met voorwerpen gegeven door de inwoners
van het dorp, dat u ze altijd moet bezichtigen als u er eentje tegenkomt.
Maar van al die musea die interessant zijn mag u deze drie zeker niet
missen: het Veebel-museum in Alcáçovas met meer dan 3000
veebellen die ieder hun eigen geluid voortbrengen. Het museum is
gehuisvest in het atelier van meester João Penetra, veebel maker van
beroep. Dan het Etnografisch Museum in Serpa met de vaste
tentoonstelling “Plattelandsambachten” en het Etnografisch en
Archeologisch Museum in Santa Clara-a-Nova (Almodôvar), dat het
dagelijkse dorpsleven op een bijzondere manier voorstelt, met poppen op
menselijke grootte. Als u in Santa Clara bent breng dan ook een bezoek
aan het gehucht Mesa de Castelinhos en in Almodôvar aan het
onverwachte Museum van het Schrift van het Zuidwesten. Men denkt
dat hier de eerste schriftelijke expressie op het Iberisch Schiereiland was. 
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INDUSTRIËLE ARCHEOLOGIE

Naast de landbouw, visserij, veeteelt, bosbouw en steengroeven
(marmer, leisteen en graniet) kent het platteland ook andere
productie activiteiten die met het land te maken hebben en in gouden
tijden veel mensen te eten gaven. Voorbeelden hiervan zijn het malen
van granen en de mijnbouw.
Het malen van granen met watermolens, gebouwd in de rivieren, en
windmolens op de heuveltoppen is vanaf de jaren 60 van de XXe eeuw
definitief vervangen door het mechanisch malen. Nu zijn er alleen nog
de ruïnes over, waarvan sommige heel mooi, zoals bijvoorbeeld de
molens van de Guadiana. Maar een paar molens hebben een nieuwe
functie gekregen: zij werden gerestaureerd op initiatief van
particuliere kunstliefhebbers, andere door gemeenten die er levende
museumstukken van gemaakt hebben. De windmolens van Castro
Verde, S. Miguel do Pinheiro (Mértola) en Santiago do Cacém zijn
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altijd open voor bezoek. De watermolen van Alferes aan het beekje
Vascão, de zuidelijkste arm van de Guadiana, is op afspraak te
bezichtigen (informatie bij het VVV kantoor van Mértola). 
Wat de mijnbouw betreft, zijn in er de pyrietmijnen in een gedeelte
van de Alentejo, naast de gesloten mijn van S. Domingos in Mértola
(De Alentejo is Natuur) zijn de mijnen van Aljustrel en Lousal
interessante centra van Industriële Archeologie.
De Mijnen van Aljustrel werden sinds de Romeinse tijd (De Alentejo is
Erfgoed) geëxploiteerd en in die tijd heette het stadje Vipasca. Deze
mijnen hebben een turbulente geschiedenis, met afwisselende
periodes van exploitatie en van gesloten zijn. Deze sage leeft nu nog
voort, maar de ernstige problemen die veroorzaakt zijn, zijn geen
reden om niet naar de grote historisch archeologische waarde van de
mijn te kijken. Dit is een belangrijke reden voor een bezoek aan
Aljustrel. Nu kunnen we de voorwerpen van de mijn bezichtigen in het
Gemeentemuseum, en verder kunt u de Mijnroute volgen. Deze
route gaat van de éne naar de andere interessante plaats, zoals de
Compressorcentrale, de Witte Stenen, het Industriegebied van
Algares, Malacate Vipasca, de Schoorsteen van Trastagana en de
Heuvel van de Bedevaartskapel van Onze-Lieve-Vrouwe-van-het-
Kasteel, ex-libris van het erfgoed van het stadje met een fantastisch
uitzicht. Begin uw ontmoeting met Aljustrel bij het VVV kantoor, waar
u de nodige informatie en documentatie zult krijgen. 
De Mijn van Lousal is nu eigendom van de Stichting Frederic Velge en
heeft een totaal andere geschiedenis. De mijn is in de XXe eeuw
geopend en ook weer gesloten en is momenteel onderdeel van een
merkwaardig revitaliseringproject, dat industriële archeologie met
moderne technologie samen laat gaan. Geniet van het kleine
mijndorpje, een goed voorbeeld van traditionele
plattelandsarchitectuur; breng een bezoek aan de zeer volledige
collectie van het goed georganiseerde Museum van de Elektrische
Centrale, een waar genot voor geïnteresseerden in de evolutie van
energieproductiemachines. Bezichtig de mooie voorwerpen van het
Ambachtelijk centrum; en ga dankzij geavanceerde technologie
boven de grond op virtuele reis door de diepe mijn.
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GELOOFSOVERTUIGINGEN EN DEVOTIES

De bedevaartskapellen zijn een fundamenteel element in de
landelijkheid en van de traditionele bouw. Ze zijn verbonden met
Mariaverering of heiligenvereringen, aan wie men dank brengt voor
weldaden of bidt om een gunst. Ze stammen bijna allemaal uit de
XVIe-XVIIIe eeuw, alhoewel er heel bijzondere bestaan die nog ouder
zijn. Meestal bestaan ze uit drie delen: de hoofdkapel met gewelfde
koepel, het middenschip, en aan de buitenkant een luchtige
overkapping met bankjes waar de pelgrims konden uitrusten. Ze
liggen binnen of buiten de bebouwde kom van het dorp, bovenop
heuvels of tegen afgelegen boerderijen (“montes”) aan. Sommige
kapellen bezitten interessante wandtegels, fresco schilderingen en
buitengewone ex-voto verzamelingen. Ze zijn altijd perfect gekalkt
voor de feestdagen ter ere van Onze Lieve Vrouwe, of van de
beschermheilige. Op zulke dagen zijn ze vast en zeker open. Maar ze
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zijn bijna allemaal zo mooi in hun rustieke echtheid, dat ze zelfs
gesloten de moeite van een bezoek waard zijn. 
En waar een feest is, is ook een markt. Soms was het bezoek van
zoveel pelgrims te groot voor de kapel en werden er grote
heiligdommen gebouwd. 
Welke bedevaartskapellen en heiligdommen mag u niet missen?
Het zijn er zo veel en ze zijn zo interessant dat we weer een keuze moeten
maken die zeker weer onterecht zal zijn maar die als uitgangspunt kan
dienen. Bij iedere kapel vermelden we de jaarlijkse feestdag.
Bekijk in Noord Alentejo de granieten, landelijke Onze-Lieve-Vrouwe-
van-Redonda, kapel in de buurt van Alpalhão (Paasmaandag); de Onze-
Lieve-Vrouwe-van-Lapa, kapel in Besteiros, Portalegre, met een
prachtig uitzicht (September); de Onze-Lieve-Vrouwe-tussen-het-
Water, kapel in Benavila (laatste weekend van Juli); en het Heiligdom
van Heer-Jezus-Piëta in Elvas met een belangrijke ex-voto verzameling
(20-27 September, kermis en jaarmarkt van S. Mateus).
In Midden Alentejo zijn er vier belangrijke heiligdommen van grote
patrimoniale waarde: Onze-Lieve-Vrouwe-van-Brotas kerk in Brotas,
Mora, dat gelegen is ten midden van de oude huizen van de
broederschappen, een prachtig voorbeeld van plattelandsarchitectuur
(2e weekend van Augustus); Onze-Lieve-Vrouwe-van-de-Monte-do-
Carmo, kapel in Azaruja, bekleed met meer dan 1500 ex-voto’s en
momenteel een onderdeel van het plattelandshotel dat in de voormalige
pelgrimshuizen gehuisvest is (2e zondag van September); Onze-Lieve-
Vrouwe-van-het-Goede-Nieuws, bij Terena, een bedevaartskapel,
tevens fort uit de XIVe eeuw (eerste en tweede Paasdag); en de rococo
Onze-Lieve-Vrouwe-van-Aires, kerk in Viana do Alentejo, eveneens
met een indrukwekkende ex-votoverzameling in het Huis der Wonderen
en waar ieder jaar tijdens de feesten de grootste pelgrimstocht te paard
van de Alentejo gehouden wordt (pelgrimstocht, 4e weekend van April;
kermis, 4e weekend van September). Een voorbeeld van een
bedevaartskapel met een uitkijkpunt is de Onze-Lieve-Vrouwe-der-
Visitatie in Montemor-o-Novo. (2 Juli).
Bezichtig in Laag Alentejo de Onze-Lieve-Vrouwe-da-Represa, aan
de weg van Cuba naar Vila Ruiva, waarvan het fantastische interieur
op haar feestdag (Paasmaandag) en via het programma “Frescoroute”
bezichtigd kan worden (informatie over de route is verkrijgbaar bij de
VVV kantoren van Alvito, Cuba, Viana do Alentejo, Vidigueira en
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Portel); de Onze-Lieve-Vrouwe-van-Guadalupe, ook wel gekend als
S. Gens in Serpa, een prachtige kapel in mudejar stijl, (van Goede Vrijdag
tot en met de dinsdag daarop); de Onze-Lieve-Vrouwe-van-Aracelis bij
het gehucht Salto, S. Marcos da Ataboeira (Castro Verde), een heus
“werelddak” over het zuiden (1e weekend van September); en de Onze-
Lieve-Vrouwe-van-Cola tussen Ourique en Santana da Serra, die deel
uitmaakt van het Archeologisch Circuit van Cola, een andere goede
reden voor een bezoek aan die plaats (7-8 September).
En dan tenslotte aan de Alentejo kust, waar ondanks de vele
bedevaartskapellen in de bergdorpen de aandacht vooral uitgaat naar
de religieuze feesten met zee- of rivierprocessies in gepavoiseerde
vissersboten, zoals die van Onze-Lieve-Vrouwe-van-Rosarium in
Tróia (begin Augustus), Onze-Lieve-Vrouwe-der-Zalen in Sines (14-
15 Augustus) en Onze-Lieve-Vrouwe-der-Gratie in Vila Nova de
Milfontes (15 Augustus).

In de VVV kantoren vindt u de data van de feesten, markten en
jaarmarkten en processies van iedere plaats. Kijk op de posters die de
feesten aankondigen, met speciale aandacht voor de
muziekprogramma’s en mis vooral, de volgende niet: de “Saias”,
karakteristieke dansen uit Noord Alentejo; de typische “desgarradas”,
volksliederen die ook “Despique en Baldão” genoemd worden, van een
paar gemeenten in de Laag Alentejo en aan de Alentejo kust; en het
optreden van koren die u de magische zang van de Alentejo laten horen. 
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TRADITIONELE AMBACHTEN

De ambachtelijke werken van de Alentejo zijn aan het veranderen. De
tijd is voorbij dat het alleen maar samen ging met het gerimpelde
gezicht van de oude ambachtsmeesters die klei, ijzer, tin, hout, kurk,
teen, leer, huiden of hoorn bewerkten, of met behendige handen van
de vrouwen die het dagelijks te gebruiken aardewerk beschilderden,
haak- en borduurwerk maakten of eindeloze uren achter hun
weefgetouwen doorbrachten.
De traditie is doorgegeven van ouders op kinderen, maar de meesters
leerden het vak aan een breder publiek. En zo is er een nieuwe
generatie ambachtslieden ontstaan, die zich richt op waar vraag naar
is en de rest laat gaan naar de beste plek voor alles wat waardevol is,
maar geen nut heeft, namelijk: het museum. 
Van de ambachten die hun recht op toekomst aan het veroveren zijn,
zullen we hier slechts drie voorbeelden bespreken: aardewerk
bakkerijen en het beschilderen, de bont- en lederbewerking en de
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textiel arbeid. Deze ambachten zijn verbonden aan goed afgebakende
creatieve productiecentra, die naam gemaakt hebben, bezichtigd
kunnen worden en die altijd producten te koop hebben: in de ateliers
of in de regionale ambachtswinkels. Begin met naar de VVV kantoren
te gaan, waar mooie collecties ten toon gesteld staan en informeert u
daar waar u de ambachtslieden kunt zien werken en waar u inkopen
kunt doen.

Aardewerk bakken en het Beschilderen
Wat betreft de aardewerk bakkerijen en het beschilderen van het
aardewerk biedt de Alentejo een interessante verscheidenheid. 
De Kleiproducten van Flor da Rosa voldoen aan alle criteria om
“ambachtswerk” genoemd te kunnen worden: de grondstof is uit de
streek afkomstig en wordt uit zogenaamde “kleiputten” gegraven, en
de traditionele productieprocessen worden nog steeds gebruikt. Deze
klei producten bestaan uit een selectie van 14 gebruiksvoorwerpen,
ieder met een eigen vorm en functie en er is een permanente
tentoonstelling van in het VVV kantoor. (De Alentejo is Erfgoed)
Het aardewerk van Nisa, ingelegd met kleine steentjes, is uniek in de
Alentejo. Nadat de rode klei producten gevormd zijn, worden ze
versierd met tekeningen waar erg kleine kwartssteentjes uit de Serra
van S. Miguel ingelegd worden. Als u in Nisa bent, bezoek dan ook de
afdeling met borduurwerk, gevestigd in het Grenscentrum voor

CM–CRATO
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Ambachtswerk en Traditionele Producten. (De Alentejo is Natuur)
In Estremoz is het belangrijkste op dit gebied, de beroemde kunst
genaamd: “Barrística”. De beste manier om deze te leren kennen is door
een bezoek te brengen aan het Gemeentemuseum Prof. Joaquim
Vermelho, dat een belangrijke collectie werken, gemaakt door de
plaatselijke bevolking, uit de XVIIIe en XIXe eeuw, tentoonstelt. De
traditionele thema’s inspireren ook vandaag nog de ambachtslieden van
deze stad. De nis heiligen en kerststalletjes zijn de bekendste, en meest
gezochte werken, vooral door verzamelaars. De kerststalletjes hebben
religieuze en wereldse figuurtjes, van deze wereldse figuurtjes worden
er ook apart gemaakt en verkocht. Maar er zijn ook nog andere steeds
terugkerende thema’s: de fluitjes en de zogenaamde “rouxinóis”
(“nachtegaaltjes”); haken voor het maken van sokken, kantwerk of
breiwerk; de “napoleonnetjes”, soldaatjes in uniform uit de tijd van de
Franse Invasies; de “zwartjes” met rode rokjes; de “lente”, vrouwelijke
figuurtjes gekleed als danseresjes met een rozenboog van de éne
schouder naar de andere schouder, boven hun hoofd, en met een met
strikken en bloemen versierd hoedje; en vol symboliek, de metafoor
“Liefde is Blind”, een vrouwenfiguurtje met geblinddoekte ogen. 
Wat betreft het gebruiks- en sieraardewerk dat tegenwoordig in
verschillende plaatsen gemaakt wordt, zijn toch drie de belangrijkste
plaatsen: Redondo, Viana do Alentejo (tegenwoordig wat minder) en
S. Pedro do Corval, het grootste pottenbakkerscentrum van het
Iberisch Schiereiland. Kannen, kruiken, vazen, karaffen, borden in
allerlei maten en vormen, kopjes, kandelaars, tuindecoratie, in deze
gezellige plaatsjes komt u van alles tegen en ze zijn om deze en andere
redenen zeker een bezoek waard. De pottenbakkerijen zijn alle voor het
publiek geopend, waardoor u het productieproces vanaf het draaien tot
aan het drogen, bakken in de oven, en beschilderen, kunt meemaken.
(De Alentejo is Erfgoed, De Alentejo is Landelijkheid, De Alentejo is
Gastronomie en Wijn)

Bont- en lederbewerking
Tuig voor dieren, zadels voor de paarden tijdens het stieren vechten,
of gewone rijzadels, koffers, schoenen en laarzen, gevoerde
pantoffels, kleding voor dagelijks gebruik of voor de jacht, dit zijn een
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paar van de voorwerpen in bont en leder die nog steeds in de Alentejo
gemaakt en verkocht worden.
In Terrugem, bij Elvas, en in Nossa Senhora de Machede in de
buurt van Évora, zijn er leerlooierijen die ondanks lichte mechanisatie
een echte middeleeuwse sfeer behouden hebben. Het is de moeite
waard om er een kijkje te nemen en in het echt te zien welke fasen de
huid doorloopt voordat het bij de maker komt die verantwoordelijk is
voor het eindproduct.
Behalve deze twee plaatsen zijn er ook in Alter do Chão
(zadelmakerij), Cuba (schoeisel), Almodôvar (schoeisel) en Alcácer
do Sal (zadelmakerij) uitstekende ambachtslieden die met bont en
leer werken, te vinden. 

Dekens, Tapijten, Wandtapijten
De traditionele Alentejo dekens worden op een weefgetouw
gemaakt, van wol van witte en zwarte schapen. Werkelijk heel mooie
producten. Deze kunnen als bedsprei gebruikt worden, als
muurdecoratie en soms ook als vloerkleed. De traditionele patronen
zijn intussen aangevuld met andere patronen, met nieuwe kleuren,
het resultaat van de creativiteit van degene die ze ontwerpt en
maakt. Met dezelfde technieken, maar waarbij ook katoen gebruikt
wordt, worden er tegenwoordig gordijnen gemaakt, placemats die op
elke tafel mooi staan, mantels, cape’s, kussens, tassen, reisdekens,
sokken en handdoeken… De belangrijkste productiecentra die naam
gemaakt hebben met deze kunst en volop in productie zijn, zijn
Reguengos de Monsaraz en Mértola. (De Alentejo is Erfgoed, De
Alentejo is Natuur, De Alentejo is Gastronomie en Wijn)

De kennis over de Tapijten van Arraiolos, die in de loop der eeuwen
geborduurd zijn, is tot ons gekomen dankzij het werk, handigheid en
kunstzinnigheid van meerdere generaties borduursters, die, zoals
zelfs vandaag nog, bij de voordeur van hun huizen zaten te borduren.
De traditionele patronen worden steek voor steek herhaald. 
Voor zover we weten, is alles begonnen in de XVe eeuw, toen koning
Manuel I verscheidene Moorse families uit Lissabon verbande. Op
weg naar Noord Afrika en Zuid Spanje vestigden een paar families
zich in Arraiolos. Door de goede opvang van de plaatselijke bevolking
en als nieuwe christenen vermomde ambachtslieden, begonnen zij
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zich te wijden aan het vervaardigen van tapijten. En zo ontstonden de
tapijten van Arraiolos, die tot nu toe drie periodes met verschillende
motieven gekend hebben.
Arraiolos is nog steeds de hoofdstad van dit ambacht met als
hoogtepunt, in Juni, het evenement “Tapijt op Straat”. De winkels zijn
vaak ook werkplaatsen die het hele jaar bezichtigd kunnen worden. Het
is de moeite waard het vakmanschap van de borduursters te zien. Maar
het is ook de moeite waard om naar het kasteel te klimmen, het enige
ronde kasteel van de Alentejo, door de nauwe straatjes tussen de
traditionele huizen te lopen, of de Barmhartigheidskerk binnen te gaan,
geheel bekleed met wandtegels, waar de barmhartigheidwerken op
worden voorgesteld. En natuurlijk om de sappige spekpasteitjes te
proeven. (De Alentejo is Erfgoed, De Alentejo is Gastronomie en Wijn)

Wandtapijten van Portalegre
De decoratieve wandtapijten van Portalegre zijn een geval apart in de
textielproductie van de Alentejo. Ze vinden hun oorsprong in het
Atelier van Portalegre van Guy Fino, de industrieel die Portugal op de
wereldlijst van wandtapijt producenten, heeft geplaatst. De
originaliteit bestaat uit een specifieke techniek die in de twintiger
jaren van de vorige eeuw door Manuel do Carmo Peixeiro is
ontwikkeld, en bekend staat als de “steek van Portalegre”. Deze steek
maakt het zeer rigoureuze namaken van het model mogelijk, zoals in



88 » de alentejo is landelijkheid

dit geval werken van grote schilders, b.v. Almada Negreiros, Vieira da
Silva of Vítor Pomar. U kunt deze geschiedenis leren kennen door het
bezoeken van de vaste wandtapijten tentoonstelling in het Museum
Guy Fino, gevestigd in het Paleis Castel-Branco in Portalegre. (De
Alentejo is Erfgoed)
Naast deze genoemde kunsten, vergeet niet om de beschilderde houten
meubels van Évora, Redondo en Ferreira do Alentejo te bewonderen.
Aangevuld met stoelen met matten zittingen; de smeedijzeren
meubels en decoratieve voorwerpen van Campo Maior en Ferreira do
Alentejo, waaronder veelgevraagde hedendaagse ontwerpen; en in de
hele regio de manden, kurken en hoornen voorwerpen en
verschillende vormen van houtsnijwerk, gemaakt door herders. 
Op de VVV kantoren kunt u informatie krijgen over de vele
Handwerktentoonstellingen en –Markten die het hele jaar door
gehouden worden.

Het Museum van Traditionele Kunsten van Évora, dat in de
voormalige Gemeenschappelijke Korenschuur is gevestigd, bezit een
uitstekende verzameling zeldzame patrimoniale voorwerpen naast
interessante hedendaagse ontwerpen. Het onuitputtelijke
documentatiecentrum, dat ter uwer beschikking staat, dient als een
goede gids om de essentie van het handwerk uit de Alentejo te
ontdekken.
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BLOEMENFEEST VAN CAMPO MAIOR

Dit aan Sint-Jan, patroonheilige van Campo Maior, gewijde feest is
één van de meest speciale feesten van Portugal. Het wordt ook wel
het Feest van de Artiesten of van het Volk genoemd en verandert een
hele stad letterlijk in een oceaan van papieren bloemen: duizenden
rozen, anjers, tulpen, blauweregen, papavers komen plotseling uit de
huizen te voorschijn, klimmen tegen de muren naar boven en groeien
over de straten van de éne kant naar de andere, waardoor deze in
duizend kleurige tunnels veranderen. 
Makers van dit wonder: de bewoners van iedere straat die het geheim
van hun versiering dag na dag, maanden lang zorgvuldig voor iedereen
verborgen houden, en ontelbare uren van hun vrije tijd roven om deze
papieren bloemen te maken. Uit vrije wil, met enorm veel liefde,
toewijding, ijver en met veel kunstzinnigheid.
Hier is het echt waar dat je het zelf mee moet maken, niets kan dat
vervangen. Je moet het zelf zien. In de maand September, maar met
één “maar”: dit feest viert men alleen als het volk het wil.
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STIERENFOKKERIJEN EN STOETERIJEN

De Alentejo en Ribatejo zijn de twee streken van Portugal met een
erkende traditie in het fokken van het Lusitaner paard en van de
stieren, die de Portugese ruiterkunst en het stierengevecht beroemd
hebben gemaakt. Wat betreft dit laatste, er worden gedurende het
jaar, meerdere stierengevechten in de arena’s van de Alentejo,
gehouden. Dit zijn veel besproken, drukbezochte voorstellingen. In
slechts één arena – die van Barrancos – mag bij wijze van
uitzondering, de stier gedood worden, iets wat bij de Portugese
stierengevechten verboden is.
Om een bezoek te brengen aan de particuliere stierenfokkerijen moet
u een afspraak bij de plaatselijke bedrijven, maken.
Bij de stoeterijen is de situatie anders. Er is één stoeterij voor het
publiek geopend en die niet op uw programma mag ontbreken: de
Stoeterij Alter Real, op 3 km van het stadje Alter do Chão. 
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Het Lusitaner Paard – Stoeterij “Alter Real” 
De Stoeterij, Alter Real is in 1748 opgericht door koning Johan V met
de bedoeling de nationale paardenfokkerij te verbeteren en de
“Koninklijke Manege”, de ruiteracademie van het Portugese hof uit de
XVIIIe eeuw, de vereiste kwaliteit en waardigheid te verschaffen.
Meer dan 250 jaar later bevindt de stoeterij zich op dezelfde plaats
waar het indertijd gevestigd werd, de “ Tapada do Arneiro”, daarmee
de traditie voortzettend om de Portugese School voor Ruiterkunst in
het Nationaal Paleis van Queluz, de opvolger van de Koninklijke
Manege, van Lusitaner paarden, te voorzien.
Wie zich voor ruiterkunst interesseert, kan hier kiezen uit een
interessant, gevarieerd aanbod aan rondleidingen.
Deze bezoeken, al naar gelang de dag van de week en het seizoen van
het jaar, houden een bezoek aan de stallen van de merries, de
valkenhouderij, het plein van João VI, (stoeterij van de Alter Real
paarden), het fokhengsten centrum, de tuigkamer, en het Paarden
museum, in. Duur van de rondleidingen, ongeveer 1.30 uur.
Onder de meest indrukwekkende attracties van de stoeterij zijn het los
laten van de merries naar de open weides, (iedere weekdag om 15.00
uur) en de valkenshows. Wat betreft de permanente tentoonstellingen,
zijn er de tentoonstelling van tuig en paardenkarren uit de XIXe eeuw, in
het Huis van de Tuigen; in het Paardenmuseum “Het Paard en de Mens –
Een Duizenden jaren oude Relatie” met voorwerpen uit de privécollectie
van Rainer Daehnhardt, waarvan sommige wel 3.000 jaar oud zijn.
De Stoeterij Alter Real fokt het paardenras Sorraia, dat beschouwd
wordt als het primitieve Iberische paard en wat met uitsterven
bedreigd is. De stoeterij maakt deel uit van een groep instellingen die
een kudde Przewalskipaarden bezit, dit is het laatste paardenras dat
in het wild is aangetroffen (in 1880), en de stoeterij doet mee aan een
internationaal programma om het ras te behouden. 
De stoeterij is op maandag voor het publiek gesloten. Voor de
rondleidingen moet men betalen. Als u van te voren een afspraak
maakt, is het mogelijk in het weekend en op feestdagen in de manege
paard te rijden of een ritje in een rijtuig te maken.
In April wordt de Stoeterijweek gehouden, in die week worden er
verschillende ruiteractiviteiten gehouden, en wordt er ook de
beroemde merrieveiling gehouden, op 24 April. In Mei wordt het
Paardenfeest gevierd.
(De Alentejo is Erfgoed, De Alentejo is Gastronomie en Wijn)
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DE ALENTEJO IS
GASTRONOMIE EN WIJN

In de Alentejo kan men heel goed eten en drinken.
Eten, drinken en kleine hapjes tussendoor eten, zijn
rituelen, een manier van samenleven, ontvangen en
feestvieren. Het gezegde gaat dat bij een echte
Alentejaner, al heeft hij veel of weinig, de tafel altijd
gedekt staat. En dat is waar. En deze werkelijkheid
geeft een heel bijzondere smaak aan de ontdekking
van de Gastronomie en de Wijnen. Deze producten
zijn een erkende meerwaarde voor het toerisme,
maar die niet door het toerisme voor externe
consumptie zijn gecreëerd: ze maken – een gelukkig –
deel uit van het authentieke dagelijkse leven van de
streek. Met dit gegeven, kan onze uitnodiging alleen
maar op één manier gemaakt worden: Wees enkele
dagen zoals een Alentejaner.
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PROEF DE ALENTEJO

Van traditionele recepten tot recente innovaties uit de gourmetkeuken,
van hartige hapjes tot traditioneel- en kloostergebak, in de Alentejo komt
u alles tegen, geschapen en herschapen met de beste producten van het
land, veel verbeelding en met een mysterieuze toevoeging, wat je noemt,
de “hand”. De wijnen, kazen en gerookte producten zijn uitstekend. Het
gebak is als een goddelijke zonde. Er wordt serieus ingezet op
productcertificatie. Nieuwe ervaringen met biologische landbouw. En
wat het eten betreft, een merkwaardige verstandhouding tussen de
generaties. 
Besteed tijd aan deze ontdekking. Combineer een goed restaurant, dat u
een geraffineerd verzorgde maaltijd aanbiedt, met de echte volkskeuken,
die u vaak kunt vinden in het dorpscafeetje waar de mannen aan het eind
van de dag bij elkaar komen om wat kleine hapjes te eten. Proef de
wijnen in de wijnkelders, in rechtstreeks contact met de makers van de
wijn. Volg kookcursussen. En maakt u zich geen zorgen over dieet
houden: flinke wandelingen verbranden alle calorieën.

ETEN WAT HET LAND VERSCHAFT

De Alentejaanse keuken is rijk aan smaken die altijd gebaseerd zijn op
producten van het platteland in het bijzonder de fundamentele
trilogie: brood, olijfolie en kruiden. 
Brood wordt op talrijke manieren gebruikt. Men eet het brood bij alle
kleine hapjes; het is onderdeel van de broodsoepen en tientallen
andere soepen, specialiteiten van de streek, zoals gaspacho, vissoep,
distelsoep, posteleinsoep of zuringsoep. Het is ook een
hoofdingrediënt van broodpap die met tomaat, bloemkool, stokvis of
groene asperges enz bereid kan worden. Olijfolie, wordt vandaag de
dag door diëtisten erkend als onderdeel van een gezonde voeding, en
de olijfolie maakt het verschil tussen het uitstekende, het goede en
het slechte. We hoeven niet tot de beste gastronomische kenners te
behoren om te begrijpen wat het verschil is tussen koken en op smaak
brengen met éérste klas olijfolie of met één van de mengsels die voor
olijfolie doorgaan. De olijfolie uit de Alentejo behoort tot de beste.
Kruiden – koriander, polei, watermunt, tijm, laurier, bonenkruid,
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oregano, om alleen een paar van de bekendste te noemen – zijn het
toverstokje van de verbeelding dat deze keuken kenmerkt. Al naar
gelang het gerecht worden de kruiden gekneusd, fijngehakt of aan de
saus toegevoegd. En ze worden altijd in de juiste hoeveelheid gebruikt,
want, omdat het om verse producten met een grote kwaliteit gaat,
zoals altijd in de Alentejo, worden deze producten toegevoegd om hun
smaak optimaal tot uiting te laten komen en niet om de smaak te
verminderen. Er bestaan verscheidene landhuizen die zich
gespecialiseerd hebben in de productie van deze kruiden. In Vendas
Novas is een experimentele moestuin aangelegd voor wilde eetbare
planten, en daar worden ze ook uitgebreid bestudeerd.
De moestuin is onderdeel van het ecomuseum van bosbouw, wat
gevestigd is in de Landbouw school Koning Carlos I.

Om deze verleidelijke gastronomische avonturen van deze regio, volop
te beleven, stellen wij u voor om met drie ideeën op pad te gaan. 
Het eerste idee is om de globale wereld waarin we leven te vergeten,
een wereld die overheerst wordt door homogene smaken en
koudetechnologie. Neem in uw vakantie in de Alentejo de kans waar
om de oudste vorm van eten, in acht te nemen: koken met verse
producten op het juiste moment, wanneer de smaken op hun
sterkst zijn. Een paar voorbeelden: proef in de Winter vers
varkensvlees; tussen de Winter en de Lente, naargelang het vroeg of
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laat regende, de originele distelsoepen, bonensoep met zuring,
truffels, groene asperges met ei, op houtskool gegrilde wilde
champignons, klaar gemaakt met alleen grof zout. Met Pasen eet men
de lamschotels, verse kazen en kaastaartjes; aan het eind van de
Lente en de hele Zomer tuinbonenschotels, gaspacho,
tomatenschotels, posteleinsoep, forelbaars; en in het begin van de
Herfst komen de jachtschotels aan de beurt.
Wanneer men seizoengericht eet, proeft men een levens groot
verschil.

Ten tweede moet u altijd andere gerechten proberen. De Alentejo is
één, maar wel groot en verscheiden. De Alentejo bestaat uit een
Atlantisch en mediterraan gedeelte, heuvels en vlakten, kust en
achterland, rivieren, meren, stuwmeren en gebied grenzend aan zee.
En hoewel u bij alles wat u proeft, het “ speciale iets”, zult herkennen,
wat deze manier van bereiden en kruiden zo sterk kenmerkt, zult u,
als verrassing, ontdekken hoe eindeloos gevarieerd de traditionele
keuken is. 

Ten derde moet u deze ervaringen op de juiste plek beleven. Wat is
er beter dan een lekkere vis, gegrild op een houtsvuur aan het strand
met uitzicht op zee, te eten? Of een verfijnde jachtschotel met de
herfstzon tussen de struiken door? Of een lekker frisse gaspacho,

COY
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wanneer de droogte de akkers geel kleurt en er een zinderende hitte
heerst? 
Als u niet vindt wat u zoekt moet u niet opgeven.. Blijf doorvragen
totdat er iemand is die u helpt. Maar, u moet wel weten dat u onder
geen enkel beding, het proeven mag overslaan.

Aan de kust is dat wel duidelijk. Van Tróia tot aan de haven van
Azenha do Mar is de Alentejo rijk aan zeevruchten (de
eendenmosselen van het Zuidwesten zijn heerlijk!), pijlinktvis, octopus
en vissen, zoals witte brasem, wijting, zeebaars, stekelbaars en
sardines. Naast de gebruikelijke, maar heerlijke grilgerechten en
stoofpotten zijn er de typische streekgerechten zoals pasta met vis,
rijstschotels met garnalen, pijlinktvis en mesgarnalen, vissoep en
visstoofpotten. Zeepalingsoep vindt men overal: deze soep is op de
menukaart van bijna alle restaurants in de Alentejo te vinden en het
gerecht ontbreekt ook nooit in het achterland. 
Wat betreft zoetwater, dat komt meer voor. Zo mag u de

JMR
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palingstoofpot van de Lagoa de Santo André niet missen, maar de
lamprei uit de Taag (Nisa en Gavião) en de Guadiana (Mértola) blijft
zeker niet achter; of de forelbaars, gebakken of gestoofd, die in
Odemira en verder nog in, ten minste, twee plaatsen waar
viswedstrijden gehouden worden, is te vinden – in de regio van
Alqueva en de beek Raia bij Cabeção. Overal waar verse riviervis te
vinden is, moet u de smakelijke visschotels proeven, waarin barbeel,
forelbaars en karper, op smaak gebracht met laurier, polei en
watermunt, verwerkt is. 

We gaan verder met de vlees gerechten. 
De Alentejo is één van de streken ter wereld waar het nog mogelijk is
om de dieren in vrijheid te laten grazen. Er is geen gebrek aan ruimte.
De kuddes grazen op de velden, het Alentejo varken leeft in de bossen
van de kurk-en steeneiken waar het eikels kan eten, en de runderen
grazen vredig op de weides van de grote landgoederen. Verschillende
producenten van de streek hebben hun producten een meerwaarde
gegeven met een certificaat en tonen nu vol trots de verschillende
kwaliteitsmerken van hun vlees. Dit is het vlees dat u moet proeven:
het Lam van Montemor-o-Novo, Laag Alentejo en Noordoost
Alentejo, allen met het IGP (Indicação Geográfica Protegida)
keurmerk (Beschermde Geografische Indicatie); het Rund van de

AC
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Alentejo, Mertolenga en van Charneca, allen met het DOP-
keurmerk(Denominação de Origem Protegida, dat wil zeggen:
Beschermde Oorsprongsbenaming); en het beroemde Alentejo
Varken, eveneens DOP. 
Er zijn vele heerlijkheden: de altijd lekkere grilgerechten, de
pansoep, lamstoofschotel, gebraden lam, broodpap met
varkensvlees, bonenschotel met varkenskop, stoofpot met
kikkererwten (in sommige restaurants geserveerd in kurken
potten), in de oven gestoofd vlees…
Tenslotte de jachtschotels. Deze zijn altijd verfijnd bereide
schotels en een uiting van de meest uitgelezen gastronomie van
de Alentejo. Denkt u dat u een keuze kunt maken uit een wild
konijn op de wijze van S. Cristóvão, haas met witte bonen, talrijke
patrijsrecepten, wilde duivensoep, wildzwijn stoofschotels of
gebraden wild zwijn?

AC
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KLEINE HAPJES

Dit is karakteristiek voor de Alentejo. Er gaat geen namiddag voorbij
waarop u niet de langzame stappen horen kunt die de weg naar de plek van
ontmoeting kennen; daar waar men bij elkaar komt, met een glaasje wijn
en talrijke “hapjes”: kaantjes, gegrilde paprika, lams kop uit de houtoven,
varkensoor, zult, lever met koriander, worteltjes in olijfolie en knoflook,
gebakken champignons, inktvissalade, kikkererwten met stokvis... de lijst is
eindeloos. Maar slakken mogen niet ontbreken, onze “zeevruchten van de
stoppelvelden”, die op de zomerse terrasjes, de met niets te verwarren
geur van versgeplukte oregano verspreiden. 
Sommige van deze hapjes worden in de restaurants ook als voorgerecht
geserveerd. Maar hapjes zijn hapjes. Ze zijn niet meer alleen voor de
mannen, die vroeger naar de kroeg gingen terwijl de vrouwen voor de
kinderen en het eten zorgden. Steeds meer jonge mensen uit de regio zijn
ervoor te vinden, en verkiezen zelfs de smaak van de thuis bereidde en
traditionele gerechten boven de fast food gerechten. 
“Tirar um petisco” is een kleinigheidje eten en is een ervaring die u echt,
nergens mag missen als u een paar dagen voor Alentejaner door wilt gaan.



101de alentejo is gastronomie en wijn «

GODENDRANK

In de Alentejo is men niet gierig met het eerbetoon aan Bacchus. Wijn
is een ex-libris van de regio. Er zijn meer dan 250 producenten
verspreid over de ruim 22.000 hectare die in gebruik zijn voor de teelt
van wijn druiven. 
De Alentejo kent twee soorten wijn, witte of rode: Regionale
Alentejo Wijn, die in de hele regio geproduceerd wordt; en DOC
Alentejo Wijn, geproduceerd in één van de acht streken waar wijn
met Gecontroleerde Oorsprongsbenaming geproduceerd mag worden
– Portalegre, Borba, Redondo, Reguengos, Vidigueira, Évora,
Granja/Amareleja en Moura.
De Reserve wijnen, erkent als de beste wijnen, kunnen resulteren uit
regionale of uit DOC-wijnen. 
De wijnen die geproduceerd worden in het noorden van de Alentejo kust
– Grândola, Alcácer do Sal, Santiago do Cacém en Sines – maken deel
uit van de wijnstreek van Setúbal. Het is daarom niet vreemd als u op
het etiket de aanduiding “Regionale Wijn – Terras do Sado”, ziet.
Het DOC-keurmerk is een kwaliteitsgarantie. Maar in alle
rechtvaardigheid kunnen we zeggen dat er onder de Alentejo wijnen
zonder het DOC-keurmerk, ook wijnen van hoge kwaliteit te vinden zijn. 
Het karakteristieke van de wijn is het resultaat van meerdere
factoren: het perfecte samengaan van de gebruikte druivensoorten en
de verschillende grondsoorten (graniet in Portalegre, kristalheldere
kalk in Borba, bruinrode mediterrane klei in Évora, Granja-Amareleja
en Moura, leisteen in Redondo, Reguengos en Vidigueira). De
duizenden zonne-uren waar heel de Alentejo voordeel van heeft; de
discipline van de wijnboeren die al vroeg geleerd hebben dat men een
goede wijn begint te maken met het verzorgen van de wijngaarden; en
als laatste het vakmanschap waarvan de enologen blijk hebben
gegeven door traditie en moderne ideeën, in het kunstig maken van de
wijn, samen te laten gaan.
De witte wijnen zijn aromatisch, fris, harmonieus en soms complex, door
de combinatie van verschillende druivensoorten. De robijn rode of
granaatkleurige rode wijnen geuren intens naar rijpe bosvruchten, zijn
zacht, een weinig wrang, evenwichtig en vol van smaak. Hoewel ze met
de jaren complexer worden, kunnen ze al erg jong gedronken worden. 
Het grote geheim om er optimaal van te genieten ligt in het maken
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van de juiste keuze: welke wijn als aperitief, bij een goede kaas of
tijdens een maaltijd; en omgekeerd, welke specialiteit past het best bij
de wijn die u uitgekozen heeft?
In de Alentejo zijn er veel manieren om dit te leren: in de goede
restaurants, waar u zich overgeeft aan de goede raad van de kenners;
tijdens een bezoek aan een wijnkelder waar u wijn kunt proeven in het
gezelschap van een enoloog die u alles kan uitleggen wat u weten wilt;
bij de enotoeristische faciliteiten waar men de kunst der gastvrijheid
verstaat en waar men interessante activiteiten rondom wijn organiseert;
en als laatste sommige accommodaties, waar de gourmet-gastronomie,
samengaand met deze nectar, het belangrijkste kenmerk is. (Toeristische
Diensten: Waar overnacht u, Waar eet u, Wat doet u)
U moet naar de vereniging: Wijnroutes in de Alentejo
(www.vinhosdoalentejo.pt) gaan, dat is de organisatie waar u
bezoeken aan wijnkelders en wijnproef gelegenheden kunt boeken. Er
zijn drie routes georganiseerd. Op de Route S. Mamede kunt u
wijnboeren in Portalegre, Benavila (Avis), Casa Branca (Sousel),

AC
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Monforte en Campo Maior bezoeken; op de Historische Route
wijnboeren in Montemor-o-Novo, Évora, Azaruja, S. Sebastião da
Giesteira, Arraiolos, Igrejinha, Estremoz, Arcos, Glória, Borba, Rio de
Moinhos, Terrugem, Juromenha, Redondo, Aldeias de Montoito,
Monsaraz, Reguengos de Monsaraz, Vendinha en Vera Cruz de Portel;
op de Guadianaroute wijnboeren in Cuba, Vidigueira, Marmelar,
Moura, Granja, Ferreira do Alentejo, S. Brissos (Beja), Albernoa en
Trindade. Wat u ook als keuze maakt, u zult zien dat het wijn thema
een uitstekende gids is om de regio te ontdekken. 
Ter aanvulling doen we u nog wat andere voorstellen.
Zoals een bezoek aan Borba, het liefst in November wanneer het
Wijngaard- en Wijnfeest gehouden wordt. In het Historisch Centrum
zijn verschillende “cafeetjes” van lokale producenten. Sommige hebben
enorme aarden kruiken, waar vroeger de wijn in werd gemaakt.
Gedurende het feest maken ze deel uit van een speciale route, in
gezelschap van het Broederschap van Wijnkenners van de Alentejo. 
Een ander bezoek, is in December, aan Cabeção en Vila de Frades,

AC
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wanneer het proeven van de nieuwe wijn van de producenten een
reden tot feest is. In Vila de Frades wordt in het kader van het
evenement Vitifrades een wedstrijd gehouden wie de beste wijn
gemaakt heeft in aarde kruiken. (2e weekend van december). Zowel
hier als in twee dichtbij gelegen stadjes, Vila Alva en Vila Ruiva,
wordt de wijn nog gemaakt volgens methodes die erg veel lijken op de
door de Romeinen gebruikte werkwijze. (De Alentejo is Erfgoed, De
Alentejo is Natuur, De Alentejo is Landelijkheid)
Als laatste is een bezoek aan de Enotheek en het Wijnmuseum van
Redondo, zeer de moeite waard. Laten we beginnen bij het museum
dat in het VVV kantoor gelegen is, maak een wandeling door de Serra
d’Ossa, geniet van een voedzame lunch en breng de middag in het
stadje door. Bezoek de pottenbakkerijen en de werkplaatsen waar de
beschilderde rustieke meubels gemaakt worden, wandel door de
geschiedenis in het minuscule Middeleeuwse, ommuurde gedeelte.
In de namiddag geniet u van wat hapjes in de gezellige ruimte van de
enotheek. Als er in het Cultureel Centrum een optreden is, kunt u een
concert meemaken tot in de kleine uurtjes. (De Alentejo is Natuur, De
Alentejo is Landelijkheid)

AC
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KAZEN, OLIJFOLIE, WORSTEN EN HAMMEN

Laten we de tafel nu vol zetten met hartige hapjes. Met de traditionele
olijven en olijfolie; de kazen die naargelang het seizoen, de regio en de
persoonlijke smaak, van geiten- of schapenmelk gemaakt zijn, jong of
belegen, hard of zacht van binnen; de onvermijdelijke verschillende
soorten worsten; en de hammen. Bij al deze producten hebben de
producenten zich sterk gemaakt voor een kwaliteitskeurmerk. Maar ook
op dit gebied is de werkelijkheid hetzelfde als bij de wijn: er zijn
uitstekende producenten die hun producten nooit hebben laten
certificeren. Voor sommigen was dit hun vrije keus, anderen omdat de
omvang van hun bedrijven het niet rechtvaardigde. Hun adressen zijn te
vinden bij de VVV kantoren, evenals informatie over de plaatsen waar
hun producten te koop zijn. Omdat we toch een selectie zullen moeten
maken, geven we u de informatie over de producten die een beschermde
herkomst hebben: DOP (Denominação de Origem Protegida) en de
producten die uit een gecontroleerd afgebakend gebied komen: IGP
(Indicação Geográfica Protegida). Onderhevig aan de controle- en
certificatie systemen van de Europese Unie.
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Kazen
In de Alentejo bestaan er drie regio’s waar DOP kazen geproduceerd
worden: Nisa, Évora en Serpa. Alle drie de soorten worden op
dezelfde manier gemaakt, door het langzaam laten uitlekken van de
wrongel, nadat de verse schapenmelk ingedikt is, door middel van
zuursel. De schapen worden op traditionele manier gemolken en, door
het traditionele productieproces ontstaan de speciale smaken.

Nisa kaas, DOP, is belegen, halfzacht, dicht, heeft kleine gaatjes en is
exclusief van een streek in de Noord Alentejo die acht gemeenten
bestrijkt. In ditzelfde geografische gebied maakt men van schapen-
en geitenmelk de Gemengde Kaas van Tolosa, IGP. 
Er zijn kaasboeren in Nisa, Monte Claro, Gáfete, Tolosa, Alpalhão,
Vaiamonte en Monforte. In Tolosa en Vaiamonte worden biologische
kazen gemaakt, die als ze gecertificeerd worden, het keurmerk AB
(Agricultura Biológica,d.w.z.Biologische Landbouw) krijgen.
Évora kaas, DOP, is een belegen, harde of halfzachte kaas, met
weinig of geen gaten die geproduceerd kan worden in een uitgestrekt
gebied, dat uit 14 gemeenten van Midden Alentejo en 3 van Noord
Alentejo bestaat.
Deze kaasboeren zijn te vinden in Évora, Arraiolos, Alcáçovas, Aldeias
e Montoito (Redondo), Rio de Moinhos (Borba) en Sousel.
Serpa kaas, DOP, is misschien, de beroemdste kaas van de Alentejo.

COYCOY COY
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Het is een belegen schapenkaas, halfzacht en als boter, bijna vloeibaar,
met weinig of geen gaten. De kazen worden tenminste een maand lang
in een koele, vochtige ruimte bewaard, in de zogenaamde “rouparias”,
totdat ze goed gerijpt zijn. Deze kazen komen uit een gebied dat twaalf
gemeenten beslaat van de Laag Alentejo. De unieke eigenschappen van
deze kazen worden door het klimaat, de grond en de weiden bepaalt. Er
zijn kaasboeren in Beja (Santa Clara do Louredo en Penedo Gordo),
Moura, Pias, Serpa en Mértola (Corvos en Corte da Velha). 

Olijven en Olijfolie
Als u door de Alentejo rijdt merkt u meteen hoe belangrijk de olijventeelt
is. De olijfgaarden nemen meer dan 150.000 hectare in beslag en zijn één
van de factoren die het landschap van de regio zo mooi maken. De
fotograven onder u, hebben hier uren plezier aan het fotograferen van de
vaak eeuwenoude olijfbomen, die met hun stammen als gebeeldhouwde
kunstwerken in de velden staan. Deze eeuwenoude metgezel van de
mens produceert de olijf, voedingsmiddel met een lange traditie, die men
nog steeds, op smaak maakt, “gezoet”, zoals vroeger, door de olijven te
laten weken in water met zout en oregano. Op elke, zichzelf
respecterende eettafel, in de Alentejo moeten olijven staan. De
gewoonten van het thuis olijven eten, is door de restaurants
overgenomen: de eerste olijven die meteen in Oktober geplukt worden,
worden met inkervingen of fijn geslagen gegeten, de rest van de oogst
wordt gebruikt om langer te bewaren, en zijn klaar in Maart. Wat de
industriële productie betreft, de enige olijven, in de Alentejo, in blik of glas,
zijn van Elvas en Campo Maior Die hebben ook het keurmerk (DOP). 

Wat betreft de olijfolie zijn er drie keurmerken DOP: Olijfolie van
Moura, verschillende olijfolie soorten uit de Noord Alentejo en
Olijfolie uit het Binnenland van de Alentejo, die allen hun specifieke
smaak hebben. De DOP olijfolie is “Virgem”, of “Extra Virgem”, m.a.w.
uitsluitend geproduceerd door middel van mechanische processen bij
lage temperaturen. Deze classificatie wordt alleen gegeven, als het
verband tussen de kwaliteit en de natuurlijke en menselijke factoren
uit de regio van herkomst, boven twijfel bewezen is. De
gecertificeerde biologische olijfolie is sterk in opkomst.
Producenten van DOP olijfolie zijn te vinden in: Sousel, Santo Amaro,
Borba, Redondo en Reguengos de Monsaraz (olijfolie uit Noord Alentejo);
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Moura, Serpa en Vila Verde Ficalho (olijfolie van Moura); Portel,
Vidigueira en Torrão (olijfolie uit het binnenland van de Alentejo). 
Breng in Moura ook een bezoek aan de, tot erfgoed verklaarde, Pers van
Varas do Fojo, verandert in een Olijfoliemuseum, en de Museum-pers
van het Paleis van de Burggraaf van Olivã in Campo Maior. In dit
laatste stadje is ook het Koffiemuseum de moeite waard.

Worsten
Ze worden op vele manieren gegeten: rechtstreeks uit de rookkamer
komend, gekookt, gebakken, gestoofd, apart, als aanvulling, of als
ingrediënt in verschillende traditionele gerechten. 
Het productieproces duurt lang. Men begint met het selecteren van het
geschikte vlees, dan gaat men het hakken en kruiden. De kruiden zijn niet
altijd dezelfde, maar gewoonlijk bestaan ze uit een paprikapasta,
knoflook, zout, wijn en specerijen. Na het kruiden wordt het vlees weg
gezet om de smaak op te nemen. Als dat klaar is, worden de, zorgvuldig
schoongemaakte, natuurlijke darmen gevuld en aan stokken opgehangen.
Het langzame rookproces kent verschillende fases, eerst in de open lucht
en daarna in de rook van het vuur gemaakt van het hout van de steeneik. 
Zelfs nu nog leeft de traditie voort: wie een varken slacht, ook al heb
je nog zoveel ijskasten en diepvriezers, zal niet nalaten worst te
maken. Anderzijds, werd deze voorouderlijke bereidingsmethode één
van de criteria voor het verkrijgen van een certificaat, voor de
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industrie. Het certificaat heeft de letters IGP, voor worst (painho,
chorizo, bloedworst, cacholeira banca, lendeworst, meelworst, enz.). 
Er zijn producenten in Portalegre, Póvoa en Meadas, Elvas, Arronches,
Fronteira, Sousel, Cano, Estremoz en Borba. Velen maken deel uit van
de “Route, van de smaken van de Alentejo”, waardoor hun bedrijven,
met een van te voren gemaakte afspraak, bezichtigd kunnen worden,
hun producten geproefd kunnen worden en rechtstreeks bij de
producent gekocht kunnen worden. Informatie verkrijgbaar op
www.rotadossabores.com 

Ham
De ham van de Alentejo wordt gemaakt in Campo Maior, Elvas,
Santana da Serra (Ourique) en Barrancos.
Barrancos ham, keurmerk DOP, is de enige met het keurmerk van
oorsprong en wordt uitsluitend gemaakt van achterbouten van het
Alentejo varken dat leeft in de heuvels. Deze ham weegt minimaal 5
kg, heeft een aangename, zeer zachte, delicate en lichtgezouten
smaak met soms een pikante nasmaak. Het vet glanst en is geurig.
Eén van de eigenschappen die deze ham anders maakt dan alle
andere, is dat de ham dankzij het microklimaat van die zone langzaam
in de open lucht rijpt zonder gerookt te hoeven worden. Het resultaat
is uitstekend en rechtvaardigt een bezoek aan de producenten, die
behalve ham ook heerlijke worsten maken. (De Alentejo is Natuur)

COY AC



110 » de alentejo is gastronomie en wijn

HET ZOETE DAT NOOIT BITTER WORDT

Laten we dan eindigen met het zoet: ook de moeite waard om een
speciale reis voor te maken. De liefhebbers van zoet onder u, zullen zich
in moeten houden, want ieder plaatsje – en dat zijn er veel! – heeft zijn
eigen specialiteiten en de nonnen uit de kloosters van vroeger hebben
hun kennis op dit gebied nooit in vreemde handen laten overgaan. 
De traditie komt van ver en brengt ons aroma’s van specerijen die de
Alentejo eigenlijk altijd bleef behouden, komend over land met de
Arabische en joodse handelaren, of later over zee, toen de handel over
zee begon. Zoals het geval is met de heerlijk ruikende kaneel, die zoveel
gebruikt wordt in de traditionele toetjes. 
In de huizen van armen of rijken, op feestdagen of om de bitterheid van
het dagelijks leven zoet te maken is er door de verbeelding van de
kunstenaars in de keuken een grote schakering aan recepten gekomen.
Naast de droge gebakjes van de bakker, die in dezelfde oven gebakken
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worden als het brood, vind je in de hele Alentejo de noga gebakjes en
beignets, bolos fintos en het paasbrood, evenals de met pompoen of
kikkererwten gevulde specialiteit met Kerstmis. Een paar voorbeelden
van vele recepten, die hun oorsprong hebben in de lokale tradities.
Een groot deel van de, als lekker bekend staande, gebakjes en toetjes
van de Alentejo vindt hun oorsprong in kloosters. De ingrediënten van
deze heerlijkheden zijn gemakkelijk te vinden: suiker, eieren (veel eieren!),
brood, melk, kaas, wrongel, kaneel, amandelen, pompoen en niet veel
meer. Iedereen kan een recept pakken en uitproberen. Het perfect doen
kan niet iedereen, want de geheimen zijn goed bewaard, en zorgvuldig
van generatie op generatie doorgegeven. De toetjes, vereisen, netzo als
de hartige producten, die speciale persoonlijke toevoeging.
Gelukkig hebben we nu een belangrijk voordeel, de overtuiging is zo
sterk dat de toetjes uit de kloosters tot het erfgoed behoren, dat we
niet meer naar die huizen op visite hoeven te gaan, waar een
grootmoeder of een tante is, die deze heerlijke toetjes, waar je wel
een moord voor zou kunnen doen, maakt. Ze staan nu op de
menukaart van de goede restaurants, zoals het trouwens altijd het
geval is geweest in de Alentejo. Maar, heerlijkheid der heerlijkheden,
ze worden ook verkocht in gespecialiseerde banketbakkerijen, in zijn
geheel of als taartpunt. Dat maakt het mogelijk om een eenvoudige
thee te veranderen in een goddelijke ervaring.
Om u een beetje een idee te geven wat de regio te bieden heeft op het
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Honing is een emblematisch
product van de Alentejo.
Gecertificeerde honing wordt
door de Apis melifer melifer
(sp.iberia) bij, gemaakt, en er
zijn vijf soorten: lavendel,
slangekruid, eucalyptus,
oranjebloesem en veelbloemig.
Het wordt verkocht in glazen
potten met het etiket “Honing
uit de Alentejo, DOP”, erop.

gebied van zoetigheden, noteert u even en probeer het te proeven: in
Castelo de Vide, appeltaart; in Elvas een soort cake, bestrooid met
kaneel en geserveerd met zoete pruimen in siroop; in Portalegre ei-
snoepjes en pasteitjes van de Heilige Clara; in Borba, het gouden toetje;
in Arraiolos spekpasteitjes; in Mora hemelse kaasjes; in Évora,”morgada e
pão de rala”; “encharcada” in Mourão, dat is doorweekt gebak,en “bolo
rançoso”; in Alcáçovas, taartjes van de graaf van Alcáçovas; in Beja
zoete varkentjes en klooster kaas; in Serpa, kaasjes gemaakt van
wrongel; in Almodôvar, ”bolo chibo”; in Alcácer do Sal,
pijnboompittaartjes; in Grândola, uitgebakken spek taartjes; in Santiago
do Cacém, ”alcomonias”; in Sines, zandtaartjes en “vasquinhos”.
Er is nog veel meer en goed voor elke smaak. Ook drankjes om erbij te
drinken, ontbreken niet: likeurwijnen en uitstekende likeuren die door
de bevolking gemaakt worden, of die oorspronkelijk in een klooster
gemaakt werden. 

WAAR KOOPT U
Er zijn producten die u tijdens uw reis moet eten of drinken. Andere
producten gaat u mee willen nemen als herinnering of om aan uw
vrienden te schenken: wijn, polei- of aardbeilikeur, olijfolie, olijven in
conserven, kaas, worst, ham, honing, jams, pasteitjes, koekjes, pruimen
van Elvas, kastanjes van Marvão, u kunt van alles vinden. Op de markten
en jaarmarkten; op de gastronomische feesten en shows; in de buurt
winkels en delicatessenzaken, waarvan er steeds meer in de regio zijn. 
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