
ROUTE LANGS DE GRENS, 
TUSSEN KALK EN HONING 

PR3
CMR

Bezienswaardigheid

Nuttige contacten 
Gemeente Campo Maior: +351 - 268 680 300
Toeristische dienst: +351 - 268 689 367
SOS Nooddienst: 112
SOS Nooddienst voor bossen: 117
Medisch centrum: +351 - 268 699 700
Antigifcentrum: +351 - 217 950 143
Federale politie: +351 - 268 680 390
Vrijwillige brandweer: +351 - 268 686 227
Deelgemeente São João Baptista: +351 - 268 688 860
Deelgemeente N. Sr.ª da Graça dos Degolados: +351 - 268 685 153

OUDE KALKGROEVEN
Calciumoxide, beter bekend als kalk, is een van de belangrijkste en 
meest typerende bouwmaterialen van de Alentejo. Kalk ontstaat uit 
kalksteen, dat onder grote verhitting, op 900ºC, uiteenvalt. Kalk 
wordt gebruikt om een vloeibare mortel te maken waarmee de muren 
van de huizen worden afgewerkt. Dat verklaart de typische witte 
stadjes in dit gebied. Witte huizen, en wit met grijze kerken en 
fonteinen, die afgewerkt worden met hetzelfde kalkmengsel, 
afgewisseld met heldergrijs graniet. De productie van de witte 
substantie vond plaats rondom de oude kalkgroeven. In de grond 
werden houtgestookte ovens ingegraven, die werden afgedekt met 
tegels en leisteen. Daarin werd uit kalksteen ongebluste kalk 
gemaakt, waarmee de huizen in de regio zijn afgewerkt.

Aanbevolen periode
De route kan in elk jaargetijde gelopen worden. Wel wordt 
geadviseerd in de zomer rekening te houden met de mogelijk zeer 
hoge temperaturen. Tijdens periodes van veel of hevige neerslag 
wordt aangeraden voorzichtig te zijn met het hoge waterpeil.

NATUUR: GCB* Caia e São Mamede. Stroomgebied van de 
Abrilongorivier, met populieren, elzen, essen, wilgen en oleander 
(Nerium oleander), en zwartkoppen (Sylvia atricapila), Cetti's-zangers 
(Cettia cetti), nachtegalen (Luscinia megharhynchos) en ijsvogels 
(Alcedo atthis). In de rivier de kleine en zeldzame saramugo 
(Anaecypris hispanica), een vis die uitsluitend voorkomt in het 
stroomgebied van de Guadiana-rivier. 

* Gebied van Communautair Belang

HISTORISCH ERFGOED: Ouguela. Kasteel/vestigingsmuren; kerk 
(met muurschildering uit de 7de eeuw, waarop Johannes de Doper 
staat afgebeeld); “Heilige Fontein”.

LOKAAL HANDWERK: smeedijzer; papieren bloemen; objecten uit 
karton (ploegschaar, sikkel, borden); handgeschilderd aardewerk.

LOKALE SPECIALITEITEN: kikkererwten met vlees; olijven (BOB - 
beschermde oorsprongsbenaming). Zoetigheden (cake met pruimen, 
koekje met amandelen, zoet broodje voornamelijk bij koffie gegeten, 
gefrituurd snoepje met honing en tortilla van amandelen).

Gevulde puddingcake met pruim 

Hoogtepunten Gedragscode NATUURROUTES

Aanwijzingen  FCMP

links afdraaien juiste weg foute weg rechts afdraaien 

Volg enkel het aangewezen pad. / Respecteer private terreinen. / Vermijd 
onnodige schade. / Observeer de fauna van een afstand. / Beschadig 
geen planten of rotsen en haal er geen stukken vanaf. / Laat geen vuilnis 
of andere sporen achter. / Maak geen vuur en wees voorzichtig met 
sigarettenpeuken. / Wees vriendelijk tegen de lokale bewoners. / Wees 
voorzichtig met het vee. Hoewel zachtaardig van karakter, houdt het toch 
niet van vreemden die te dicht bij hun jongen komen. / Laat hekken 
achter in de staat zoals ze waren. Als ze gesloten moeten worden, 
controleer dan of ze goed gesloten zijn. / Blijf op een veilige afstand van 
elektriciteitsdraden.
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Bezienswaardigheden

Het gebied omvat bijna 9.600ha aan open en gespreide 
vlakte, landbouwgebieden waar vooral graangewassen 
geteeld worden en waar de rivieren Abrilongo en Xévora door 
lopen.  Het is een belangrijk gebied voor het behoud en de 
observatie van steppevogels zoals de grote trap (Otis tarda) en 
de kleine trap (Tetrax tetrax). Ook andere vogelsoorten die 
hier voorkomen verdienen vermeld te worden, zoals de 
monniksgier (Aegypius monachus), de rode wouw (Milvus 
milvus) en de grijze wouw (Elanus caeruleus). Het is een 
belangrijk nestgebied voor de kraanvogel (Grus grus).

Beschrijving van de route 

Informatiecentrum natuur, honing en biodiversiteit op het landgoed van 
Adães, een project gericht op een duurzame toekomst.

Vanaf het bolwerk van Ouguela kunnen we in het westen de plaats 
zien waar we aan het einde van deze route uitkomen. We dalen af 
via de brede weg, die ons tussen de traditionele olijfboomgaarden 
door al snel op de oever van de rivier Abrilongo brengt, die we 
stappend van steen op steen oversteken. Een kilometer lang lopen 
we stroomopwaarts door de typische vegetatie van het 
rivierlandschap. Daarna verlaten we de oever en volgen we de 
grenslijn. De aarde kleurt hier rood, een teken dat we in een ander 
geologisch gebied zijn beland. Weldra komen we bij de 
overblijfselen van oude ovens waarin kalksteen werd 
getransformeerd tot kalk. Vervolgens blijven we langs de grens 
lopen, voortdurend vergezeld door olijfbomen aan onze kant van 
de grens. Weer steken we de Abrilongorivier over, en dan komen 
we op het landgoed van Adães. Via de prachtige open vlakte 
bereiken we het informatiecentrum, waar informatie te verkrijgen 
is over de natuur, honing en biodiversiteit. Het management van 
het landgoed zet zich sterk in voor het milieu: biologische 
landbouw, behoud van biodiversiteit en aandacht voor het milieu. 
We nemen afscheid van het centrum en vervolgen onze weg naar 
Degolados, het eindpunt van onze route, op 8km afstand van 
Campo Maior.

Ouguela Landgoed van Adães

Speciale Beschermingszone Campo Maior
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Kaart nr. 386 
(Topografische Dienst van het leger)
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duurafstand moeilijkheidsgraadsoort route totale hoogteverschil hoogte max / min 

profiel van hoogtemeting moeilijkheidsgraad

De moeilijkheidsgraad wordt bepaald op basis van 4 verschillende items die elk apart 
beoordeeld worden op een schaal van 1 tot 5 (van makkelijk naar moeilijk)

0 km 2 km

1 Ouguela

Geomorfologie van het dal van de Abrilongorivier

Oude kalkgroeven

Grens

Landgoed van Adães

Informatiecentrum natuur, honing en biodiversiteit

2

3

4

5

6

Speciale 
Beschermingszone 
Campo Maior

PORTALEGRE

Campo Maior

Elvas

MonforteFronteira

Arronches

SPANJE

PR3
CMR

Onderschrift

Aanbevolen richting van de route: Van oost naar west

Wandelroute

Geasfalteerde weg 

Rivier

Kruising van routes Informatie op de plek zelf 

Begin: Praça da República, Ouguela (GPS: 39º04'47, 11''N; 7º01'52, 81''W)
Eind: het dorpje Nossa Senhora da Graça dos Degolados (GPS: 39º03'36, 46''N; 7º07'14, 57''W)
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