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RESUMO 

 

No planeamento, ordenamento e gestão paisagística as definições de paisagem e 

unidades de paisagem são cruciais para a caraterização e análise de uma dada área, neste 

caso do concelho de Vieira do Minho, com estudo específico no vale do Turio e Serradela.  

É fundamental que se proceda não só à caraterização e análise do local, como 

também à compreensão do caráter da paisagem, levando assim a uma avaliação de 

possíveis propostas a desenvolver para o local, sendo necessário, então seguir uma 

determinada metodologia para se tirar um melhor partido do estudo do local, tendo esta 

como base os princípios gerais do PIER e do “Landscape character assessment”. 

Seguindo esta metodologia, são propostas diversas estratégias, tendo como princípio 

a promoção do local, assegurando a conservação, preservação e valorização do património 

natural e histórico-cultural existente, criando-se assim diversas sinergias.  
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ABSTRACT 

 

In planning and landscape management landscape settings and scenic are essential 

for the characterization and analysis of a given area, in this case of Vieira do Minho, with 

specific study in the Turio valley and Serradela. 

It is essential, not only the characterization and analysis of the site, but also the 

understanding of the landscape character, thus leading to an assessment of possible 

proposals management of the site following a given methodology, based on the general 

principles of “PIER” and landscape character assessment. 

Following this methodology are proposed several strategies, based on the principle 

promoting local, ensuring the conservation, preservation and enhancement of natural and 

historical and cultural heritage, thus creating a diversity of synergies. 
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I. INTRODUÇÃO 

I.1. Considerações preliminares 

 

 Os espaços florestais e bosques são uma parte importante do nosso património 

natural e cultural e um suporte de atividade económica com uma elevada importância, 

proporcionando a criação de emprego e riqueza. Permitem explorar as potencialidades 

naturais de uma dada região na vertente da produção lenhosa e dos sistemas 

multifuncionais, oferecendo também oportunidades de recreio, lazer e turismo, de reflexão e 

aventura. De um certo modo, a floresta sustentável tenta encontrar um equilíbrio entre os 

fatores ligados à sustentabilidade, nomeadamente no que diz respeito aos fatores 

económicos, ambientais e sociais.  

 O vale do Turio e Serradela, inserido na paisagem da serra da Cabreira e Vieira do 

Minho, é um vale com caraterísticas muito particulares e distintas da envolvente, integrando 

um conjunto de caraterísticas biofísicas que o tornam num espaço único.  

 A área de estudo e a área de intervenção consideradas foram delimitadas com base 

na metodologia escocesa de “Landscape Character Assessment”, sendo a área de estudo 

delimitada com base nas linhas de festo envolventes ao vale, correspondendo ao tipo de 

paisagem, enquanto a área de intervenção corresponde a uma delimitação do vale pelas 

vias de comunicação existentes, que confinam de uma forma bem definida a área. 

A avaliação do caráter da paisagem tem sido utilizada em várias situações em toda a 

região da Inglaterra e Escócia. As suas principais aplicações são no planeamento e 

conservação, gestão e valorização da paisagem. A metodologia adotada no “Landscape 

Character Assessment” baseia-se na identificação e respetiva caraterização dos diversos 

componentes constituintes da paisagem, analisando as suas interações, permitindo a 

compreensão das interações entre os processos físicos, ecológicos e culturais na respetiva 

paisagem, assim como a sua interação com o Homem e vice-versa.  

 

I.2. Justificação e importância do tema 

 

 Os ambientes florestais apresentam diversos desafios, desde a gestão de espaço 

compartilhada (Estado, compartes e privados), à gestão de recursos naturais e culturais, 

nomeadamente relativos à biodiversidade e património histórico-cultural existente.  
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O contributo do arquiteto paisagista nas intervenções de planeamento, ordenamento 

e gestão florestal é importante, pois pretende estabelecer uma ligação equilibrada entre as 

intervenções propostas e o espaço florestal, integrando assim diversas idealizações no 

desenvolvimento de espaços florestais, implementado estratégias sustentáveis de 

desenvolvimento local.   

 

I.3. Objetivos  

 

  A presente dissertação visa analisar e fundamentar um conjunto de estratégias, 

medidas e ações de desenvolvimento, assim como um plano de ordenamento e gestão 

paisagística para o local, pretendendo-se portanto: 

 Compreender e identificar os modelos, ideias e soluções adaptadas do 

“Landscape Character assessment”, que fundamentem o desenvolvimento 

sustentável do local; 

 Abordar o conceito e metodologia escocesa do “Landscape Character 

assessment”, aplicada ao vale do Turio e Serradela; 

 Identificar e abordar as potencialidades naturais e culturais da paisagem do vale 

do Turio e Serradela; 

 Propor a dinamização do local através de diversas estratégias, direcionadas às 

diferentes sinergias, promovendo a qualidade ambiental e a qualidade de vida 

das populações locais, bem como o desenvolvimento a diversos níveis; 

 Expor as diversas medidas e ações para as estratégias apresentadas, que sirvam 

de base à elaboração de um Plano de Intervenção em Espaço Rural (PIER) para 

o vale do Turio e Serradela, 

 Abordar as linhas estratégicas, medidas e ações para o desenvolvimento de um 

PIER, envolvendo a Arquitetura Paisagista. 

 

I.4. Estrutura da dissertação  

 

 A presente dissertação é estruturada em sete capítulos, sendo eles: 

 CAP. I: Onde é exposta uma primeira abordagem à temática do trabalho e do tema; 

 CAP. II: Compreende uma revisão bibliográfica sobre o território envolvente à área 

de estudo, que serve para uma posterior análise e melhor compreensão do local, quer a 

níveis biofísicos como antropogénicos; 
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 CAP. III: Descreve a abordagem metodológica seguida para a realização do 

presente trabalho, assim como a descriminação das diferentes etapas pelo qual se passou 

incluindo a recolha de informação e respetiva interpretação; 

 CAP. IV: Compreende uma revisão bibliográfica, especifica para o local, no que diz 

respeitos ao ambiente físico, biofísico e antropogénico, onde são analisados os fatores que 

fazem parte da paisagem do vale do Turio e Serradela, e a sua caraterização paisagística; 

 CAP. V: É abordada a evolução e ordenamento florestal do vale do Turio e 

Serradela; 

 CAP. VI: É o capítulo onde são abordados os instrumentos de gestão territorial em 

vigor, as estratégias adotadas para o local, tendo em conta as análises realizadas 

anteriormente, assim como o plano de ordenamento e planeamento para o local; 

 CAP. VII: São apresentadas as conclusões, assim como os constrangimentos que 

se tiveram no decurso do trabalho.  
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II. O TERRITÓRIO  

II.1. O concelho de Vieira do Minho  

 

O município de Vieira do Minho, com cerca de 220 km2, integra o Distrito de Braga e 

a NUT III Ave. Com pouco mais do que 12.500 habitantes (INE, 2014), o território de Vieira 

do Minho ocupa quase a totalidade da cabeceira da bacia do rio Ave, na serra da Cabreira, 

alongando-se a Norte e a Nordeste, aos rios Cávado e Rabagão, até à bordadura do 

planalto de Barroso a Este, estando limitado a Sudeste e Sudoeste pelas serras de Rossas 

e de Anissó (Fontes et al., 2007). 

Vieira do Minho está inserido na unidade de paisagem Entre Douro e Minho (A), da 

qual faz parte o vale do Turio e Serradela (Fig. 1). O relevo desta unidade acentua-se mais 

do litoral para o interior, onde são diferenciados várias sequências de vales separados por 

zonas de cumeada. Distinguem-se dois conjuntos de unidades de paisagem diferentes; o 

Baixo Minho, onde se encontram menores altitudes e declives, paisagens verdejantes, com 

clima mais ameno, e o Alto Minho, que possui terrenos mais declivosos e acidentados, 

altitudes mais elevadas, paisagens menos verdes, de índole mais campestre e severa. É 

uma paisagem onde por vezes se encontra uma desordem espacial elevada, assim como 

uma forte desqualificação paisagística. Fazem parte desta unidade as subunidades serra da 

Peneda-Gerês (9), serra da Cabreira e Montelongo (10) e Minho Interior (11) (Fig. 2) 

(d'Abreu et al., 2004). 

 

Figura 1: Localização do concelho de Vieira do Minho na carta de unidades de paisagem de Entre Douro e Minho e 
respetivas subunidades. 
(Adap. d'Abreu et al., 2004) 

Legenda: 
 

A- Unidade de paisagem de Entre 

Douro e Minho 

9- Subunidade da serra da Peneda-

Gerês 

10- Subunidade da serra da 

Cabreira e Montemuro  

11- Subunidade do Minho Interior  
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II.2. Serra da Cabreira: breve caraterização  

II.2.1. Localização e enquadramento 

 

A serra da Cabreira1, com 1262 m de altitude e uma área com cerca de 2360 ha, é 

considerada o “ex-libris” do concelho de Vieira do Minho, e Devi-Vareta (1993) a define 

como “uma serra localizada num "concelho periférico"”.  

Localizando-se na região do Baixo Minho e Baixo Barroso, integra os concelhos de 

Montalegre, Cabeceiras de Basto e Vieira do Minho. Está incluída no conjunto de 

montanhas do Noroeste de Portugal, do qual fazem parte também as serras da Peneda, 

Gerês, Amarela, Soajo, Barroso, Alvão e Marão (Silva, 2007), que divide o Minho e Trás-os-

Montes (Gonçalves, 2006).  

A delimitação da serra da Cabreira (Fig. 2) está, de um modo geral, bem definida, 

exceto a este, com a serra do Barroso. A norte/nordeste está delimitada pelos vales dos rios 

Cávado e Rabagão, e dos rios Tâmega e Peio, já a sul e oeste pela depressão 

correspondente às cabeceiras do rio Ave, respetivamente (Silva, 2007). 

 

      

Figura 2: Delimitação da serra da Cabreira. 
Norte/nordeste - vales dos rios Cávado – Rabagão, dos rios Tâmega – Peio; 
Sul e oeste - depressão correspondente às cabeceiras do rio Ave, 
Este - Serra do Barroso.  
(Adap. Silva, 2007) 

 

 

                                                
1 Antiga Caprario ou Caprarium, toponímia derivada do tempo da ocupação romana no local (Alves Vieira, 1923).  

Legenda: 

 

     1       Serra da Peneda-Gerês 

     2       Serra do Barroso 

 -- --     Serra da Cabreira (delimitação) 

     3       Vieira do Minho 

1 

2

3
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II.2.2. Biogeografia  

 

Inserida na Região Biogeográfica Eurossiberiana, é caraterizada por uma aridez 

estival nula ou muito ligeira, nunca superior a dois meses secos, onde a precipitação estival 

compensa a evapotranspiração evitando um esgotamento das reservas hídricas nos solos 

normais (Costa et al., 2006).  

O clima caraterístico da região é temperado e chuvoso (Aguiar et al., 2008), 

enquadrando-se no tipo Clima Mediterrânico de verão fresco, apresentando invernos 

amenos e pluviosos e verões secos, com uma temperatura média de 22 º C no mês mais 

quente, como foi anteriormente referido (Soares et al., 2000), bastante influenciado pelo 

efeito amenizante do Atlântico. Estes territórios, enquadrados no Sector Galaico-Português, 

têm como comunidades florestais típicas os bosques dominados por árvores caducifólias. 

Este tipo de clima permite ainda a presença da chamada “flora atlântica” (Aguiar et al., 2008). 

A serra da Cabreira está enquadrada no Subsector Geresiano-Queixense (Costa et 

al., 2006), constituindo um território muito particular, de bioclima supratemperado hiper-

húmido, onde são caraterísticos os carvalhais de Quercus robur com Vaccinium myrtillus 

(arando) (Aguiar et al., 2008). São endémicas deste Subsector a Armeria humilis subsp. 

humilis, Centaurea limbata subsp. geresensis e Iris boissieri. Apesar da precipitação elevada 

(Costa et al., 2006), com uma pluviosidade média anual de 2577 mm (Soares et al., 2000),  

e o défice estival de água no solo reduzido. Como o período favorável ao crescimento das 

plantas é mais curto, este défice de água no solo tem um impacto considerável na 

vegetação, começando por isso a aparecer plantas e algumas comunidades mediterrânicas 

submediterrânicas (Costa et al., 2006). 

 

II.2.3. Serra da Cabreira como unidade de paisagem  

 

A paisagem é caraterizada por uma sucessão de cumes arredondados, com 

encostas relativamente suaves, onde se encontram algumas áreas planálticas ou chãs 

(d'Abreu et al., 2004), onde os granitos hercínicos são largamente dominantes (Costa et al., 

2006), refletindo-se na sua morfologia (d'Abreu et al., 2004). É de salientar que o granito e 

água constituem os dois recursos naturais destacáveis na Serra. A sua conjugação e 

dinâmica criaram um conjunto de elementos de elevado interesse paisagístico, geológico, 

cultural, etnográfico, histórico – lendário, social e turístico ao longo dos tempos (Silva, 2007). 

A densidade populacional é baixa e os povoados surgem agrupados em pequenas 

aldeias, organizando-se a paisagem em volta das mesmas sendo as atividades económicas 
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predominantes a agrícola e a pecuária. As pastagens permanentes ou prados de lima são 

habitat de um importante conjunto faunístico e florístico devido ao solo fértil dos fundos dos 

vales (Gomes et al., 2001). 

Além dos afloramentos rochosos, é uma área onde predominam os matos, assim 

como as plantações de pinheiro e eucalipto. Nas zonas mais planas dominam as pastagens, 

enquanto nas zonas mais baixas, de sopé das encostas e ao longo dos vales há uma 

aproximação à paisagem típica minhota, onde se verifica um uso agrícola intensivo e 

variado, acompanhado da vinha em corrimão, seguindo-se por matos e pinhais ao longo das 

encostas (d'Abreu et al., 2004).  

A diversidade dos relevos, de onde constam as vastas veigas do vale até aos 

profundos vales encaixados e cumeadas pedregosas dos montes, tem influência nas 

variantes climáticas, com invernos rigorosos frequentemente com neve e verões quentes 

nas zonas altas e desprotegidas, e estações mais amenas nos vales e encostas enseadas 

(Fontes et al., 2007). 

 

II.2.4. Geologia e Geomorfologia 

II.2.4.1. Geologia  

A serra da Cabreira enquadra-se na Zona Centro Ibérica, unidade estrutural do 

Maciço Antigo, também designado por Maciço Hespérico 2  (Pedrosa et al., 2011), 

apresentando terrenos bastante metamorfizados, sendo essencialmente constituida por 

rochas granitoides hercínicas (Gonçalves, 2006), como foi anteriormente referido, mas 

também por metassedimentos, com uma representação reduzida, acompanhados por 

pequenas manchas de depósitos de cobertura e afetada por um sistema de falhas tardi-

hercínicas, com orientação dominante NE-SW, que impulsionou o aparecimento de diversos 

filões (Silva, 2007).  

No período quartenário ter-se-á verificado condições favoráveis à ocorrência de 

fenómenos de erosão glaciar, nomeadamente no maciço culminante da Cabreira, o qual se 

pode considerar como o limite meridional dessas manifestações no noroeste da Península 

Ibérica (Deveau et al., 1985). Foi aliás demonstrado que o frio quartenário teve influência 

sobre a geomorfologia da vertente norte da Serra, em função das condições favoráveis aí 

verificadas, observando-se a presença de acumulação e permanência de neve no solo3, 

assim como substrato rochoso polido, depósitos morénicos e depósitos heterométricos de 

                                                
2 É constituído por rochas ígneas e metamórficas antemesozóicas, consolidadas sobretudo aquando dos movimentos hercínicos, responsáveis por um 
metamorfismo regional importante e por um magmatismo sinorogénico (Pedrosa, et al., 2011). 
3
 Nevados e línguas glaciares (Vieira, et al.). 
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blocos angulosos e boleados4 e a presença de uma cobertura de lajes graníticas nos topos 

aplanados e nas suas vertentes ocidentais (Vieira et al.). 

As rochas metamórficas são na maioria de origem sedimentar, de idade Silúrica, 

inserindo-se em unidades metassedimentares parautóctones e alóctones. A serra da 

Cabreira é “cortada” por rochas filoneanas de composição diversificada, que se instalaram 

em fraturas hercínicas ou tardi-hercínicas, onde se destacam os filões de quartzo, os filões 

aplito-pegmatíticos, os filões básicos e o “pipe” da Borralha, considerando-se estes os mais 

importantes e/ou significativos nesta zona.  

O Maciço Antigo encontra-se localmente encoberto por depósitos detríticos 

discordantes5, onde a sua espessura não ultrapassa os 200-300 m. Nesta região ocorrem 

sob a forma de terraços fluviais atuais constituídos por seixos rolados a subrolados, areias e 

areias argilosas que acompanham, em geral, os leitos dos rios atuais, sendo referido em 

geral como depósitos de cobertura atuais e holocénicos. 

 

II.2.4.2. Geomorfologia 

A serra da Cabreira apresenta três maciços principais, abrangendo o concelho de 

Vieira do Minho apenas um, ou seja o maciço culminante Cabreira (Silva, 2007). 

Geomorfologicamente enquadra-se no maciço Galaico-Duriense, que faz a transição com a 

Maseta Norte (Fontes et al., 2007). 

A primeira referência à geomorfologia da serra da Cabreira surge em 1923, na 

monografia sobre o concelho de Vieira do Minho, onde se refere os “incontestáveis 

documentos da era glacial” (Alves Vieira, 1923) 

Daveau (1977) evidencia vestigios geomorfologicos nas serras do noroeste 

português, trabalho este que auxiliou como ponto de partida um estudo que revelou a 

possibilidade da existência de glaciação na serra da Cabreira (Deveau et al., 1985), como 

anteriormente referido.  

 

II.2.5. Hidrologia e hidrogeologia   

  

A serra da Cabreira não possui linhas de água de grande dimensão, mas no entanto 

estas alimentam três grandes bacias hidrográficas sendo elas a do Douro, a do Cávado e a 

do Ave.  

                                                
4
 Nas vertentes norte e este do maciço culminante Talefe-Chã de Lousas-Toco (Vieira, et al.). 

5
 Depósitos sedimentares.  
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 O concelho de Vieira do Minho apenas abrange duas delas, nomeadamente a do 

Cávado, que recebe algumas linhas de água que drenam a partir do alto da Cabreira para 

Norte, sendo a bacia menos sustentada pela pluviosidade da Serra, e a bacia do Ave, que 

tem origem na serra da Cabreira, e de onde partem várias linhas de água de pequena 

dimensão (Soares et al., 2000), numa elevada densidade de hemi-bacias hidrográficas 

(Campos, 1996). O seu regime hidrico é caráterizado por indices de escoamento superficial 

bastante elevados, devido essencialmente à elevada precipitação e à sua boa distribuição 

ao longo do ano (Campos, 2004). 

 Segundo as Cartas Militares nº 44 e nº 58 (Escala: 1/25 000) a serra da Cabreira 

possui um elevado número de fontes e nascentes, o que leva à ideia de uma grande riqueza 

da serra no que diz respeito a recursos hidricos. 

 É de notar que os cursos de água existentes na serra são caraterizados pelo regime 

torrencial, flutuações de caudal e elevada velocidade, o que implica uma baixa diversidade 

de ictiofauna, por dificuldade do seu estabelecimento (Soares et al., 2000). 

 

II.2.6. Solos 

  

Os solos desta região são resultantes da desagregação das rochas existentes, 

fundamentalmente derivados de granitos e rochas afins (Alves, 1995), sendo ainda, segundo 

o Atlas do Ambiente (1973)  (Escala: 1/100 000) dominantemente ácidos, com pH 

compreendido entre 4,6 e 5,5. 

A precipitação e a temperatura são os elementos climáticos que exercem uma 

elevada influência na evolução do solo, assim como as caraterísticas topográficas, 

especialmente em áreas com um elevado declive, onde a erosão é maior, originando o 

aparecimento de solos pouco desenvolvidos e finos. Em áreas mais planas, onde surge 

deposição de sedimentos, é mais propício o aparecimento de solos mais espessos 

(Monteiro et al., 2005).  

De acordo com a Carta de Solos do Atlas do Ambiente (1973) (escala: 1/100 000) a 

área correspondente à serra da Cabreira é caraterizada pela predominância de Cambissolos 

Húmicos, sendo estes derivados de rochas eruptivas, pouco evoluidos e de fertelidade 

variável, e Rankers (Gonçalves et al., 2009), sendo estes solos pouco espessos e com 

fertelidade reduzida, aparendo em zonas de maior altitude (Gonçalves, 2006).  
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II.2.7. Descrição geral da flora  

 

A serra da Cabreira encontra-se numa zona de transição entre flora da região 

cantábrica6 e região iberoatlântica7, sendo a sua coexistência apenas possível devido ao 

clima particular da zona, onde há água em abundância e a influência do mediterrâneo marca 

as regiões a Sul.  

Estão recenseadas 256 espécies vegetais8, das quais cerca de  50 (Tab.1), onde se 

destaca o Ilex aquifolium (azevinho) e a Drosera rotundifolia (orvalhinha), têm particular 

interesse para a conservação do património natural, devido à sua vulnerabilidade, raridade, 

carácter endémico ou perigo de extinção (Soares et al., 2000). 

                                                
6
 Próxima da flora Eurosiberiana, dominada por espécies adaptadas a climas frescos e húmidos. 

7
 Próxima da flora mediterrânica, com espécies adaptadas ao calor e secura relativa. 

8 Anexo II: Flora da Serra da Cabreira. 
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Tabela 1: Quadro síntese de espécies com interesse tanto pelo seu estatuto de proteção, assim como pelo seu carácter 
endémico. 

ESPÉCIE 
ENDEMICIDADE ESTATUTO DE CONSERVAÇÃO 

End. 
Ibe. 

End. 
Lus. 

DH CB LEBPPC 

      

Arenaria querioides X     

Spergularia cappillacea X     

Silene longicilia  X Anexo II VU VU 

Silene foetida X   EX  

Silene scabriflora X     

Anemone trifolia ssp. albida X     

Aquilegia dichroa X     

Umbilicus heylandianus X     

Drosera rotundifolia    EX EX 

Sedum arenarium X     

Saxifraga clusii ssp. lepismigena X     

Saxifraga spathularis    VU VU 

Cytisus multiflorus X     

Cytisus striatus X     
Genista florida X     

Genista triacanthus X     

Chamaespartium tridentatum X     

Echinospartum lusitanicum X     

Lotus glareosus X     

Ilex aquifolium    EX EX 

Viola lactea X   EX VU 
Halimium lasianthum ssp.  
Lasianthum 

X     

Halimium umbellatum    VU VU 

Xolantha globulariifolia  X Anexo II EX VU 

Vaccinum myrtillus    VU VU 

Gentiana pneumonanthe    VU VU 

Cuscuta epithymum    VU VU 

Echium lusitanicum X     

Omphalodes nítida X     
Thymus caespititus X   VU VU 

Linaria saxatilis X     

Pedicularis sylvatica ssp. lusitanica X     

Plantago radicata ssp. monticola X   VU VU 

Campanula lusitanica ssp.  
Lusitanica 

X     

Phalacrocarpum oppositifolium X     

Lepidophorum repandum X     

Carduus carpetanus X     

Centaurea nigra ssp. rivularis X     
Hieracium castellanum X     
Paradisea lusitanica X    VU 
Ornithogalum conccinum X     
Colchicum autumnale

9
    EX (?) EX (?) 

Narcisus bulbocodium   Anexo V   

Narcisus triandrus X  Anexo IV   

Luzula sylvatica ssp. henriquesii X    VU 

Avenula albinervis X     

Anthoxanthum amarum X     

Holcus gayanus X     

Agrostis delicatula X     

Carex asturica X   VU VU 

                                                
9 É de notar que no local existem vários povoamentos na Serra.  
(End. Ibe.: Endemismo Ibérico; End. Lus.: Endemismo Lusitânico; DH: Diretiva dos Habitats; CB: Convenção de Berna; VU: Vulnerável; EX: Extinção; Adap. 
Campos, 2004) 
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É ainda de salientar que os castanheiros têm uma boa representação ao longo de 

toda a serra (Devi-Vareta, 1995).  

Segundo Soares et al. (2000) a serra está dividida em 6 unidades de paisagem, 

sendo elas matos, bosque de coníferas, bosque de folhosas, bosque ripícola, prados de 

montanha e campos agrícolas. 

 

II.2.6.1. Matos  

Representam cerca de 50% da área total da serra, sendo a unidade de paisagem 

dominante. Nesta unidade existem diversos tipos de habitats, que tanto podem ser 

indicadores de degradação das condições ambientais do local ou indicadores de 

potencialidades de desenvolvimento de uma paisagem mais rica. As giestas dominam esta 

unidade, nomeadamente Cytisus scoparius (giesteira-das-serras), Genista florida (piorno-

dos-tintureiros) e Erica arborea (urze-branca), consideradas como formações pré ou pós-

florestais de áreas de carvalhais. Este tipo de giestais pode-se encontrar também em zonas 

de orla, em locais bem conservados. 

Um outro tipo de matos comum em toda a serra são as charnecas secas, que podem 

aparecer em formações puras ou associadas a outras espécies vegetais. Estas aparecem 

em locais de degradação de floresta original, tal como os giestais, onde predominam os 

solos pouco profundos e a humidade é baixa. As espécies predominantes são Ulex 

europaeus e Ulex minor (tojo), assim como Urze-fina e Calluna vulgaris (queiró), aparecendo 

também as giestas, fetos e vegetação associada a afloramentos rochosos, sendo o habitat 

predominante da região. É de notar que os fetos aparecem como espécie predominante em 

locais varridos por fogos e onde há pastorícia com pressão excessiva, sendo uma das 

primeiras plantas a instalarem-se.  

É possível ainda encontrar as charnecas húmidas e turfeiras, habitat bastante 

particular, onde se encontram solos profundos e a humidade é bastante elevada. Estes são 

habitats de proteção prioritária de acordo com as diretrizes da UE. As espécies 

caraterísticas deste habitat são Erica tetralix e Erica ciliaris. É também caraterística a 

carnívora Drosera rotundifolia (Soares et al., 2000). 
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II.2.6.2. Bosque de coníferas  

É a formação vegetal de porte arbóreo dominante na serra, ocupando cerca de 27% 

da sua área. A maior parte das manchas existente foram originadas pelos variados planos 

de (re) florestação efetuados pelos Serviços Florestais, para combater os efeitos de abate 

sentidos na época.  

Estes povoamentos são dominados pelo pinheiro-bravo, encontrando-se também 

espécies como o pinheiro-silvestre, pinheiro-negro, cedro-branco, larício-europeu, cipreste-

da-Califórnia e o abeto-do-norte. É de notar que apenas o pinheiro-bravo e o pinheiro-

silvestre são espécies autóctones enquanto as restantes são introduzidas na flora. O 

Pinheiro-silvestre ocorre em alguns locais de forma espontânea, acontecendo nas encostas 

entre a Serradela e a Senhora da Fé. Este, de acordo com o ICNF (2013), está classificado 

como uma espécie autóctone em perigo de extinção10. Já o pinheiro-bravo encontra-se em 

povoamentos florestais puros ou mistos por toda a serra, associados a outras espécies, com 

estrato arbustivo e herbáceo pobre, como carvalhais e eucaliptais. 

Uma mancha de coníferas relevante fica situada entre as casas florestais do vale do 

Turio e da Serradela, sendo esta a área em estudo, ocupando a encosta sul do vale até à 

vila de Vieira do Minho. Ao longo de todo o vale pode-se encontrar diversas linhas de água, 

que conjuntamente com o declive existente das encostas possibilita um ambiente bastante 

húmido, em contraste com as zonas mais secas do alto da serra. Ainda na encosta norte 

deste vale é possível encontrar um bosque misto de folhosas. Aqui fizeram-se várias 

experiências com coníferas exóticas, conferindo assim à paisagem um aspeto diferente.  

É de salientar que estes bosques não têm tanto valor como os bosques de carvalhos 

ou florestas ripícolas, pois a maioria das espécies de coníferas que foram utilizadas na 

reflorestação são maioritariamente exóticas. No entanto são bosques atrativos não só pela 

estética das espécies pelo o porte de alguns exemplares, assim como pela fauna aqui 

encontrada estabelecida nestes locais, contribuindo assim para um aumento da 

biodiversidade da serra (Soares et al., 2000).  

 

 

 

 

 

                                                
10

 Categoria IUCN (ICNF, 2013). 
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II.2.6.3. Bosque de folhosas   

Esta unidade abrange os habitats dominados por várias espécies de carvalhos, tais 

como o carvalho-comum, carvalho-negral, o sobreiro11 (nativas da flora portuguesa) e o 

carvalho roble-americano (espécie introduzida e plantada em pequenas manchas associada 

a outro tipo de flora), castanheiros e bétulas. 

O castanheiro está bem integrado neste tipo de habitat. A sua regeneração natural é 

bastante comum, embora seja uma espécie introduzida. Por outro lado, a bétula esta 

limitada às zonas montanhosas. No caso da serra da Cabreira resulta de plantações e a sua 

regeneração natural não ocorre de forma significativa.  

É de salientar que a flora original da serra era composta por carvalho-comum e 

carvalho-negral, que foi progressivamente substituído pela vegetação hoje existente.  

Estas manchas apenas representam cerca de 3% da área total, sendo algumas 

manchas de carvalhos resultantes de plantações efetuadas ao longo dos anos. Este tipo de 

bosque tem uma importância primordial no contexto de conservação da biodiversidade do 

ecossistema serrano, pois além do seu carácter autóctone abriga uma diversidade de 

espécies raras nos seus estratos arbustivos/herbáceos. As manchas em melhor estado de 

conservação situam-se no concelho de Vieira do Minho, nomeadamente nas encostas norte 

e nascente e no cume da serra, confinadas, geralmente, a linhas de água.  

Os bosques de bétulas formam pequenas manchas de vegetação, plantadas ao 

longo das linhas de água, conferindo ao ambiente serrano um ambiente fresco, 

encontrando-se associada aos bosques ripícolas (Soares et al., 2000). 

 

II.2.6.4. Bosque ripícola   

Conjuntamente com o bosque de folhosas é a unidade de paisagem que maior 

diversidade de espécies possui, quer a nível de estrato arbóreo como arbustivo/herbáceo.  

Desenvolvendo-se em solos profundos e ao longo dos leitos e margens das linhas de 

água, dependem da humidade do solo, e por essa razão a sua capacidade de colonização é 

reduzida, em novos locais. Estes bosques desempenham uma função importante na 

estabilização de margens e regularização de leitos das linhas de água. 

Têm sofrido uma elevada redução de área devido ao aproveitamento dos terrenos 

envolventes a linhas de água para utilização agrícola, o que implica que estes bosques 

estejam confinados a faixas lineares ao longo das margens, excetuando os locais situados a 

montante dos cursos de água de difícil acesso. São dominados pela presença do amieiro, 

                                                
11

 Ocorre de forma esparsa, com exemplares isolados, sobretudo em encostas expostas a Sul e em locais de menor altitude.  
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salgueiro, da bétula e do freixo12, embora casualmente. Aparecem associados a diversos 

tipos de vegetação arbustiva e herbácea, assim como a carvalhais (Soares et al., 2000). 

 

II.2.6.5. Prados de montanha  

Esta unidade de paisagem inclui três tipos de formações, onde a caraterística comum 

é o domínio de espécies herbáceas, nomeadamente os prados secos, de montanha e o 

pioneiro de superfícies rochosas. 

Os prados secos desenvolvem-se, vulgarmente, em mosaico em locais de matos 

com humidade reduzida, como resposta ao intensivo pastoreio, sendo dominados por 

gramíneas, tais como Agrostis ssp., associadas a outras espécies anuais. Os prados de 

montanha são prados naturais ou seminaturais, encontrados ao longo dos troços superiores 

das linhas de água, onde há um elevado teor de humidade no solo. São utilizados no 

pastoreio de gado bovino, onde podem surgir pequenas plantações de bétulas.  

O pioneiro de superfícies rochosas desenvolve-se na superfície de afloramentos 

rochosos, onde as espécies estão adaptadas à secura extrema e ao vento forte, fixando-se 

na ausência de solo e criando condições para novas espécies se instalarem, pois são as 

primeiras a instalarem-se. É essencialmente constituído por líquenes, musgos e espécies 

pertencentes à família das Crassulácea, apresentando um porte rasteiro e de folhas 

reduzidas e carnudas, com caules reduzidos.  

Estas unidades de paisagem estão distribuídas por toda a serra, em pequenas 

manchas (Soares et al., 2000).  

 

II.2.6.6. Campos agrícolas 

 Esta unidade de paisagem, ao contrário de outras regiões do país, mantém diversos 

elementos da flora da região, devendo-se essencialmente ao tipo de agricultura praticado. 

Possuem uma estrutura de minifúndio, permitindo a coexistência de vários elementos 

florísticos autóctones, onde se encontram o cultivo de vinha em latadas apoiadas em 

árvores, sendo utilizadas espécies como carvalho, castanheiro, bétula e plátano.  

 Nos terrenos abandonados instalam-se comunidades vegetais que beneficiam da 

melhoria da qualidade do solo decorrente do cultivo anteriormente feito, sendo comunidades 

muito diversas. Os espaços abandonados mais antigos são colonizados por matos e por 

várias espécies arbóreas, enquanto os mais recentes são colonizados por espécies anuais e 

bianuais, detendo assim uma comunidade vegetal muito rica. Os campos agrícolas de 

                                                
12

 Indicador da influência mediterrânica na Serra. 
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produção distribuem-se à volta das aldeias, onde está concentrada a população local 

(Soares et al., 2000).  

 No entanto além destas 6 unidades de paisagem, é de destacar a introdução de 

espécies exóticas na serra ao longo dos anos, tais como o eucalipto (Eucalyptus globulus) e 

as acácias (Acacia dealbata e Acacia longifolia), que causam inumeras perturbações nos 

ecossistemas onde são introduzidas. Estas últimas são consideradas pelo ICNF (2013) 

espécies naturalizadas invasoras, de utilização proibida, quer em ações de arborização quer 

em ações de rearborização, conforme o Artigo 8º e Anexo I do DL nº 565/99, de 21 de 

dezembro. 

Além de descaraterizarem a paisagem, a sua introdução causa vários efeitos 

negativos a nivel do solo e comunidades animais e vegetais dos locais onde se encontram, 

provocando uma ruptura do equilibrio ecológico dos habitats (Soares et al., 2000). 

 

II.2.7. Descrição geral da fauna  

 

 A presença humana na serra foi uma constante ao longo da história, fazendo-se 

sentir os seus aspetos positivos e negativos de forma particular na flora e fauna locais. A 

extinção da floresta original, nomeadamente de espécies predominantemente folhosas, 

alterou a composição faunistística, tendo espécies cosmopolitanas ficando mais favorecidas 

e melhor adaptadas à “sucessão ecológica” que se verificou, em perda das comunidades do 

estado clímax, dominada por carvalhos e outras folhosas. 

 A fauna presente na serra da Cabreira13, em geral apresenta um perfil próximo da 

fauna europeia, onde se encontram também vários grupos de espécies tipicamente 

mediterrâneas. Estando presentes algumas espécies típicas das zonas setentrionais da 

Península Ibérica, a grande maioria, como anteriormente referido, apresenta caráter 

cosmopolitano, ou seja, espécies de fraca associação a um tipo de habitat bem definido, 

indicando que os habitats disponiveis para a fauna não fornecem recursos para o 

estabelecimento de espécies cujas requisitos ambientais são maiores.  

 A diversidade faunística da serra da Cabreira é dominada pelas espécies típicas das 

zonas de matos e das florestas de coníferas, verificando-se que as pertencentes a outros 

habitats estão muito confinadas. É de salientar que esta diversidade é relativamente elevada 

quando comparada a outras zonas do país, indicando assim uma forte potencialidade para o 

estabelecimento das populações, muito devido ao facto de a serra se encontrar nas 

                                                
13 Anexo II: Fauna da serra da Cabreira.  
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imediações do PNPG, sendo que a Cabreira poderá funcionar como local de dispersão de 

populações estabelecidas do Parque.  

 A biodiversidade é muito influênciada pela distribuição dos indivíduos nas diferentes 

espécies, pois a existência de espécies com uma quantidade de indivíduos reduzida, tanto 

pode indicar a potencialidade de acolhimento de um dado habitat, como indicar que as 

populações não são viáveis, levando à diminuição de biodiversidade no local.  

O lobo-ibérico é um desses casos. Atualmente na serra não deverá existir mais do 

que um grupo familiar e, casualmente, alguns individuos isolados, embora os sinais da sua 

presença sejam relativamente comuns. É de notar que populações desta dimensão têm 

grandes probabilidades de se extinguir, pelo que pela sua persistência no local, há indicação 

que o lobo encontra na serra recursos suficientes para suportar a pressão antropogénica 

que sobre ele é exercida, assim como, as trocas de animais entre o PNPG, se têm mantido. 

 Conclui-se então que a Cabreira poderá ter uma importante função, não só na 

conservação das populações de espécies bastante raras no nosso país, mas sobretudo na 

sua respetiva recuperação, sendo importante uma gestão para toda a área (Campos (2004); 

Soares et al,. (2000)).  
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III. METODOLOGIA 

 

 A metodologia adotada para a elaboração da presente dissertação envolve uma 

pesquisa bibliográfica sobre a envolvente e os processos de planeamento, ordenamento e 

gestão paisagística, e recolha de informação diversa sobre o vale do Turio e Serradela, que 

compreende observações de campo, assim como levantamentos fotográficos e topográficos, 

levando à elaboração de cartografia.  

 A CMVM foi contactada a fim de ter conhecimento da presente dissertação e dos 

seus objetivos. Este contacto serviu, tambem, para solicitar a colaboraçao desta entidade na 

elaboração da presente dissertação. Foram contactados também os presidentes de junta 

das freguesias de Cantelães, Pinheiro e União de freguesias de Ruivães e Campos, assim 

como as Associações de Baldios, de modo a dar o conhecimento da respetiva dissertação, e 

compreender o objetivo por parte de cada entidade para o local, assim como as respetivas 

objeções ao projeto. 

 Foi então reunida informação escrita diversa quer sobre a serra da Cabreira quer 

sobre o vale do Turio e Serradela, assim como informação cartografica, tendo por fontes 

bibliotecas, quer municipais quer privadas, documentos alojados na internet, CMVM, ICNF e 

Serviços Florestais de Vieira do Minho, de onde se obteve igualmente colaboração para a 

realização desta dissertação. Esta pesquisa teve como objetivos a analise e interpretação 

de dados sobre o local e das diferentes temáticas em estudo.  

    

III.1. Recolha de informação 

 

 Foram realizadas várias deslocações ao vale do Turio e Serradela, acompanhadas 

de elementos da CMVM e dos Serviços Florestais, providenciando informações sobre o local 

que não estejam em bases cartograficas. 

 Estas observações de campo possibilitaram registar e confirmar dados relativos ao 

local, assim como o esclarecimento de diversas dúvidas acerca da envolvente, tais como  a 

localização de viveiros, escadarias e muros, que não estavam registados. Este trabalho teve 

como objetivos fundamentais: 

 levantamento do edificado, nomeadamente casas de guarda florestais e 

respetivos vieiros, assim como património edificado e não edificado, confirmando 
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algumas dúvidas de análise da fotografia aérea do local, assim como o seu 

respetivo estado de conservação; 

 identificação e localização de muros, cercas, valados e vedações existentes ou  

que existiram anteriormente e respetivo estado de conservação; 

 identificação e localização de mesas e bancos em granito ou madeira existentes 

ou  que existiram anteriormente e respetivo estado de conservação; 

 confirmação do traçado de caminhos, percursos pedestres e da rede divisional, 

assim como o tipo de pavimento e respetivo estado de conservação e respetiva 

sinalização; 

 identificação de estratos de vegetação, nomeadamente associadas às galerias 

ripicolas existentes, assim como matas de vegetação autóctones “intactas”, 

identificando e localizando as manchas de espécies, assim como espécies de 

caráter notável, com valor ecológico, identificando os problemas associados às 

manchas de vegetação, 

 levantamento de elementos não percetíveis na fotografia aérea, como poças, 

fontes de água e outros elementos. 

As ilustrações fotográficas referentes ao vale do Turio e Serradela presentes nesta 

dissertação são inteiramente da responsabilidade da autora, exceto as devidamente 

referenciadas. O levantamento fotográfico inclui fotografias sobre as edificações, património, 

muros, vedações, escadarias, ou seja, todas as construções existentes, que foram cobertas 

e catalogadas, assim como para a vegetação e ribeiros, tendo sido criado assim uma ficha 

técnica para cada um dos elementos existentes, para melhor caraterização. É notar que 

estas fichas de caraterização têm por base as fichas técnicas realizadas pela Professor 

Paula Silva (2007), para caraterização do património cultural da serra da Cabreira.  

O contacto com as entidades anteriormente referidas, nomeadamente a CMVM, 

juntas de freguesia e Serviços Florestais, permitiu o esclarecimento de diversas dúvidas, 

assim como a formulação de questões e respostas relativamente a diversos aspetos, 

especialmente devido ao Regime Florestal vs. baldios, sendo esta uma questão um tanto 

controversa devido a conflitos de interesses.  

 

III.2. Elementos cartográficos   

 

Para a elaboração cartográfica foi utilizado o software AutoCAD 2015, como forma 

de base de altimetria e planimetria, fornecidas pela CMVM (2013). Foi utilizado também o 

software ArcGIS 10.1, onde foi adaptado o sistema de coordenadas “PT-TM06/ETRS89 - 
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European Terrestrial Reference System 198914”, recomendado pela EUREF15, sendo um 

sistema global de referência (Tab. 2). 

É de salientar que os levantamentos da vegetação debruçaram-se essencialmente 

em fotointerpretação do local e posterior interpretação no local dos diferentes substratos 

arbóreos, quer via “BingMaps Aerial” quer fotografias aéreas recentes, gentilmente cedidas 

por Tiago Sousa, do “PeloAr”. Adicionou-se então no ArcGIS, através do “Base Maps” um 

mapa proveniente do “BingMaps aerial”, pois este tem melhor resolução de imagem, sendo 

mais fácil distinguir os povoamentos existentes (mistos/puros; resinosas/folhosas), que 

foram desenhados através de uma “shapefille” de poligonos. Estas áreas foram definidas 

adotando os critérios do ICNF para definição de povoamentos florestais, tendo estes uma 

área minima de 0,5 ha, com uma largura minima de 50 metros, devido à escala apresentada.  

 

Tabela 2: Parâmetros da projeção transversa de Mercator para ETRS89 TM06 Portugal. Adaptado de DGT (2013). 

Elipsoide de referência: GRS80                       
Semieixo maior: a = 6 378 137 m  
Achatamento: f = 1 / 298,257 222 101  

Projeção cartográfica:  Transversa de Mercator  

Latitude da origem das 
coordenadas retangulares:  

39º 40' 05'',73 N  

Longitude da origem das 
coordenadas 
retangulares:   

08º 07' 59'',19 W  

Falsa origem das 
coordenadas retangulares:  

Em M (distância à Meridiana): 0 m  
Em P (distância à Perpendicular): 0 m  

Coeficiente de redução de 
escala no meridiano 
central:  

1,0  

 

 

 

 

 

 

                                                
14

 A DGT afirma ainda que este sistema deverá substituir os anteriormente usados, por se considerarem obsoletos, sendo um sistema já adotado pela 
CMVM para a elaboração de cartografia, o que justifica a sua escolha. 
15

 European Reference Frame, subcomissão da IAG - Associação Internacional de Geodesia. 
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IV. VALE DO TURIO E SERRADELA 

“Há sítios no mundo que são como certas existências humanas: 

tudo se conjuga para que nada falte à sua grandeza e perfeição.” 

 

Miguel Torga in Diário VII 

IV.1. Avaliação de caráter da paisagem  

 

A paisagem exprime a unicidade e o “genius loci” de cada lugar e é fundamental para 

o êxito dos planos de ordenamento e para a gestão do território como fator de qualificação 

das paisagens na avaliação de potencialidades e de fragilidades da paisagem onde constam 

elementos de perceção estética e ambiental (Lavrador-Silva et al., 2004). 

A visualização da paisagem é considerada um dos maiores reinos onde o trabalho 

dos planeadores, designers e gestores florestais interage diretamente com as perceções, 

expectativas e necessidades da população, da gestão dos ecossistemas, da 

sustentabilidade ecológica e da componente estética. As pessoas tendem a julgar mais as 

coisas com base no que vêm do que aquilo que realmente conhecem, e essas apreciações 

poderão ter implicações na aceitação pública dos planos florestais (Bell, 2001).  

A metodologia para o planeamento de florestas de Tyrväinen (2006) passa 

essencialmente pela visualização da paisagem (Tyrväinen et al., 2006), considerada um dos 

maiores reinos onde o trabalho dos planeadores, designers e gestores florestais interage 

diretamente com perceções, expectativas e necessidades da população, da gestão dos 

ecossistemas, da sustentabilidade ecológica e da componente estética (Bell, 2001), 

arranjando medidas de gestão levando a alternativas e cenários de desenvolvimento para 

um plano final (Tyrväinen et al., 2006). No entanto apenas a visualização da paisagem não é 

suficiente para um bom planeamento, ordenamento e gestão, pois esta muda com o tempo 

e pode ser afetada pelo tipo de informações disponíveis e a forma como é apresentada.  

Os processos de planeamento passam por 4 fases (diagnóstico, definição de metas, 

exploração e implementação), onde a avaliação do carácter da paisagem tem um papel 

fundamental, sendo um processo de mapeamento, descrição e avaliação das paisagens 

com base na presença e disposição dos elementos na mesma (Jellema et al., 2009). 

A avaliação do caráter da paisagem tem sido utilizada em várias situações em toda a 

região da Inglaterra e Escócia, entre outros. As suas principais aplicações são no 

planeamento e conservação, gestão e valorização da paisagem. A metodologia abordada 
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pelo Landscape Character Assessment baseia-se na identificação e respetiva caraterização 

dos diversos componentes constituintes da paisagem, analisando as suas interações, 

permitindo a compreensão das interações entre os processos físicos, ecológicos e culturais 

na respetiva paisagem, assim como a sua interação com o Homem e vice-versa.  

No caso da Floresta Nacional na Inglaterra, a avaliação do caráter da paisagem tem 

sido fundamental para o plano de desenvolvimento estratégico, pois este proporciona a 

oportunidade de criar novas florestas com base nesta avaliação, como por exemplo em 

Ayrshire. Na zona de Culm, no sudoeste de Inglaterra, a visão estratégica é resultante de 

uma combinação de avaliações da paisagem, onde o objetivo é a plantação florestal, de 

modo a travar o declínio da agricultura. 

Dumfries e Galloway também são casos onde a avaliação do caráter da paisagem 

tem sido usada, quer para o desenho da paisagem como para o desenvolvimento do Plano 

Estratégico da Comissão Florestal para a área. Foram também geradas orientações 

florestais e projeto de intervenção para determinadas áreas com determinados tipos de 

caráter paisagístico, sendo potenciais áreas de expansão florestal (Swanwick et al., 2002).  

Os vales de Dumfries e Galloway possuem caraterísticas de caráter de paisagem 

idênticas ao vale do Turio e Serradela, como a complexa topografia, derivada de depósitos 

da era glacial, resultantes da formação da serra, como foi referido no capítulo anterior; vale 

com caraterísticas muito próprias, com encostas declivosas, onde os cursos de água se 

encontram inseridos e encaixados, envolvidos por florestas seminaturais, que foram 

plantados de acordo com as politicas florestais, assim como os planaltos em granito, que 

estão associados aos maciços de granitos da região, onde se encontram as encostas 

escarpadas e íngremes, com qualidades florestais, de onde se tem uma vista panorâmica 

sobre a envolvente, e se observa o contraste do cinza dos afloramentos rochosos graníticos 

com as cores da vegetação, nomeadamente da urze e tojo. É de salientar também a 

dominância de florestas de coníferas ao longo das bacias visuais, nomeadamente em 

encostas mais baixas, que proporcionam altos contrastes com os cumes rochosos (Forestry 

Commission Dumfries & Galloway Council Scottish Natural Heritage, 1998).  

 Ao longo deste capítulo serão abordadas todas as fases da metodologia acima 

indicada. Numa primeira fase indicar-se-á o caráter da paisagem relacionado com o local, 

seguindo-se a descrição biofísica, assim como os elementos patrimoniais de interesse 

cultural e histórico que fazem parte da paisagem, passando também por uma caraterização 

do espaço em relação à toponímia, levando assim por ultimo à descrição e classificação do 

espaço, de acordo com o anteriormente abordado. No capítulo VI serão abordadas as 

estratégias a adotar para o local, assim como o respetivo plano de ordenamento.  
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IV.2. Caraterização da paisagem  

 

 Este é a primeira etapa que abrange os passos práticos envolvidos na identificação 

dos tipos e áreas de carácter de paisagem, classificando e mapeando cada um de forma a 

formar uma descrição do respetivo caráter. Centraliza-se na distinção dos espaços e o que 

os torna diferentes em relação a outros. Em suma é um padrão distinto, reconhecível e 

consistente de elementos na paisagem que a faz diferente da outra, ao invés de melhor ou 

pior (Swanwick & Consultants, 2002). 

 

IV.2.1. Tipos de caráter de paisagem  

 

 Normalmente são tipos de paisagem relativamente homogéneos no que diz respeito 

a várias caraterísticas biofísicas. São considerados de carácter genérico, ocorrendo em 

diferentes áreas do país, que no entanto compartilham combinações semelhantes aos níveis 

topográficos, geológicos, vegetação, etc..  

Segundo o Landscape Character Assessment (2002), para definir o tipo de caráter 

da paisagem de um dado local são necessárias pelo menos três palavras que refletem as 

influências dominantes dessa mesma paisagem, geralmente associadas à geologia, ao 

relevo, à cobertura do solo e ao tipo de aglomerado existente (o chamado “settlement”). 

 À escala nacional é frequente termos os nomes geológicos combinados com termos 

de paisagem, como por exemplo “um planalto granítico”. Já à escala local, como é o caso do 

vale do Turio e Serradela, a combinação dos tipos de paisagem passa essencialmente pela 

combinação de relevo e cobertura do solo, podendo ou não conter outra palavra para a sua 

caraterização. No entanto, o objetivo é encontrar um nome que transmita algum sentido para 

a definição do tipo de caráter de paisagem que estamos a observar através de elementos 

com elevada proeminência no local, que o definam e que reflitam as influências dominantes.  

 Ao transpor esta metodologia para o caso de estudo, verificamos toda a serra da 

Cabreira faz parte de um tipo de caráter de paisagem, pois tem um carácter genérico no que 

diz respeito às suas caraterísticas, que se podem encontrar em diferentes áreas e em 

diferentes partes do país. Isto implica que toda a área de estudo seja definida como tipo de 

caráter de paisagem, correspondendo à zona envolvente ao vale, no que diz respeito à zona 

da Serradela e respetivos cumes, verificando-se que em termos geológicos predominam os 

maciços granitos, a nível de cobertura de solo predominam as charnecas secas, verificando-

se porém alguns maciços arbóreos compostos por bétulas e coníferas (junto à casa 

florestal) e a nível do relevo se verifica que corresponde às caraterísticas das Terras Altas. 



 

26 
 

Podemos denominar então a serra da Cabreira, e por conseguinte a envolvente ao vale, 

como Terras Altas graníticas de charnecas secas.  

  

IV.2.2. Áreas de caráter de paisagem  

 

 Em relação aos tipos de paisagem, estas são áreas individuais únicas, sendo áreas 

geográficas distintas de um determinado tipo de paisagem. Cada área tem um carácter 

próprio assim como uma identidade distinta, mesmo que compartilhe caraterísticas 

semelhantes com outras áreas do mesmo tipo. A distinção de áreas e tipos reflete-se 

essencialmente na sua nomenclatura, onde os tipos de paisagem têm nomes mais vagos e 

as áreas de paisagem possuem nomes mais específicos (Swanwick et al., 2002).  

 No caso de estudo, verifica-se que inserido no tipo de paisagem definido, existe uma 

“pequena mancha” que salta à vista, nomeadamente o vale do Turio, possuindo um carácter 

único e identificativo, nomeadamente no que diz respeito à vegetação dominante, tendo 

caraterísticas distintas a este nível da restante envolvente composta essencialmente por 

charnecas secas. Podemos então denominar o vale do Turio como um vale de montanha 

composto por bosques de coníferas.  

 É de salientar que quer as áreas quer os tipos de carácter de paisagem raramente 

estão em conformidade com os limites administrativos.  

 

IV.2.3. Toponímia como carácter de paisagem 

 

 Um dos aspetos importantes no carácter de qualquer lugar/paisagem é também a 

sua toponímia, pois frequentemente esta diz respeito à sua origem, história e/ou cultura. 

 A toponímia do local está muitas das vezes associada à paisagem, refletindo as 

influências dominantes no seu carácter paisagístico, por vezes associadas ao tipo de relevo 

ou coberto vegetal, verificando-se que a toponímia do local transmite algum sentido ao 

carácter da paisagem (Devi-Vareta (1995) e Land Use Consultants (2007)), dando 

identidade ao local, e sendo um elemento importante para a definição do mesmo, visto que 

dá algumas informações sobre o seu passado, que tende a ser conservativa, preservando 

os traços passados de assentamento.  

 No caso da serra da Cabreira, segundo Devi-Vareta (1995), a origem da toponímia 

está associada às práticas culturais que o Homem exercia sobre a serra, assim como à 

topografia do local, à vegetação, à fauna, à organização das práticas agrícolas e à 

organização territorial do perímetro florestal.  
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 Por exemplo, a toponímia “Serradela” deriva das práticas silvícolas que neste local 

se praticaram, nomeadamente ligadas à exploração vegetal arbórea, herbácea e arbustiva 

para pastoreio, onde a espécie utilizada era a serradela (Ornithopus sativus), pois é uma 

espécie espontânea muito comum na zona, sendo utilizada como forragem.  

 Já no caso da “Encosta da Queimada”, esta deriva dos diversos “incêndios” que aqui 

ocorriam. Eram principalmente fogos postos que tinham como objetivo a limpeza dos 

terrenos, essencialmente para melhorar o pasto, como também para as batidas ao Lobo que 

aí se realizavam. Outras toponímias associadas ao vale do Turio e Serradela são, segundo 

Devi-Vareta (1995): 

 “Cabeços”, que estão ligados com a topografia, nomeadamente com os cumes da 

Serra, ou seja os pontos mais altos;  

 “Encosta” e “Jadelo”, que estão, também, ligados com a topografia, mas neste 

caso com as vertentes existentes e de maior relevância; 

 “Castanheiro de Vide”, que está ligada à vegetação existente do local com maior 

relevância, nomeadamente os castanheiros, sendo esta uma “boa mancha”. 

 

IV.3. Localização e enquadramento do vale 

 

O vale do Turio e Serradela encontram-se localizados na serra da Cabreira, e estão 

abrangidos parcialmente pelo perímetro florestal da serra da Cabreira. Está situado no 

concelho de Vieira do Minho, sendo uma área abrangida pelas freguesias de Cantelães, 

Pinheiro, Salamonde e união de freguesias de Ruivães e Campos16. 

 

Figura 3: Localização e enquadramento do vale do Turio e Serradela. 
(Adap. CAOP 2013, Fontes & Roriz (2007) e BingMaps (2013)) 

                                                
16 Anexo I: Carta 1. 
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Os limites definidos estão divididos em duas classes, tendo por base o ordenamento, 

gestão e conservação das Reservas de Biosfera, possuindo: 

 uma zona de “núcleo”, que abrange a área a proteger, direcionada 

fundamentalmente para a conservação, proteção e valorização dos valores 

naturais e culturais17, que assumem um caráter excecional, assim como elevada 

sensibilidade ecológica, onde a intervenção antropogénica é condicionada. 

Corresponde ao “coração” do vale do Turio, ou seja, a toda a grande mancha 

verde observavel na diversa cartografia. Segundo a metodologia aplicada 

corresponde a uma àrea de caráter de paisagem, devido às suas caráteristicas 

tão distintas da envolvente; 

 uma zona de “tampão”, onde os usos dos recursos são compativeis com a 

conservação dos valores naturais, funcionando como uma espécie de “barreira” 

protetora ao núcleo, estando incluídas nos espaços com valores naturais, 

culturais e paisagisticos com importancia excecional do ponto de vista da 

conservação da natureza, assim como moderada sensibilidade ecológica. 

Corresponde ás áreas envolventes ao vale do Turio, nomeadamente áreas de 

vegetação natural, definido com tipo de carácter de paisagem, incluidas na 

COS’07. Segundo a metodologia aplicada corresponde a um tipo de caráter de  

paisagem, pois as suas caráteristicas biofisicas são relativamente 

homogéneas18; 

 É de salientar que a área de estudo biofisico corresponde às áreas compreendidas 

entre os limites de festos, e a área de intervenção apenas se incidirá na área de paisagem.  

O vale do Turio é um vale com elevado interesse ecológico e paisagístico, com 

caraterísticas únicas, devido a experimentos arbóreos com coníferas e aos Bosques de 

folhosas, que acompanham os leitos e margens dos ribeiros existentes, levando assim a 

uma biodiversidade elevada, no concelho de Vieira do Minho, sendo considerado por muitos 

o “grande pulmão verde” do concelho, pois resistiu aos incêndios florestais ao longo dos 

anos, devido talvez à conjugação de diversos tipos de resinosas menos inflamáveis e 

povoamentos mistos (Devi-Vareta, 1995). É um vale de natureza glaciar, bastante encaixado 

e com encostas declivosas, onde predomina o granito de grão grosseiro, encontrando-se 

inserido nas unidades de paisagem das Terras de Transição19 e Terras Altas20 (PDM, 2014).  

Atualmente está ao abandono, requerendo uma intervenção paisagística, quer de 

recuperação de vegetação e trilhos, quer de intervenção em locais estratégicos, com vista 

                                                
17 No caso do vale do Turio e Serradela.  
18 Anexo I: Carta 2. 
19 Compreendido entre os 400 e os 600 metros de altitude.  
20 Compreendido acima dos 600 metros de altitude. 
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ao turismo de natureza, assim como uma intervenção a nível da flora exótica e invasora 

existente, nomeadamente a mimosa.  

A mancha de coníferas com maior interesse paisagístico é encontrada neste vale, 

ocupando toda a encosta sul, descendo até Vieira do Minho. As linhas de água existentes 

ao longo de todo o vale, conjugado com o declive das encostas, permitem a existência de 

um ambiente bastante húmido, criando assim condições para um bosque de folhosas com 

bastante diversidade, em contraste com as zonas mais secas da serra. É de referir que na 

encosta Norte do Vale existe um bosque misto de folhosas, reforçando a ideia acima 

referida. Localizado sobre o vale do Turio existe o miradouro da Serradela, onde é possível 

observar as encostas bastante arborizadas, dando assim uma panorâmica sobre todo o vale 

e o relevo existente (Soares et al., 2000). 

O seu planeamento, ordenamento e gestão paisagística são fundamentais para um 

melhor funcionamento do local e das comunidades circundantes, a nível económico, social e 

ambiental. 

 

IV.3. Geologia, litologia e geomorfologia  

 

 Como foi referido anteriormente na caraterização da serra da Cabreira, esta é 

composta essencialmente por granitoides. Quanto ao vale do Turio/Serradela é possivel 

observar a existência do Granito da Cabreira de grão médio, do Granito dos Anjos de grão 

grosseiro, do Granito das Torrinheiras de grão fino e fino a médio e do Granito de Vieira do 

Minho, sendo este um monzogranito porfiróide de grão grosseiro.  

 Os granitos da Cabreira, Torrinheiras e Anjos encontram-se no grupo dos granitos 

sin-tectónicos de duas micas e os Granitos de Vieira do Minho, no grupo dos granitóides 

tardi-tectónicos biotíticos (Silva, 2007). 

 As rochas metamórficas presentes na área de estudo estão inseridas nas unidades 

metassedimentares parautóctones, nomeadamente metassedimentos do Paleozóico, onde 

ocorrre a formação de xistos inferiores.  

 As fracturas hercínicas ou tardi-hercínicas existentes destacam-se as mais 

importantes e/ou significativos na área de estudo, sendo os filões de quartzo, os filões aplito-

pegmatíticos, os filões básicos21. 

 

                                                
21 Anexo I: Carta 3. 
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IV.4. Hidrologia e hidrogeologia  

 

Podem-se encontrar 4 ribeiras demarcantes do local, nomeadamente a Ribeira da 

Encosta do Sol, a Ribeiro das Campainhas, a Ribeiro do Cortiço e a Ribeiro do Turio. É de 

salientar que as três primeiras mencionadas convergem na Ribeira do Turio, desaguando na 

Ribeira de Cantelães (Carta Militar nº 44 e nº58, Escala: 1/25 000), apresentando várias 

linhas de caráter eventual ou permanente, que vão ampliando o seu respetivo caudal, até à 

Ribeira de Cantelães (Carvalho et al., 2013). 

Estas hemi-bacias possuem um padrão de drenagem do tipo dendritico segundo a 

Classificação de Way, e caráterizam-se por mostrarem uma ramificação arborescente, onde 

os afluentes se unem ao curso de água principal formando ângulos agudos (Campos, 1996). 

Uma análise da carta Geológica (adap. de Otilia, 2006), da carta Militar de Portugal (Folhas 

nº 44 e 58) e da Rede Hidrográfica permitem verificar “a coincidência de dois segmentos de 

dois cursos de água com falhas geológicas”, nomeadamente a Ribeira do Turio, assim como 

“o desenvolvimento de troços importantes dos cursos de água em zonas de contacto entre 

tipologias geológicas diferentes” (Campos, 2004).  

Estes cursos de água fazem, também, parte da Zona da Truta (Salmo trutta), 

verificando-se que estas zonas ecológicas de salmonídeos localizam-se essencialmente nos 

troços superiores das linhas de água, pois são muito agitadas e por conseguinte muito ricas 

em oxigénio, limpidas e frescas, o que leva a uma qualidade de água superior nestas zonas 

(Campos (2004) e DRAEDM (2006)). 

Econtram-se também vários pontos de água ao longo deste local, assim como 

“pequenas” poças/tanques de captação de águas, para utilização em caso de incêndio.  

 

IV.5. Solos 

IV.5.1. Carta de solos 

 

As cartas de solos são apontamentos das caraterísticas dos solos, que nada dizem 

quanto à sua utilização, mostrando a distribuição espacial dos solos na paisagem, 

agrupando-os segundo as suas caraterísticas morfológicas 22 . É de notar ainda que o 

ordenamento do território depende da pedologia para a elaboração de algumas cartas 

interpretativas (Sampaio, 2008).  

                                                
22

 Químicas, físicas, hídricas e mineralógicas. 
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Segundo a Carta de Solos elaborada pelo CEAP (adap. Carta de Solos de Portugal – 

Série SROA/CNROA, Escala: 1:100 000) os solos predominantes no vale do Turio e 

Serradela são os Antrossolos Cumúlicos (Tc), os Leptossolos Úmbricos (Lu) e os 

Regossolos Úmbricos (Ru). 

Os Antrossolos são solos onde as atividades humanas instigaram profundas 

modificações nas caráteristicas originais, devido à remoção ou perturbação de horizontes 

superficiais (Martins, et al., 2012), a armação do terreno em socalcos provoca perturbações 

nos perfis originais através de lavouras profundas, da adição de materias orgânicos e regas 

continuas durante longos periodos de tempo, e possuindo um elevado valor ecológico, pois 

são solos cuja potencialidade agrícola e/ou ecológica é mais elevada, revelando um maior 

interesse para conservação (Cortez et al., 2013). 

Podem ser encontrados em zonas onde o material originário é constituido 

particularmente por rochas graniticas, podendo no entanto aparecer em zonas de xisto e 

rochas detriticas (Monteiro et al., 2005).  

Nos Antrossolos Cumúlicos (Tc), como é o caso, a textura predominante é a franco-

arenosa ou mais fina, devido à intensa alteração e desagregação do material originário, 

estando associados a vários tipos de culturas (Monteiro et al., 2005). 

Os Leptossolos surgem fundamentalmente em áreas de maior altitude, em situações 

de topografia acidentada, caráteristicos de áreas particularmente erodidas (Campos, 2004), 

sendo limitados por rocha continua dura e coerente, com menos de 50 cm de profundidade, 

são solos de material não consolidado muito pedregoso constituidos por menos de 20% de 

terra fina até 125 cm de profundidade (Martins et al., 2012), com apenas um horizonte A de 

diagnóstico, podendo existir ou não um horizonte B câmbico (Monteiro et al., 2005). 

Os Leptossolos Úmbricos (Lu) da área de estudo apenas apresentam um horizonte A 

úmbrico sem rocha dura continua até 10 cm a partir da superficie. Este horizonte A pode ser 

compreendido entre 10 a 30 cm de profundidade, podendo ser franco, franco-arenoso ou 

arenoso-franco, frequentemente húmico e/ou cascalhento, que assenta sobre horizonte C, 

sendo este constituído por material grosseiro. São solos incultos com matas e matos 

(Monteiro et al., 2005).  

Os Rogossolos são solos de materiais não consolidados que não possuem 

horizontes de diagnóstico além de um A ócrico ou úmbrico, não possuindo também 

propriedades hidromórficas a menos de 50 cm da sua respetiva superficie (Martins et al., 

2012). São os que, na área de estudo, têm mais representatividade, aparecendo sobretudo 

em áreas onde a altitude está compreendida entre os valores de 400 e 800 metros. Podem 

aparecer associados a granitos, rochas sedimentares xisto-grauváquicas e séries 

metamórficas derivadas e quartzitos. Os Regossolos Úmbricos (Ru) presentes no vale do 
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Turio predominam os incultos com matos e matas de diversas caráteristicas, como o 

pinheiro, eucalipto, mistas de resinosas e folhosas, entre outras (Monteiro et al., 2005). 

 É ainda de notar que tanto os Leptossolos Úmbricos como os Regossolos Úmbricos 

são solos de baixa fertilidade, condicionantes da sua utilização e respetiva potencialidade23 

(Alves, 1995). 

 

IV.5.2. Carta de aptidão de solos 

As Cartas de Aptidão (Escala: 1:100 000) de Solos surgem das Cartas de Solos, onde 

estes são grupados conforme as suas caráteristicas, destinando-se a um planeamento 

correto do uso da terra, planeamento esse que deverá ter como objectivo (Monteiro et al., 

2005), a orientação de decisões respeitantes à utilização das terras (Sampaio, 2007), 

possibilitando um aproveitamento melhor e mais eficiente do recurso (Monteiro et al., 2005).  

A metodologia adaptada pelas equipas das empresas Agroconsultores e Geometral, 

na elaboração das Cartas de Aptidão da Terra de Entre Douro e Minho, para a DRAEDM, é 

a aconselhada pela FAO.  

Neste caso, pretende-se verificar qual a melhor aptidão do solo para o uso florestal, 

que irá ser um “negativo” da aptidão do solo para o uso agrícola, ou seja, solos com boa 

aptidão para uso agrícola serão “maus” solos para uso florestal, e vice-versa.  

Segundo Monteiro (2005), é em zonas de maior altitude onde se encontram os solos 

sem aptidão, quer para a agricultura quer para o uso florestal de exploração e/ou silvo-

pastorícia, pois é onde dominam os Leptossolos. 

Adaptou-se então para o caso de estudo uma classificação qualitativa quer para o 

uso agrícola quer para o uso florestal, sendo este último o mais relevante para o trabalho. 

Tem-se então para casa uso uma classificação de 1 a 324 (adaptado de Monteiro et al., 

2005), ou seja, tem-se para o uso agrícola as siglas: A1 E A2 e para o uso florestal as 

siglas: F1 E F2. Tem-se também A0 e F0, para as áreas sem aptidão quer para a agricultura 

quer para o uso florestal, respetivamente25.   

 

IV.5.3. Carta de uso e ocupação do solo 

 Segundo a Carta de Uso e Ocupação do Solo, nivel 1 e 2 (Escala: 1/1, disponivel em 

formato digital no IGP), pode-se encontrar com maior relevâcia as áreas correspondentes a 

florestas e meios naturais e semi-naturais, nomeadamentex no que diz respeiro a florestas 

                                                
23 Anexo I: Carta 4. 
24

 Onde 1 é com elevada aptidão e 3 com aptidão marginal.  
25 Anexo I: Carta 6. 
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resultantes de plantações e regeneração natural, onde as árvores têm um altura superior a 

5m, florestas abertas e vegetação arbustiva e herbácea, correnpondendo a áreas com um 

coberto vegetal composto essencialmente por vegetação arbustiva e herbácea, constituindo 

comunidades de matos, vegetação esclerófita, prados e florestas abertas, degradadas ou 

em atual regeneração natural, e zonas descobertas com pouca vegetação, nomeadamente 

no que diz respeito a áreas com pouca vegetação, devido às altitudes que se encontram 

neste caso, nomeadamente no que diz respeito a zonas pedregosas. Encontram-se ainda 

zonas agricolas, com baixa representatividade, a sudoeste/oeste da área de estudo, assim 

como zonas urbanas (IGP, 2010).   

 No entanto esta carta não dispensa um levantamento cartográfico da área de estudo, 

pois relata a informação de uma forma muito vaga, não especificando as espécies26.  

 

IV.6. Clima 

 

De acordo com Carvalho & Vilaça (2013), e segundo dados recolhidos da Estação 

Metereológica de Braga, a precipitação média encontra-se entre os 1400 e os 1600 mm, 

onde a precipitação média estival se encontra próxima dos 108 mm. 

A temperatura média do mês mais frio é de 8.7º C, enquanto no mês mais quente, a 

temperatura média é de aproximadamente 20ºC. 

Quanto às geadas, estas podem ocorrer entre 20 ou  30 dias, anualmente. Os ventos 

dominantes são de Oeste e Sudoeste, não se verificando na área geadas tardias, ventos 

fortes e nevões.  

 

IV.7. Relevo 

 

O relevo, assim como o clima e a geologia, aos quais está estritamente associado, é 

um dos fatores fundamentais para a definiçao de unidades territoriais com vista ao 

ordenamento, adequado à sua influência sobre boa parte dos elementos e processos 

essenciais do sistema biofisico (Diâmetro, projectos e estudos, 2009). Este integra um dos 

fatores diferenciador do território, pois determina situações ecológicas especificas, 

caraterizadas pela distribuição irregular do solo, água, microclimas e vegetação, sendo 

assim um indicador do funcionamento ecológico da paisagem, gerando áreas distintas 

                                                
26 Anexo I: Carta 7. 
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ecológicas, onde cada uma possui diferentes aptidões para o uso do território (Silva & Graça, 

2006). 

O entendimento das condições do relevo constitui um fator importante para a 

compreenão do local, dependente de um vasto conjunto de condicionantes e aptidões sobre 

o funcionamento do território e ao respetivo uso do solo. A sua análise permite detalhar 

inumeras caráteristicas do local em estudo, individualizando os conjuntos homogeneos, 

através de linhas fundamentais do relevo e de um zonamento fisiográfico (d'Abreu, 1989). 

 

IV.7.1. Hipsometria 

Com a hipsometria pretende-se uma melhor compreensão do relevo, através de uma 

explicitação de classes hipsométricas, para a definição de aspetos morfológicos e 

zonamento. A escolha das classes varia de caso para caso, assim como a escolha das 

classes de declives, pois depende da escala a que se está a estudar, do tipo de relevo 

existente e do objetivo do estudo.  

Os pontos notáveis da paisagem passam por locais de cotas altas (cumeadas) ou de 

vales com cotas mais baixas. No primeiro caso são pontos de grande visibilidade 

(miradouros), de onde se pode ter uma percepção geral da paisagem envolvente, enquanto 

o segundo caso constitui pontos da paisagem de elevado interesse paisagistico, pelo seu 

valor ecologico. 

A área de estudo encontra-se numa cota minima de 380 metros e uma cota máxima 

de 1260 metros. As classes hipsometricas foram definidas segundo o PROF-BM e Campos 

& Rodrigues (s.d.), de acordo com as exigências ecológicas do grupo de espécies florestais 

susceptiveis a ser utilizadas nas arborizações de áreas integrantes do Baixo Minho, e 

existentes no local, sendo divididas em 7 classes, discriminadas abaixo, na tabela 3. 

Os parâmetros definidos para esta caraterização de classes recaiu sobre as 

exigências de cada espécie relativamente aos niveis altimétricos 27  e o comportamento 

relativamente à formação de geadas para a área de estudo em questão, definindo assim o 

conjunto de espécies vegetais, quer espontaneas quer introduzidas, susceptíveis de serem 

utilizadas28.  

 

 

 

 

 

                                                
27

 Este parâmetro afeta diretamente a temperatura e a precipitação média anual, condicionando sempre a adaptação das espécies. 
28 Anexo I: Carta 8. 
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Tabela 3: Aptidão das espécies florestais existentes no vale do Turio e Serradela, segundo as zonas ecológicas.  
(Adap. PROF-BM, DRAEDM, 2006 e Algumas das árvores da Serra da Cabreira, Campos, s.d..) 

ESPÉCIES 
ZONAS ECOLÓGICAS 

ZE1 ZE2 ZE3 ZE4 ZE5 ZE6 ZE7 

Abies alba     X X X 

Abies nordmanniana      X X 

Acer platanoides     X X X X 

Alnus glutinosa X X X X X X X 

Betula alba     X X X 

Betula pubescens  X X X X X X X 

Castanea sativa X X X X X X  

Cedrus atlantica X X X X X X X 

Cedrus libani        X 

Chamaecyparis lawsoniana X X X X X X X 

Crataegus monogyna  X X      

Cryptomeria japonica   X X X X X 

Cupressus lusitanica X X X X X X  

Fagus sylvatica X X X X X X X 

Fraxinus angustifolia X X X X X X X 

Ilex aquifolium X X X X X X X 

Picea abies    X X X X X 

Picea sitchensis   X X X X X X 

Pinus nigra subsp. laricio     X X X 

Pinus pinaster X X X X X X X 

Pinus sylvestris       X 

Pseudotsuga menziesii X X X X X X X 

Quercus pyrenaica     X X X 

Quercus robur X X X X X X X 

Quercus rubra X X X X X X X 

Salix atrocinerea X X X X X X X 

Salix salviifolia X X X X X X X 

Sequoia sempervirens  X X X X X X  

Ulmus minor X X X X X X X 

 
 

       

 

IV.7.2. Declives, orientações e exposições 

 

A análise morfológica do terreno, nomeadamente a caraterização de declives, 

orientações e exposições constitui um instrumento fundamental para a caraterização de 

diversos processos naturais e avaliação de condicionantes de uso de um dado território. 

Esta análise procura identificar manchas de terreno com diferentes comportamentos 

resultantes das suas caráteristicas morfológicas e determinar assim áreas com diferentes 
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níveis de risco ou aptidão para os diversos usos que se pretende estabelecer (Guiomar et al., 

2001).  

Os declives são o resultado da diferença entre a variação das cotas altimétricas e 

planimétricas, sendo fundamental para o estudo do ordenamento, planeamento e gestão do 

território. O seu estudo tem como objetivo principal o fornecimento de informação sobre o 

risco de erosão e permitir a definição de zonas com aptidão para determinados usos.  

No caso do vale do Turio e Serradela, tendo em conta ser um espaço cujo solo é 

classificado como florestal em que o objetivo do trabalho é uma análise para a definição de 

estratégias de planeamento, ordenamento e gestão para o local, os declives optados devem 

ir de encontro a estes objetivos, ou seja, para a definição de zonas com aptidão para a 

conservação e proteção da natureza, zonas para percuros pedestres e zonas com aptidão 

de recreio e lazer. Os declives (Tab. 4) padrão que usualmente se usam no planeamento e 

ordenamento são: 0-8% (plano a suave); 8-16% (moderado); 16-25% (acentuado), 25-30% 

(muito acentuado) e >30% (escarpado), e serão estes os adaptados à área de estudo29. 

 

Tabela 4: Classes de declives e respetivas e principais limitações gerais.  
(Adap. Diâmetro, projectos e estudos, 2009) 

INTERVALO 
CONSIDERADO 

DESIGNAÇÃO DA CLASSE LIMITAÇÕES GERAIS 

< 8% Declive suave Sem limitações.  

8-16% Declive moderado Sem limitações. Pequenos riscos de erosão.  

16-25% Declive acentuado 
Riscos de erosão de acordo com as 
caraterísticas do solo.  

25-30% Declive muito acentuado Riscos de erosão. Muito limitante. 

> 30 Declive escarpado Riscos de erosão. Muito limitante.  

 

Os declives frequentes são superiores a 35%, associados essencialmente ao 

desenvolvimento da serra da Cabreira ao longo dos anos. 

Verifica-se que existem algumas zonas com declives iguais ou inferiores a 8%, aptos 

para implementação de áreas de recreio e lazer.  

Com base nas caráteristicas topoclimáticas, nomeadamente a exposição das 

encostas à radiação solar e a ventos, estabeleceu-se a marcação das orientações das 

encostas, onde as orientaçoes que se desenvolvem a partir das linhas de separaçao das 

linhas de água, assumem uma elevada importância30.  

Na seguinte tabela é apresentada a relação estabelecida entre a orientação das 

encostas e o conforto bioclimático, de acordo com Cancela D’Abreu (1982). 

                                                
29 Anexo I: Carta 9. 
30 Anexo I: Carta 10. 
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Quanto às orientações e exposições (Tab. 5) verifica-se que parte da área se 

encontra orientada para Norte, ou seja, são áreas desconfortáveis para recreio e lazer, não 

só por possuirem orientação a Norte, como também a composição floristica de coniferas 

torna o espaço mais “frio”, sendo propicias para a preservação/conservação, pois são mais 

húmidas, e com maior biodiversidade, propicias para determinadas espécies faunísticas.  

 

Tabela 5: Relação entre a Orientação das Encostas e o Conforto Climático, e respetiva aptidão para os diversos usos do 
território. 
(Adap. Diâmetro, projectos e estudos, 2009) 

ORIENTAÇÃO DAS 
ENCOSTAS 

CONFORTO BIOCLIMÁTICO APTIDÃO 

Orientação Norte/Nordeste Encostas muito frias Preservação / Conservação 

Orientação Noroeste Encostas frias  Conservação 

Orientação Este Encostas temperadas  Recreio e lazer 

Orientação Sudeste Encostas quentes  Recreio e lazer 

Orientação Sul/Sudoeste Encostas muito quentes  Recreio e lazer 

Orientação Oeste Encostas temperadas Conservação 

 

 Existem algumas àreas com orientação a NO, que conjugadas com a orientação dos 

ventos predominantes de NO, poderão provocar algum desconforto climático, 

essencialmente no inverno, consideradas as menos aptas para espaços de recreio e lazer, 

sendo aptas, juntamente com as áreas com orientação a N para conservação e preservação. 

No entanto com a existencia de vegetação arborea, este efeito é amenizado.  

Já as áreas com orientação a NE, são as mais protegidas dos ventos dominantes, 

consideradas as mais aptas para espaços de recreio e lazer. 

As restantes áreas, a nível de orientações apresentam-se compativeis para o uso do 

espaço para recreio e lazer.  

 

IV.8. Elenco florístico  

 

A vegetação é um dos componentes mais importantes na paisagem, assim como a 

base dos sistemas vivos terrestres, tendo um papel determinante nas ações de planeamento, 

ordenamento, projeto e gestão da paisagem.  

As espécies floristicas31 (Tab. 6 e Fig. 4) da área correspondente ao vale do Turio / 

Serradela são maioritariamente introduzidas, pois esta área deteve um Plano de 

Povoamento Florestal entre 1922 e 1975 (Devi-Vareta, 1995), sendo resultantes de 

                                                
31 Anexo II: Flora da serra da Cabreira.  
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experimentos arbóreos com coníferas ao longo dos anos (Soares et al., 2000), por parte dos 

serviços florestais.  

Um dos exemplares mais notáveis presente no vale do Turio é uma Sequoia 

sempervirens (sequoia), que poucos conhecem a sua existência, sendo esta um exemplar 

único de grandes dimensões, quer em altura, podendo atingir os 112 metros, quer em 

diâmetro, assim como uma elevada longevidade32, com uma importância elevada a nível 

ecológico. É de salientar ainda a existencia de um elevado elenco arbustivo e herbaceo, 

assim como uma elevada variedade de cogumelos silvestres33 , destacando-se a Amanita 

muscaria (mata bois); Cantharellus cibarius (cantarelo),  Macrolepiota procera (frade) e 

Sparassis crispa, sendo considerada como espécie que não se encontra facilmente, 

segundo relatos do Eng.º Aristides Rodrigues (2014). 

 É de notar também a existência de grandes manchas de acaciais, nomeadamente a 

Acacia dealbalta, ao longo do vale, tendo um elevado potencial propagativo, representando 

uma ameaça importante quer ao bem-estar ambiental e economico, assim como à 

biodiversidade. A sua presença normalmente é associada a uma perda elevada de 

biodiversidade, pela alteração da estrutura e função dos ecossistemas, levando a impactos 

a nivel da segurança alimentar, saúde e atividades económicas, tratando-se de espécies 

que produzem um elevado número de descendentes férteis, que ocupam áreas extensas, 

causando problemas económicos, ecológicos e sociais (EDP; FloraSul; ERSE, 2011).  

 Um dos aspetos de elevada importância é também a recolha anual de sementes para 

produção e comercialização no vale do Turio, por parte do CENACEF, nomeadamente de 

Fagus sylvatica e Chamaecyparis lawsoniana (Martins, 2014). Encontra-se ainda na 

envolvente do vale espécies bastante caraterísticas da zona, e das altitudes, 

nomeadamente o Ulex minor (tojo); giesta, urze e carqueja34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
32 Esta espécie vegetal é considerada a maior árvore do mundo conhecida e uma das de maior longevidade, podendo ter entre 1000 e 3000 anos (Campos, 
et al.), sendo o exemplar do vale do Turio de grandes dimensões, mas relativamente jovem, pois advém das plantações realizadas entre 1922 e 1975, não 
tendo mais de 100 anos. 
33 Anexo II: Cogumelos encontrados no vale do Turio e Serradela. 
34 Anexo I: Carta 11. 
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Tabela 6: Distribuição das espécies por níveis de classificação.  
(Adap. PROF-BM, 2006) 

Vale do Turio e Serradela 

Espécies 

1ª Prioridade 2ª Prioridade 3ª Prioridade 

 
Conservação Proteção 

Silvopastorícia, 

Caça e Pesca 

Alnus glutinosa a a a 

Espécies 

prioritárias 

Betula alba a a a 

Castanea sativa a a a 

Fraxinus angustifolia a a a 

Quercus pyrenaica a a a 

Quercus robur a a a 

Salix atrocinerea a a a 

Salix salviifolia a a a 

Ilex aquifolium a b a 
Espécies 

relevantes 

Pinus pinaster b a b 

Espécies 

alternativas 

Pinus pinea b a b 

Pinus sylvestris b a b 

Chamaecyparis 
lawsoniana 

c a c 

Fagus sylvatica c b b 

Espécies 

secundárias 

Pinus nigra c b b 

Quercus rubra c b b 

Cedrus atlantica c b c 

Cupressus lusitanica c b c 

Pseudotsuga 
mensiesii 

c c c 

     

   
Figura 4: Espécies florísticas mais caraterísticas do vale do Turio e Serradela. 
a) Alnus glutinosa (amieiro) 
b) Pinus sylvestris (pinheiro-silvestre) 
c) Quercus robur (carvalho-roble) 
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IV.9. Elenco faunístico  

 

 O elenco faunistico do vale do Turio e Serradela vai muito de encontro ao existente 

ao elenco faunístico da serra da Cabreira, visto tratar-se de um local com condições 

favoráveis para o estabelecimento da mesma35.  

Ao longo dos ribeiros existentes pode-se encontrar alguns vestigios de ictiofauna36, 

nomeadamente truta fario (Salmo trutta, Linnaeus, 175837 ), caraterística de águas não 

poluídas e bastante sensível a alterações no seu habitat. É de salientar que desde 2013 que 

se tem repovoado os rios e ribeiros do Turio com esta espécie e com óvulos (Martins, 2014). 

Encontam-se também ao longo dos leitos e margens destes pequenos ribeiros espécies 

com estatuto de conservação aos mais diversos niveis, destacando-se Chioglossa lusitanica, 

Bocage 1864 (salamandra lusitanica) e Triturus helveticus, Razoumowsky, 1789 (tritão 

palmado), no que respeita a anfibios, Lacerta shereiberi, Bedriaga, 1878 (lagarto-de-água), 

no que respeita a répteis, e por fim Galemys pyrenaicus, Geoffroy, 1811  (Toupeira-de-água) 

e a Lutra lutra, Linnaeus, 1758 (lontra), no que respeita a mamiferos (Soares et al., 2000).  

A fauna mais comum ao longo de toda a área é o coelho-bravo, a perdiz vermelha, 

faisão, galinhola, rola comum, pombo-torcaz, pombo-bravo, estorninho malhado, tordos, 

garranos, o gado de raça Barrosã e javalis (Carvalho et al., 2013) (Fig. 5). 

 No entanto o vale do Turio, pelo sossego e a tranquilidade que aqui se sente é um 

dos fortes motivos para que seja uma área geralmente frequentada por corços (avistados 

cerca de 8 no local, segundo relatos locais), esquilos e raposas, não deixando de parte as 

diversas aves de rapina com estatuto de conservação, nomeadamente a Aquila chrysaetos, 

Linnaeus 1758; Hieraetus fasciatus, Vieillot 1822 e Pernis apivorus, Linnaeus 1758 (CMVM, 

2014), assim como um vasto conjunto de insetos, anfíbios e répteis, destacando-se a Vipera 

latastei, Boscá, 1878 (víbora cornuda), sendo esta uma espécie com um valor de 

conservação elevado, presente no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, classificada 

como vulnerável. 

  

                                                
35 Anexo II: Fauna da serra da Cabreira.  
36

 Mas escassos, pois são águas pouco profundas. 
37 Da família dos salmonídeos   
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Figura 5: Fauna que se podem encontrar no vale do Turio e Serradela. 
Com elevado interesse ecológico e com estatuto de conservação pela Convenção de Berna, Diretiva dos Habitats (RN2000) 
e LEPPC.  
a) Capreolus capreolus, Linnaeus, 1758 – Corço (Disponível na WWW: <URL: 
http://www.santohuberto.com/sh_conteudo.asp?id=34>, Acedido: 21 de maio de 2014).  
b) Chioglossa lusitanica, Bocage 1864 – Salamandra lusitânica (fotografia gentilmente cedida por Liliana Cruz, tirada em 
2002).  
c) Lacerta schreiberi, Bedriaga, 1878 – Lagarto de água (Disponível na WWW: <URL: 
http://elartesanonumantino.blogspot.pt/2012/06/3-lagartos-3.html>, Acedido: 21 de maio de 2014).  

 

É de salientar a existência de diversas espécies com elevado estatuto de 

conservação (Tab. 7) a vários niveis no local, o que indica que é um local com uma elevada 

importância a nivel faunistico. 

 

Tabela 7: Fauna com estatuto de conservação existente no vale do Turio com mais relevância.  
Adap. "Atlas da Fauna e Flora da Serra da Cabreira" Soares et al., (2000) e Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 
(EN - em perigo; VU - vulnerável; NT - Quase ameaçado; LC - pouco preocupante 

 

CATEGORIA INSTRUMENTOS LEGAIS 
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ANFIBIOS  

Salamandra-lusitânica  
Chioglossa lusitânica 

VU
 

  NT
 

VU
 

II   
B-II 
B-IV 

 

Tritão palmado 
Triturus helveticus 

VU   LC LC III    
 

Tritão marmorado  
Triturus marmoratus 

LC   LC LC III   B-IV 
 

Sapo parteiro  
Alytes obstetricans 

LC   LC NT    B-IV 
 

Rã de focinho pontiagudo  
Discoglossus galgoni 

NT   LC LC    
B-II 
B-IV 

 

Sapo corredor  
Bufo calamita 

LC   LC LC    B-IV 
 

Rela  
Hyla arbórea 

LC   NT NT    B-IV 
 

Rã ibérica  
Rana ibérica 

LC   LC NT    B-IV 
 

Rã verde  
Rana perezi 

LC NA NA LC LC    B-V 
 

RÉPTEIS  
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Lagarto de água  
Lacerta schereiberi 

LC   
LR/n

t 
NT II   

B-II 
B-IV 

 

Lagartixa ibérica  
Podartis hispânica 

LC    LC III   B-IV  

Víbora cornuda  
Vipera latastei 

VU    NT II     

AVES 

Águia-real  
Aquila chrysaetos 

EN   LC NT II II II A A-I  

Águia de Bonelli  

Hieraetus fasciatus 
EN   LC EN II II II A A-I  

Falcão abelheiro 
Pernis apivorus 

VU   LC LC II II II A A-I  

Açor  
Accipiter gentilis 

VU   LC LC II II II A   

Gavião 
Accipiter nisus 

LC  LC LC 
LC 
VU 

II II II A A-I  

Milhafre-preto  
Milvus migrans 

LC   LC NT II II II A A-I  

Tartaranhão-caçador  
Circus pygargus 

EN   LC VU II II II A A-I  

Ógea  

Falco subbuteo 
VU   LC NT II II II A   

Noitibó-da-europa  
Caprimulgus europaeus 

VU   LC LC II  A-I   

Petinha-dos-campos  
Anthus campestres 

LC   LC LC II   A-I  

Felosa-do-mato  
Sylvia undata 

LC   LC LC II   A-I 
 

Felosa-das-figueiras  
Sylvia borin 

VU   LC LC II II   
 

Melro-das-rochas  
Monticula saxatilis 

EN   LC LC II II   
 

Cia  
Emberiza cia 

LC   LC LC II   A-I 
 

MAMÍFEROS  

Toupeira de água  
Galemys pyrenaicus 

VU   VU R II   
B-II 
B-IV 

 

Lobo-ibérico  

Canis lupus signatus 
EN   LC V II  II A 

B-II 
B-IV 

 

Toirão 
Mustela putorius 

DD   LR/Ic K III   B-V  

Lontra  
Lutra lutra 

LC   NT V II  I A 
B-II 
B-IV 

 

Gineta 
Genetta genetta 

LC   LR/Ic NAm III   B-V  

Gato bravo  
Felis silvestres 

VU   LC K II  II A B-IV  

 

 

IV.10. Património cultural e natural  

 

O concelho de Vieira do Minho é bastante rico em património histórico e cultural, 

devido à sua antiga ocupação antropogénica, que vem desde o paleolítico, atravessando a 
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época romana, até aos dias de hoje, o que levou a um percurso histórico de grande valor ao 

qual se deve dar uma especial atenção.  

A Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural foi adotada 

a 16 de novembro de 1972. Surge das seguintes constatações: 

 O património, cultural e natural está cada vez mais ameaçado de destruição, quer 

por degradação natural, quer pela evolução social e económica, e o seu 

desaparecimento e degradação constituem um empobrecimento para o local; 

 A proteção do património à escala nacional é insuficiente; 

 O Ato Constitutivo da Organização prevê a ajuda à conservação, progresso e 

difusão do saber, promovendo a conservação e proteção do património universal; 

 As convenções, recomendações e resoluções internacionais existentes no 

interesse dos bens culturais e naturais apresentam a importância que constitui a 

salvaguarda de tais bens, únicos e insubstituíveis, 

 São bens com um excecional interesse, necessitando de preservação e sua 

respetiva conservação (adaptado da Convenção para a Proteção do Património 

Mundial, Cultural e Natural, 1972). 

A convenção define o património cultural e natural da seguinte forma:  

 

Tabela 8: Definições para o património cultural e natural.  
(Adap. Convenção para a Proteção do Património Mundial, Cultural e Natural, 1972) 

PATRIMONIO CULTURAL 

Monumentos 

● Obras arquitetónicas, (…) elementos ou estruturas de carácter 
arqueológico, inscrições, grutas e grupos de elementos com valor 
universal excecional do ponto de vista da história, da arte ou da 
ciência. 

Conjuntos 

● Grupos de construções isolados ou reunidos que, em virtude da 
sua arquitetura, unidade ou integração na paisagem, têm valor 
universal excecional do ponto de vista da história, da arte ou da 
ciência. 

Locais de interesse 

● Obras do homem, ou conjugadas do homem e da natureza, e as 
zonas, incluindo os locais de interesse arqueológico, com um valor 
universal excecional do ponto de vista histórico, estético, 
etnológico ou antropológico. 

PATRIMONIO NATURAL 

Monumentos naturais 
● Constituídos por formações físicas e biológicas ou por grupos de 
tais formações com valor universal excecional do ponto de vista 
estético ou científico. 

Formações geológicas e 
fisiográficas 

● Que constituem habitat de espécies animais e vegetais 
ameaçadas, com valor universal excecional do ponto de vista da 
ciência ou da conservação. 

Locais de interesse 
naturais ou zonas naturais 

● Com valor universal excecional do ponto de vista da ciência, 
conservação ou beleza natural. 
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Relativamente à área de estudo, tem-se vários tipos de património, nomeadamente 

arqueológico, arquitetónico e natural, sendo importantes para o vale do Turio e Serradela, 

pois determinam estratégias específicas para a sua conservação e preservação38.  

 

IV.10.1. Património arqueológico e arquitetónico  

IV.10.1.1. Pedra escrita  

 Na proximidade da Serradela, próximo dos limites de Cantelães, Pinheiro e Ruivães, 

existe um conjunto de gravuras rupestres, nomeadamente a Pedra Escrita. Trata-se de um 

extenso painel vertical do afloramento granítico aí existente. 

 As gravuras (Fig. 6 e 7) são gravadas maioritariamente por abrasão, com sulcos 

mais ou menos profundos, representados por motivos cruciformes, tais como cruzes simples 

ou inscritas em círculo, cruz “de Cristo”, cruz sobre peanha, assim como gravuras circulares 

e alguns letreiros com datas desde o século XVIII. A existência das datas e cruzes coloca a 

hipótese de as gravuras serem uma prática usual de limitação territorial desde a Idade 

Média, pois não existem outros elementos de contextualização (Fontes et al., 2007).  

Encontra-se em bom estado de conservação, onde são visivelmente reconhecidos 

alguns efeitos negativos da ação antropogénica, onde o principal risco é o vandalismo, que 

se faz notar ao longo de toda a área.  

 

 

 

Figura 6: Ilustração das gravuras existentes e sua disposição ao longo do afloramento granítico. 
É possível observar os motivos cruciformes, tais como cruzes simples ou inscritas em círculo, cruz “de Cristo”, cruz sobre 
peanha, assim como gravuras circulares e alguns letreiros com datas.  
(Adap. Fontes e & Roriz, 2007) 

 

                                                
38 Anexo I: Carta 12. 
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Figura 7: Pedra escrita e atual estado de conservação. 
Novembro de 2014. 

  

 

IV.10.1.2. Fojo da Alagôa  

 Os Fojos da Cabreira são armadilhas de caça defensiva para captura do lobo, 

situados nas linhas de cumeada, datados da idade moderna / contemporânea.  

Este foi localizado e identificado recentemente na Encosta do Sol, na vertente que 

desce em frente ao parque de merendas das casas florestais da Serradela.  

 Construído em mampostaria granítica, é constituído por três construções autónomas 

entre si, possuindo, no entanto, caraterísticas morfológicas semelhantes. Cada uma é 

formada por dois paredões que convergem para um poço, possuindo paredes com cerca de 

1 metro de espessura e menos de 1 metro de altura nas partes conservadas, que se 

alongam cada uma por mais de 200 m de comprimento (Fig. 8). Este fojo desenvolve-se 

numa característica planta em “V”, com uma amplitude altimétrica entre os 750 e 800 metros, 

fechando na ribeira num poço com cerca de 8 metros de diâmetro (CMVM (2014), Alves 

Vieira (1923) e Fontes & Roriz, (2007)).  

Atualmente encontra-se em mau estado de conservação, pois encontra-se 

relativamente degradado devido à falta de limpeza de vegetação que se tem apoderado do 

local, não sendo possível chegar ao poço de 8 metros. 

  
Figura 8: Aspeto atual do Fojo da Alagôa junto à estrada nacional da Serradela. 
Pode-se observar o atual estado, nomeadamente o evidente abandono da estrutura e a sua falta de limpeza assim como a 
constituição dos muros existentes (1- poço de 8 m de Ø; 2- paredões em pedra granítica de 1m de espessura e 1m de altura 
de 200 m de cumprimento). Fotografias aéreas gentilmente cedidas por Tiago Sousa, gerente do “P’lo Ar” (novembro, 2014). 

1 
2 

2 
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IV.10.1.3. Cabanas do pastor da Serradela 

 A noroeste das casas florestais da Serradela podem-se encontrar duas construções, 

de planta circular e de aparelho construtivo rudimentar. Ainda junto à estrada nacional 

encontra-se uma outra cabana de pastor, de caraterísticas análogas, tratando-se de abrigos 

de pastor, com tipologia semelhante aos presentes nas serras do noroeste português. Trata-

se de um abrigo de planta quadrangular, construída com blocos e lajes de granito, montada 

em mampostaria, com cobertura em calote esférica de falsa cúpula, que se conserva 

revestida com torrões de terra, exteriormente. (Fontes & Roriz, 2007/2012) Encontram-se 

também duas cabanas de pastor junto aos aerogeradores da enconsta do Cabeço da Vaca 

(Fig.9). 

 Foram utilizadas essencialmente pelas populações rurais, e a sua principal função 

era a proteção do pastor face aos elementos climatéricos para pernoitar na serra quando era 

necessário, estando ligadas à atividade da pastorícia na serra, situadas junto às principais 

zonas de pastagem (Campos, 1996). É de referir que estas cabanas estão inseridas na 

Época Moderna (Fontes et al., 2007). As da Serradela encontram-se em bom estado de 

conservação, mas no entanto com bastante lixo, e as do Cabeço da Vaca em razoável 

estado de conservação, verificando-se a falta da cobertura por ação.   

 

   
Figura 9: Aspeto das Cabanas de Pastor da Serradela (1) e do Cabeço da Vaca (2 & 3). 
Pode-se observar o atual estado, nomeadamente o evidente abandono da estrutura e a sua falta de limpeza. Novembro, 
2013 e novembro 2014. 

 

IV.10.1.4. Ruinas da Serradela 

 Quanto às ruínas da Serradela, não se conhece qualquer tipo de informação relativa 

a estas ruínas, nomeadamente quanto ao seu enquadramento histórico e o que poderiam 

ser, assim como a sua função (Campos, 1996).  

 Devido à densidade de vegetação não se conseguiu aceder ao local, não tendo por 

isso a sua marcação na carta de património. Segundo Campos (1996) o seu estado de 

conservação era bom, pois era possível observar as fundações de algum tipo de estrutura 
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que outrora ali existiu. Salienta-se que não se conseguiu localizar devido à elevada 

densidade de vegetação arbustiva nesta área.   

 

IV.10.1.5. Aldeia de Gorgolo 

Esta aldeia corresponde ao período Medieval Cristão, sendo um tipo de povoado 

situado mas proximidades de Gorgolo, onde é possível se identificar restos de paredes 

dispersos pela meia vertente, que poderão corresponder a ruínas de pequenas habitações. 

Supõe-se que se trate de um pequeno povoado do tipo Branda39, possivelmente vinculado a 

Cantelães (DGFC, 2014), onde se encontraria a Inverneira40. Encontra-se em mau estado 

de conservação.  

  

IV.10.1.6. Casas florestais do Turio e Serradela 

 As casas florestais surgiram da necessidade de abrigar os guardas florestais dos 

Serviços Florestais. Foram construídas durante os anos de arborização da serra da Cabreira, 

e ao todo, na serra, podem-se encontrar onze casas florestais (Fig. 10).  

 Na área de estudo encontram-se três delas, nomeadamente a do Turio, a da Portela 

e a da Serradela (Campos, 1996).  

 O seu estado de conservação é mau, excetuando as casas de abrigo da Serradela, 

que foram restauradas, funcionando como instalações de um centro hípico. As restantes 

foram vandalizadas ao longo dos anos, devido ao abandono e à falta de controlo e limpeza, 

onde a vegetação espontânea se apropriou das mesmas, assim como o vandalismo.  

 

   
Figura 10: Aspeto das casas florestais do Turio e Serradela. 
Pode-se observar o atual estado, nomeadamente o evidente abandono da estrutura e a sua falta de limpeza.  
outubro de 2014. 

                                                
39

 Núcleos habitacionais temporários, onde se fazem as sementeiras e onde se passa a maior parte do ano. Este processo de transumância prende-se 
com a necessidade de garantia de alimentos e sobrevivência humana, onde as populações utilizam os pastos localizados na serra para alimentar o gado 
(Associação de Municípios do Vale do Minho, 2014). 
40

 É o local onde se passa o inverno, localizando-se nos vales (em baixas altitudes). No princípio do outono as pessoas descem para a inverneira, 

permanecendo até março, onde, nessa altura, sobem para a branda (Associação de Municípios do Vale do Minho, 2014). 
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IV.10.1.7. Aldeia velha da Portela  

 Situada numa zona de encosta e dominando a chã aplanada correspondente à 

portela que separa as bacias do Ave e Cávado, próxima de uma rutura de vertente, oferece 

uma vasta vista sobre o vale do Turio, com exposição dominante a Sudoeste.  

 Podem-se observar diversas estruturas, dispersas por cerca de 2000m2, 

correspondentes a edificações com formas retangulares e subcirculares, com dimensões 

próximas dos 2x3 metros, alternando com muros que delimitam espaços com maior área, 

com um perímetro de cerca de 30m. O material utilizado nestas construções é a laje de 

granito, montadas em mampostaria, onde o abatimento de várias lajes no interior das 

estruturas parece corresponder a coberturas em falsa cúpula.  

 Os vestígios são interpretados como correspondentes a uma branda, composta por 

cabanas e currais, semelhante a outras conhecidas nas Serras da Peneda e Soajo. 

Atualmente os lameiros que terão servido esta branda são ocupados por uma mancha 

florestal onde predomina o cedro (Fontes & Roriz, 2007/2012).  

 Encontra-se em mau estado de conservação, pois quer a florestação que outrora 

ocorrera assim como a vegetação espontânea, apoderaram-se do local, levando assim a 

uma degradação do mesmo, onde atualmente não se conseguem diferenciar as edificações 

presentes.  

 

IV.10.1.8. Abrigo da Pedra Bela  

 Trata-se de um abrigo sob rocha granítica, formado, frequentemente, pela 

deslocação das massas rochosas, ou pela erosão, do tipo “pala”.  

 Segundo uma sondagem realizada em meados de 1999, foi identificado um espólio 

lítico, onde se confirmou a sua ocupação durante a Pré-História Recente, nomeadamente Vº 

- Iº milénio a.C. (Fontes & Roriz, 2012).  

 

IV.10.1.9. Penedo da Pegadinha 

 Este complexo de arte rupestre poderá datar do Vº - Iº milénio a.C., pois é 

considerada a semelhança a vários conjuntos identificados ao longo das serras do noroeste 

português, assim como o contexto arqueológico, como por exemplo do Abrigo das Pedras 

Brancas.  

 Está situado na bordadura de um pinhal, junto a um aceiro “corta-fogo”, identificando-

se como um afloramento granítico de superfície aplanada, com uma dimensão aproximada 

de 11x7 metros. Ao longo de todo o afloramento podem ser observados reticulados e 



 

49 
 

dezenas de fossetes entre os 12 e 13 cm de diâmetro, de secção cónica, onde alguns são 

interligados por sulcos. 

Na zona central observam-se dois rebaixamentos figurando pegadas humanas, 

sendo por isso conhecido pelo nome de “Penedo da Pegadinha”. 

 Estes conjuntos de gravuras rupestres têm elevada importância, pois constituem uma 

“ (…) expressão artística que monumentaliza a paisagem (…) ”, segundo Fontes e Roriz 

(2012). 

 

IV.10.1.10. Viveiros do Turio e Serradela 

 Estes viveiros têm uma elevada importância, não só patrimonial como também 

cultural e histórica, pois fazem parte da história não só de todo o vale, como também da 

Serra, do Concelho e até mesmo de todo Minho, pois daqui partiram várias plantações quer 

para o vale do Turio e Serradela41 como também para toda a região Norte do país, para 

execução de várias arborizações, segundo relatos de locais que chegaram a trabalhar nos 

viveiros.  

 O viveiro do Turio (Fig. 11) é constituído essencialmente por pedra granítica da 

região, com muros de cerca de 4 metros de altura, possui uma escadaria, igualmente em 

pedra granítica, de acesso às plantações. Encontra-se em bom estado de conservação, pois 

apesar de estar ao abandono são sofreu qualquer tipo de vandalismo à sua estrutura, 

verificando-se ainda algumas plantações que foram deixadas, nomeadamente um pequeno 

núcleo de castanheiros, que já possuem um porte considerável, visto não terem sido 

retirados do local para plantações.  

  
Figura 11: Viveiro do Turio e respetivo estado de conservação. 
novembro de 2014.  

 

                                                
41

 Como irá ser abordado no capítulo seguinte.  
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IV.10.1.11. Moinho de água e levada  

 Este moinho (Fig. 12) não se encontra marcado nas cartas de património existentes, 

tendo sido encontrado ao percorrer o vale. Não foi possível aceder ao local devido às 

encostas íngremes do vale assim como à elevada densidade de vegetação. Verificou-se 

ainda a existência de uma levada que vem de montante do Ribeiro do Turio. Ambas as 

estruturas são em granito da região, encontrando-se ao abandono. No entanto verificou-se 

que as estruturas primárias ainda de encontram em bom estado, nomeadamente as paredes 

e respetiva cobertura, o que leva a crer que as estruturas constituintes, ainda se encontram 

preservadas, pois não há sinais de vandalismo, possivelmente devido à sua localização.  

 

Figura 12: Moinho do Turio. 
novembro de 2014. 

 

IV.10.1.12. Miradouro da Serradela  

 O Miradouro da Serradela (Fig. 13) encontra-se sob o vale do Turio, onde se pode 

obter uma panorâmica sobre todo o vale, assim como sobre a Vila de Vieira do Minho. O 

acesso ao miradouro é feito através de caminhos, elaborados em pedra granítica 

proveniente da envolvente, arranjada de modo tosco, lembrando os caminhos da época 

romana. De pequenas dimensões, é demarcado por um conjunto de ciprestes com alguma 

idade, com uma mesa em pedra granítica e um banco, ambos virados para o vale, sendo 

colmatado por um pequeno murete de proteção e divisão do espaço, com pouco mais de 50 

cm de altura, também este em pedra granítica da região. 

 Atualmente o seu estado de conservação é bom, embora haja algum lixo na 

envolvente, assim como alguma vegetação espontânea no local, levando a crer que já não é 

limpo há algum tempo.    
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Figura 13: Miradouro da Serradela. 
Foto 1 e 2: novembro de 2013, foto 3: retirada a 8 de dezembro de 2014, de http://mw2.google.com/mw-
panoramio/photos/medium/75865073.jpg, por José Gonçalves.  

 

IV.10.1.13. Outros elementos de interesse patrimonial e cultural  

 Ao percorrer o local são, também, visíveis a ação antropogénica sobre o local, 

nomeadamente no que diz respeito a pequenas estruturas construídas, tais como muros em 

pedra granítica solta, montados em mampostaria, construídos essencialmente para 

separação de terrenos agrícolas e florestais, mesas em granito tosco acompanhadas por 

bancos individuais em granito tosco, apoiados em cima de pedras do mesmo género, e 

conjuntos de mesas/bancos artesanais do género “picnic”, construídas em madeira, 

possivelmente por carpinteiros da terra durante a regência dos serviços florestais, com uma 

estrutura simples de apoio, como se pode observar na figura abaixo. Todos estes elementos 

foram construídos com recurso aos produtos autóctones.  

 Os muros inventariados encontram-se na carta do património, assim como a 

localização das mesas/bancos, quer em granito quer em madeira, assim como um forno em 

pedra granítica junto à Casa Florestal do Turio.  

 Tem-se ainda as fontes, também elas em pedra granítica tosca pouco trabalhada, de 

construção pouco complexa, com um simples tubo em ferro a brotar água (Fig. 14). 

Encontram-se em geral em bom estado, livres de vandalismo, embora a ação do 

“tempo” prevaleça sobre eles, indicando que já não são “utilizados” nem “limpos” há alguns 

anos, pois há evidências de musgo e líquenes nestas estruturas.  

 

http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/75865073.jpg
http://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/75865073.jpg
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Figura 14: Alguns dos elementos construídos caraterísticas do vale do Turio e Serradela. outubro de 2014. 
a) Muro em pedra granítica da região  
b) Combinação de mesa/banco em granito tosco da região  
c) Combinação de mesa/banco em madeira (construção artesanal)  

 

IV.10.2. Património natural 

IV.10.2.1. Gruta e cascata da Ribeira das Campainhas  

 O padre Alves Vieira (1923) descreve e carateriza este local na sua obra: “ (…) A 

gruta tem seu tecto, de terra e pedras de várias dimensões, e seu tapete de verdura, por 

onde, no inverno, serpeia fresco veio de agua. É ampla e espaçosa, podendo caber lá 

dentro, bem comprimidas, talvez 40 a 50 pessoas, ou mais. A beleza da gruta é reforçada 

por uma bella queda de agua. No verão é pouca, talvez duas telhas d‟ella, mas mesmo 

assim dá um efeito scenico deslumbrante; cae de uma altura respeitável num poço cercado 

de verdura, cuja agua lambe a base da gruta escondendo-se depois na penedia.”.  

 A conjugação de ambas as estruturas ecológicas origina, pela sua ocorrência, a 

criação de micro-habitats, onde a gruta pela sua natureza, possui uma elevada importância 

a nível faunístico, pois oferece abrigo, escuridão e um ambiente estável isolado. Por outro 

lado a cascata permite um ambiente atmosférico húmido, relativamente às áreas 

circundantes, estimulando o aparecimento de espécies higrófilas, assim como o 

desenvolvimento da biomassa vegetal dessas espécies (Campos, 1996). O seu nome deriva 

dos festões de hera que ocupam a gruta, nomeadamente à entrada da mesma (Alves Vieira, 

1923). De difícil acesso, devido ao excesso de vegetação existente, localiza-se a cerca de 

50 metros do traçado principal do vale, inserida no antigo cerco dos corços.  

 

IV.10.2.2. Fauna e flora com particular interesse  

 Como foi anteriormente referido, no vale do Turio e Serradela existe um património 

natural florístico e faunístico com elevado interesse paisagístico e para a sua conservação / 

preservação.  
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 Além das espécies, quer vegetais quer animais, com estatuto de conservação, que 

requerem medidas específicas para a continuidade das suas populações, existem espécies, 

nomeadamente elencos florísticos, muito caraterísticos deste locais, como os matos de 

montanha, que possuem uma elevada diversidade biológica e paisagística, assim como todo 

o bosque de coníferas que envolve este Vale, que proporciona um ambiente muito particular 

e raro. Um dos pontos importantes no vale do Turio / Serradela é a idade dos povoamentos, 

que são dos mais antigos que existem na serra, pois foi dos primeiros locais a ser 

arborizado em 1922, onde se podem encontrar espécies originais com quase 100 anos de 

idade.  

 Um dos exemplares mais caraterísticos e conhecidos pelo seu grande porte é a 

Sequoia sempervirens, localizada perto da casa florestal do Turio, com um PAP de cerca de 

4.5 metros, sendo a única árvore com este porte no Norte do país42.  

 

IV.11. Percursos associados   

IV.11.1. Percurso pedestre do Turio 

  

É um trilho43 em laço, realizado no coração do Turio. É possível a observação de 

espécies florísticas diversas, com exemplares florestais frondosos, assim como espécies 

faunísticas, tais como corços, javalis, esquilos e raposas, devido ao sossego e tranquilidade 

do local. Frequentemente são encontradas ribeiras que atravessam todo o vale, com um 

valor ecológico e estético elevado, assim como diversas estruturas associadas ao espaço e 

com valor patrimonial.  

Inicia e termina na Casa de Guarda do Turio, com uma extensão aproximada de 10,5 

km, onde ao longo do percurso se pode encontrar Fonte Seca, Fonte do Palmeiro, Fonte do 

Confurco e Fonte da Pedra Escrita e dois parques de merenda Fonte do Palmeiro e 

Serradela, tratando-se de um percurso com pouca exposição (CMVM, 2014)44.  

 

IV.11.2. Percurso pedestre do Cabeço da Vaca 

 

 É um percurso45 em laço onde o traçado percorre predominantemente a encosta 

norte da serra da Cabreira, proporcionando uma vista quer da Cabreira quer do Gerês, onde 

                                                
42 Anexo I: Carta 12. 
43 Trilho Homologado na FCMP. 
44 Anexo I: Carta 13. 
45 Trilho Homologado na FCMP. 
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é possível observar diversos tipos de fauna, tais como: Garranos, coelhos, perdizes 

vermelhas, diversas aves de rapina, entre as quais a Águia-real, que nidifica nas escarpas 

da Serra do Gerês. 

 Tem início na Serradela com uma extensão aproximada de 10.5 km. Ao longo do seu 

itinerário é possível encontrar a fonte do Cortiço, fonte da Pedra Escrita e a fonte do parque 

de merenda da Serradela. É de notar que é um percurso bastante exposto, quer ao sol, quer 

ao vento (CMVM, 2014)46. 

 

IV.11.3. Percursos BTT 

 

 Ao longo de todo o vale existem diversos percursos de BTT, que partem da 

Associação Pedalar Vieira, associação esta que tem contribuído substancialmente para a 

limpeza do Vale, pelo pouco que seja, através de ações de voluntariado por parte dos 

respetivos integrantes, onde se verifica a limpeza e desobstrução de caminhos e a 

construção de pequenas passagens em madeira, com o cuidado de preservar a envolvente.  

 Promovendo o desporto de natureza, nomeadamente através de percursos de BTT e 

ocasionalmente pedestres, têm vindo a divulgar cada vez mais a serra, quer a nível regional, 

quer a nível nacional, pois cada vez mais há pessoas que vêm de fora para participarem 

neste tipo de iniciativas.  

Na carta de percursos de BTT estão demarcados apenas aqueles que atravessa o 

vale do Turio e Serradela, verificando-se a existência de pelo menos 3 percursos, 

associados também a dois percursos pedestres, igualmente demarcados na mesma carta, 

no entanto não são homologados47.  

 

                                                
46 Anexo I: Carta 13.  
47 Anexo I: Carta 14. 



 

55 
 

V. EVOLUÇÃO FLORESTAL 

V.1. O contexto histórico – temporal das florestas 

portuguesas  

 

 Os espaços florestais, bosques e o estrato arbóreo são uma parte importante do 

nosso património natural e cultural, sendo constituintes de um suporte de atividade 

económica de importância elevada, proporcionando emprego e criação de riqueza, pois 

beneficia das potencialidades naturais de uma região na vertente de produção lenhosa e 

nos sistemas multifuncionais, onde através dos ecossistemas ribeirinhos participa na 

construção dos corredores de continuidade entre as componentes da ERPVA, oferecendo 

também oportunidades de lazer e turismo, de reflexão e aventura (CCDRN (2009) e 

Dumfries and Galloway Council (2014)).  

O Regime Florestal teve origem no início do séc. XX, e teve como principal objetivo o 

revestimento florestal dos terrenos onde a arborização fosse de utilidade pública, 

particularmente para "o bom regime das águas e defesa das várzeas" e para "a fixação e 

conservação do solo nas montanhas”, o que levou à arborização pelo Estado dos terrenos 

baldios. Para além da ação do Estado, a evolução florestal ficou particularmente associada 

à crescente valorização da floresta que os proprietários e a sociedade têm vindo a 

reconhecer, comparativamente aos matos ou “incultos” e à própria agricultura (DGRF, 2006).  

O PFSC foi criado durante a “construção” florestal da primeira metade do séc. XX. 

No entanto, na segunda metade do século XX assistiu-se à sua “desconstrução” (Gonçalves, 

2008), pois nas últimas décadas verificou-se a propensão para o abandono e 

marginalização de alguns espaços (CCDRN, 2009).  

 Segundo Gonçalves (2008), esta “construção” florestal ocorrida na primeira metade 

do séc. XX permitiu “não só a exploração (…) e conservação da riqueza silvícola, mas 

também o revestimento florestal dos terrenos cuja arborização fosse considerada de 

utilidade pública, quer para regularização do regime hídrico, quer para valorização das áreas 

desarborizadas, melhoria do clima e, ainda, para fixação e conservação do solo nas áreas 

montanhosas”. 

 Esta floresta “construída” foi assentada numa realidade social diferente da atual, 

onde o fogo era visto como elemento natural do ecossistema. No entanto com as alterações 

que a estrutura rural sofreu ao longo dos anos, os espaços florestais anteriormente 

pensados, planeados e edificados para uma comunidade com caraterísticas demográficas e 



 

56 
 

sociais dos anos 40/50, pela sua especificidade, formam no momento importantes recursos, 

assim como parcelas do território providas de uma grande vulnerabilidade a nível do risco de 

incêndio (Gonçalves, 2006), o que leva a uma “desconstrução” florestal. A degradação da 

floresta por ação de fogos florestais e práticas agrícolas vieram atualmente alterar a 

existência de uma grande conectividade entre as várias manchas florestais, onde as 

manchas apreciáveis de matos substituem o pinhal, quebrando a continuidade da floresta 

(Gomes et al., 2001).  

Como referido anteriormente a floresta que hoje se conhece é o resultado de uma 

relação com Estado, mas no entanto este não é o único agente que intervém na mesma. Os 

proprietários privados e comunitários48 possuem cerca de 90% da floresta no país, fazendo 

parte da “vida da floresta”.  

O percurso florestal é o resultado da atividade, dos interesses e das lógicas de 

gestão dos diferentes tipos de proprietário, atividade que assegura à sociedade e à 

economia as funções que se pode esperar da floresta, em articulação com o sistema agrário, 

produtiva, de lazer e recreio, ambiental e de conservação (Radich et al., 2005). 

Radich e Baptista (2000), na primeira parte da sua obra, compartimentam 

temporalmente a evolução florestal portuguesa oitocentista, considerando três períodos 

distintos, nomeadamente desde os finais de Setecentos até 1868; de 1868 a 1878; e depois 

de 1878, e na segunda parte aborda a história da floresta portuguesa durante o século XX 

(Dias, 2009), onde se consideram três períodos históricos da arborização “recente”, que vai 

de encontro ao referido por Devi-Vareta ao longo da sua obra.  

 Entre o período de 1875 e 1938, a área florestal portuguesa registou um crescimento 

na ordem de cerca de um milhão e oitocentos mil hectares, onde o grande impulso para o 

aumento da área florestal foi dado por privados, pois estes tomaram a iniciativa quer de 

avançar com o montado a sul do país como ampliar as áreas de pinhal a norte e centro. As 

funções pretendidas para a floresta eram várias, nomeadamente pela função produtiva 

materializada na cortiça, madeira, e crescentemente na resina, assim como funções de 

suporte do sistema agrário e que contribuísse para a preservação do território. No entanto 

esta última função não agradava ao s privados, sendo assumida e privilegiada pelo Estado. 

 No entanto as diferentes visões e interesses por ambas as partes não eram 

moldáveis e de fácil ajuste, o que levou à criação do Regime Florestal, de modo a alcançar 

algum controlo na propriedade que não pertencia ao Estado. Este instrumento perdurou 

como apoio legislativo, embora não tenha sido muito eficaz. 

Em 1938 foi aprovado o Plano de Povoamento Florestal, sendo este destinado a 

arborizar os terrenos comunitários nas serras do norte e centro do país.  
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A arborização prevista de 420 mil hectares entre 1939 e 1968 pelo Plano de 

Povoamento Florestal, apesar de parcialmente cumprida, absorveu quase a totalidade do 

empenho arborizador dos Serviços Florestais que florestaram 287 mil hectares, dos quais 

272 mil hectares pertenceram à execução do plano, isto, entre 1939 e 1974. 

 A florestação dos baldios desconsiderou a importância dos terrenos comunitários 

para as pequenas economias dos agricultores serranos, o que levou a várias lutas em 

defesa dos mesmos, pois o plano foi um processo de arborização de grandes áreas de 

manchas florestais, controladas pelo Estado. 

 Um outro eixo de atuação passou pelo Fundo de Fomento Florestal, que foi 

reformulado nos anos 70, para intervir na florestação de áreas privadas, que veio a arborizar 

entre os anos de 1965-1974, 77 mil hectares, sobretudo em propriedades do Sul do país.  

 Antes de 1939 a floresta assegurava à economia e à sociedade produtos florestais, 

assim como algumas manchas que visavam a proteção do território, enquanto depois de 

1939, este último aspeto perdeu relevo, pois houve uma reafirmação da função produtiva 

florestal. O Estado alargou a floresta que controlava e geria com a submissão dos baldios a 

Regime Florestal. Durante 1939 e 1974 houve um declínio da preocupação da silvicultura 

com a conservação dos territórios. 

 Em 1974 houve impactos quase imediatos na floresta tutelada pelo Estado, devido à 

queda do Estado Novo, pois no ano seguinte a devolução dos baldios aos seus utilizadores 

tradicionais foi anunciada, onde se previa que o controlo destes terrenos fosse entregue às 

comunidades rurais que anteriormente os usufruíam e geriam. De qualquer modo a opção 

de os Serviços Florestais gerirem estes espaços ficava em aberto, onde em 1993, cerca de 

78% das unidades de baldio preferiu esta modalidade, que no entanto tiveram uma 

dificuldade de assegurar esta gestão, levando assim a uma debilitação destas áreas (Devi-

Vareta (1995); Dias (2009); Gonçalves (2006), Radich & Baptista (2005)).  

 

V.2. Evolução e ordenamento florestal do vale do Turio e 

Serradela  

 

Desde a legislação do Regime Florestal (1901-1903) até à publicação da Lei de 

Povoamento Florestal em 1938, cerca de 80 000 hectares de terrenos serranos foram 

abrangidos pelo Regime Florestal, passando então os baldios a estar submetidos à 

autoridade estatal. 

 O Perímetro Florestal de Vieira do Minho foi um dos poucos logradouros comuns 

totalmente abrangido pela Lei de 1903, tratando-se um dos perímetros em que o processo 
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de florestação se desenvolveu ao longo de vários anos, onde a partir da execução do Plano 

de Povoamento Florestal de 1939 até 1968, se desencadeou mais rápido.  

 Os acessos à serra, assim como o melhoramento de caminhos pré-existentes, foram 

prioridade antes de se dar iniciar a florestação da serra. 

 Abordar-se-á ao longo deste capítulo os planos efetuados e implementados assim 

como as respetivas fases de arborização da serra, onde se incidirá sobretudo à área 

correspondente ao vale do Turio e Serradela, segundo a obra de Devi-Vareta (1995).  

 

V.2.1. O plano de arborização de 1939 

 

O plano de arborização da serra da Cabreira foi elaborado e aprovado em 1939, pois 

o seu perímetro florestal49 já se encontrava submetido e delimitado e as estruturas base 

necessárias já se encontravam com quadro de pessoal técnico e os viveiros da Serradela e 

do Turio já se encontravam ativos. No entanto, é de salientar que desde 1910 que os 

Serviços Florestais tinham em mão vários projetos de florestação em todo o país.  

Foi avaliada uma área total por arborizar no perímetro florestal de Vieira do Minho de 

4 970 ha, onde os principais temas do plano eram a descrição dos baldios e sua respetiva 

arborização.  

 É de salientar que relativamente ao projeto de 1920, onde as resinosas50 foram as 

espécies vegetais preferencialmente escolhidas nas plantações da década, o projeto de 

1939 previa uma maior introdução de folhosas, devido às condições naturais do perímetro e 

de modo a que se atingisse as caraterísticas da vegetação original, que outrora cobria a 

Serra, onde se dava preferência aos povoamentos arbóreos mistos de coníferas exóticas51 e 

folhosas espontâneas52  nas vertentes. Já nas linhas de água e zonas húmidas deu-se 

preferência a folhosas adaptadas53 a estes locais, associadas a sementeiras intercalares de 

arbustos, de modo a assegurar a proteção dos solos no início do crescimento arbóreo.  

 Foram então plantados e semeados cerca de 2 655 ha de terrenos desprovidos de 

formações arbóreas entre os anos 1940 e 1970.  

 No ano de 1960 são plantadas cerca de 2 500 árvores por hectare. A arborização 

inicial que possuía um compasso médio de 5 metros54  tornou-se mais densa, com um 

compasso médio de um metro.  

                                                
49

 É de notar que este limite existente em 1939 foi restituído em 1954, devido a várias reclamações da população relativamente às áreas de baldios e 
apoios fundiários.  
50

 Como o pinheiro-bravo e o pinheiro-silvestre. 
51

 Pinus, Larix, Abies, Picea, etc. 
52

 Carvalhos roble e negral. 
53

 Géneros Fraxinus, Salix, Betula e Populus. 
54 400 Árvores por hectare. 
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Após os incêndios ocorridos entre 1970 e 1975 há a constituição de novas parcelas na Serra.  

Ao longo do Rio Turio há desenvolvimento de arborização considerada “espontânea”, 

que se desenvolveu através de algumas parcelas florestadas55 pelos Serviços Florestais. 

 Até à execução do Plano de Povoamento Florestal (Lei nº 1/971, de 15 de julho de 

1938) de 1938, que vigorou até 1968 e determinava as modalidades gerais da arborização, 

decretando a florestação, independentemente da situação jurídica dos baldios e seu 

respetivo aproveitamento (Gonçalves, 2006), distinguem-se duas fazes:  

Fase I (1922 a 1929), onde são arborizadas parcelas antigas na altura da submissão 

da Serra ao Regime Florestal; 

 Fase II (1930 a 1939), onde há uma quebra acentuada do ritmo de arborização, 

devido a novas orientações políticas e económicas do país até à aprovação do PPF. Entre 

1938 e 1939 verifica-se uma nova interrupção que se deve à preparação do plano de 

arborização do PPF.  

 Relativamente ao Plano de Arborização aprovado em 1939: 

 Fase III (1940 a 1947) é a fase de arranque da arborização na serra. 

 Fase IV (1948 a 1964) é a fase propriamente dita da florestação da serra, onde a 

intensa arborização dos baldios decorre entre 1950 e 1960. 

 Fase V (1965 a 1969) é quando começa a abrandar a arborização em áreas 

“incultas”, onde se verifica um aumento de ressementeira por insucesso da primeira 

tentativa.  

 Fase VI (1970 a 1975) há a ocorrência de incêndios entre 1970-1972, especialmente 

em parcelas recentemente arborizadas, que no entanto foram logo replantadas. Em 1975 há 

a ocorrência de um incêndio de grades proporções que afetou parcelas arborizadas desde 

1922. 

 

V.2.2. Fase I (1922-1929) 

  

Nesta primeira fase há uma preparação dos terrenos na primeira grande parcela nos 

montes baldios de Salamonde.  

 Os viveiros da Serradela e do Turio já estavam implantados ou em fase de 

desenvolvimento (Devi-Vareta, 1995). Estes foram os primeiros a ser estabelecidos, 

encontrando-se entre os viveiros com maior área, com 10 444 m2 e 10 184 m2 

respetivamente (Gonçalves, 2006). 

                                                
55

 Alguns carvalhos, pinheiros e acácias ao longo do Rio Turio. 
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Foram construídos caminhos de ligação dos viveiros a Vieira do Minho por Cantelães, 

no entanto o acesso à serra era bastante difícil, levando assim à arborização de parcelas a 

montante da aldeia de Salamonde; nas proximidades do viveiro da Serradela e ao longo dos 

caminhos em construção na área da Portela até aos montes de Espindo, seguindo os vales 

e vertentes mais acessíveis a sul de Ruivães (Devi-Vareta, 1995)56.  

 

Tabela 9: Construção de caminhos na área de estudo até 1942. Adaptado de Gonçalves, 2006. 

 Metros Ano Total (m) 

Acesso à serra por Cantelães (Portela) 3550 1940 3550 

Acesso à serra por Salamonde 2789 

538 

1940 

1941 
3327 

Da Portela à Serradela 900 

2659 

1940 

1941 
3559 

Do Turio 4071 1942 4071 

 

V.2.3. Fase II (1930-1939) 

 

 Nesta fase as parcelas florestadas localizam-se tanto em áreas adjacentes à 

florestação efetuada anteriormente, nomeadamente em vertentes acima dos 800 metros, 

aproximadamente, como ao longo dos caminhos e linhas de água, onde sobressai a 

arborização no vale do Turio, com cerca de 37 ha, composta com raros povoamentos mistos 

de resinosas e folhosas plantadas antes do plano de 1939, sobretudo entre a Fase I e II.  

Alguns dos aspetos mais relevantes sobre a arborização efetuada entre 1922 e 1939 

são, segundo Nicole Devi-Vareta (1995): 

 “A "necessidade" de os trabalhos se iniciarem na periferia ocidental, dada 

ausência de infraestruturas para outro tipo de planeamento; 

 A "vontade de educar" os vizinhos a entenderem as vantagens "nacionais" da 

arborização dos baldios, daí que o mais eficaz procedimento tenha sido de 

começar a estreitar as áreas de passagem das vezeiras, perto das povoações, a 

fim de fazer diminuir o número de cabeças de gado miúdo; 

 Um certo cuidado em não florestar de imediato as principais áreas de pastos; 

 A utilização maciça de resinosas nas plantações, sobretudo pinheiros bravo e 

silvestre, registando-se apenas pequenas parcelas de povoamentos mistos, 

excluindo a do Turio, e cerca de 8 ha de carvalhos plantados na entrada do 

perímetro, à beira do caminho florestal de Cantelães para a Serradela.”. 

                                                
56 Anexo I: Carta nº 15. 
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V.2.4. Fase III (1940-1947) 

  

A situação dos baldios, perante as perspetivas futuras de florestação impostas pelo 

estado, apresentou-se quase como explosiva. Em 1940 há fogos postos em plantações de 

pinheiro-silvestre na área do Turio e em Zebral, o que levou à paragem dos trabalhos de 

arborização na Serra.  

No anexo I: carta 15, enuncia as parcelas florestadas durante esta fase, distinguindo-

se dois tipos de áreas com uma importância quantitativa e qualitativa bem demarcada, 

nomeadamente as áreas que correspondem à continuação da arborização anterior, 

nomeadamente a montante das parcelas arborizadas, acima de cerca de 850-900 m e o 

início da florestação da parte oriental do perímetro. 

 No primeiro caso os povoamentos instalados são geralmente mistos57, como é o 

caso do vale do Turio e Serradela, onde se situa cerca de 48% da superfície total preparada 

ou florestada entre 1940 e 1947, isto devido à proximidade do viveiro da Serradela. 

Em 1947 a estrada da Serradela é restaurada de modo a que transitem carros. 

Podem-se então identificar as principais parcelas, sendo elas: 

 A norte e este do viveiro da Serradela, são observadas várias parcelas, onde a 

maior com 50 ha foi arborizada em duas fases. Os povoamentos arbóreos 

escolhidos são de folhosas, como as bétulas, ao longo das linhas de água.  

 A sul da Serradela dominam parcelas de maiores dimensões, nomeadamente a 

da bacia do Turio, com 69 ha e a que se estende a sul da Portela até às vertentes 

do Ribeiro do Toco, com 66 ha.  

 

V.2.5. Fase IV (1948-1964) 

 

 A florestação efetuada ao longo destes anos corresponde ao período de maior 

extensão física da frente arbórea no perímetro da serra. Os povoamentos instalados são de 

um modo geral, mistos com predominância de resinosas nos interflúvios, como Pinus58, 

Chamaecyparis, Pseudotsuga, Ciprestes, etc., associadas a carvalhos e castanheiros59 , 

assim como folhosas junto às linhas de água, nomeadamente bétulas.  

 

                                                
57 Combinações de resinosas e folhosas. 
58

 De várias espécies.  
59

 Quando os solos o permitiam. 
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V.2.5.1. A arborização das cumeadas (1948-1953) 

 As grandes parcelas estão localizadas acima dos 900 metros na bacia do Rio Ave. 

Foram plantados terrenos baldios durante este período, em várias parcelas médias ou 

pequenas, localizadas a leste do perímetro, nomeadamente na área divisória entre as 

bacias hidrográficas do Ave e do Cávado e nas vertentes da Riba do Tranquilho, ou seja, na 

área de litígio entre Zebral e Campos, prosseguindo a arborização para a parte Noroeste da 

Serra, nos montes de Ruivães e Cantelães60.  

 

V.2.5.2. A arborização das vertentes (1954-1959) 

 A principal caraterística desta etapa reside no planeamento da florestação das 

vertentes situadas a jusante das cumeadas serranas, onde as maiores superfícies dizem 

respeito aos montes de Pinheiro (Turio), Zebral e Vilar Chão, abrangendo as áreas a Norte e 

Oeste do perímetro. Uma vasta área de 150 ha passa a ser coberta por árvores jovens, 

entre 1956 a 1957, com uma predominância de resinosas, do Turio (Pinheiro) até Vilar 

Chão61.  

 

V.2.5.3. A arborização das vertentes (1960-1964) 

Nesta última etapa da 4ª fase regista-se uma quebra de trabalhos. Após a 

arborização das áreas de cumeadas plantadas entre 1948 e 1952, as plantações têm como 

objetivo cobrir os terrenos desprovidos de árvores.  

Em 1964 reconhece-se que a arborização estava bastante avançada, onde áreas de 

pastagem extensiva foram florestadas com bosquetes de folhosas, ou com povoamentos 

mistos ou de resinosas. No anexo I: carta 15 é possível observar a arborização das parcelas, 

essencialmente nas vertentes de Pinheiro, sendo estas parcelas mais pequenas que as 

anteriores.  

 Verifica-se ainda a regeneração do carvalhal do Toco, sendo esta uma mancha de 

vegetação importante na serra da Cabreira.  

  

V.2.6. Fase V (1965-1969) 

 

 Nesta fase houve um abrandamento geral da florestação na serra, pois as áreas a 

florestar eram poucas, pois os restantes terrenos ou eram terrenos com solos bastante 

delgados ou logradouros comuns.  

                                                
60 No anexo I: Carta 15 
61 No anexo I: Carta 15 
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 Em continuação à política iniciada em 1948, as áreas arborizadas justapõem-se aos 

limites do perímetro florestal, notando-se que a florestação e outros objetivos do plano inicial 

se encontram muito aquém do previsto. Verifica-se que a zona correspondente ao vale do 

Turio foi completamente florestada, e na zona correspondente à Serradela apenas alguns 

espaços se encontram desprovidos de vegetação arbórea.  

Recorde-se que a política económica do país se alterou a partir de 1965, e dá-se 

prioridade aos investimentos industriais, levando assim, a uma diminuição relativa das 

verbas destinadas ao financiamento dos últimos anos do Plano de Povoamento Florestal, 

dando assim ênfase a este “abrandamento” da florestação62. 

 

V.2.7. Fase VI (1970-1975) 

 

 Ao longo dos anos o fogo foi sempre a arma eleita pela população contra a 

arborização. A partir do ano de 1970, os incêndios são mais frequentes e abrangem áreas 

com maior dimensão. Nos baldios de Pinheiro, no ano de 1970 a 1972 surgem vagas de 

pequenos incêndios, como forma de protesto contra as áreas plantadas anteriormente. No 

entanto a florestação de Pinheiro-bravo é sobretudo composta por ressementeira pós-

incêndio, de modo a combater os seus impactos negativos. 

 No entanto, em março de 1971 ocorre um fogo de grandes dimensões, queimando 

os montes de Vilar Chão e Pinheiro, do Jadelo até ao Turio.  

No anexo I: carta 15 apresenta a situação em 1974, onde esta é como um “negativo” 

da ilustração apresentada anteriormente, sobressaem, pela sua superfície, as pastagens 

intensivas da área da Tapada da Quinta, localizada junto à área de incultos a Sul do Rio do 

Turio, na freguesia de Pinheiro. 

 Entre 24 e 25 de agosto de 1975 um incêndio ocorre numa propriedade particular na 

aldeia de Espindo, dirigindo-se para a Serradela, descendo para sul e subindo as vertentes 

até à Portela e os montes de Ruivães e Salamonde, provocando vários danos, devido a 

frentes demasiado extensas.  

 As suas percussões foram extensas, e dizimou uma grande parte do estrato arbóreo 

existente, como se pode observar no anexo I: carta 15, e estima-se que a área ardida tenha 

sido de cerca de 937,3 hectares. 

No entanto nem tudo que foi atingido foi incendiado, nomeadamente os povoamentos 

mais antigos plantados em solos mais profundos e húmidos, das baixas vertentes. O Turio 

escapou a estes incêndios de 1975, devido, talvez, pela presença de povoamentos mistos 

                                                
62 Anexo I: Carta 15 



 

64 
 

de resinosas menos inflamáveis. É de notar também que ao longo das linhas de água ou 

pequenas depressões mais húmidas, onde se encontravam folhosas, sobretudo bétulas, 

conseguiram resistir à passagem do fogo, assegurando a continuação do seu ciclo 

vegetativo. No ano de 1981, a mesma área foi percorrida por um incêndio de grandes 

dimensões. É de salientar que a ocorrência de incêndios desencadeou uma ação biofísica, 

nomeadamente no que diz respeito às mimosas, que se propagaram nestes locais sem 

qualquer tipo de cobertura.  

 

V.2.8. Principais impactes negativos da arborização 

 

 Um dos principais impactos negativos da arborização foi, segundo Devi-Vareta 

(1995), a proporção das “essências resinosas” nos trabalhos de arborização florestal e o 

estado real da florestação antes do incêndio de 1975.  

 O anexo I: carta 15 apresenta a evolução dos principais tipos de povoamentos 

arbóreos que foram instalados, ou seja, povoamentos puros ou mistos de resinosas e/ou 

folhosas. Podem-se distinguir duas fases onde predominam a implantação de povoamentos 

puros de resinosas, sendo a primeira antes do arranque do Plano Florestal de 1938 e a 

segunda nos finais do mesmo. No entanto entre 1948 e 1964, durante a fase IV, 

sobressaem os povoamentos mistos, onde existiu um planeamento florestal.  

 Entre 1922 e 1939 na periferia do perímetro e perto dos viveiros, cerca de dois terços 

foram arborizados com pinheiro-bravo e pinheiro-silvestre, sendo que a posição relativa das 

duas espécies é mais favorável ao pinheiro-bravo.  

 No entanto durante a Fase IV, onde se identifica uma mutação no planeamento de 

florestação, a posição relativa do tipo de plantações instaladas inverte-se. 

 Verifica-se a existência de plantações regulares, no estado de fustadio e bastio, na 

vertente Norte da Serra, nomeadamente nas parcelas que circundam os viveiros da 

Serradela e Turio, assim como a maior parte das manchas de folhosas se dispersam ao 

longo dos cursos de água de toda a Serra, especialmente ao longo dos Vales encaixados 

(Devi-Vareta, 1995).  

 

V.2.9. O vale de 1975 a 2014 

 

 Poucas ou nenhumas referências se têm acerca do que aconteceu depois do ano de 

1975. Sabe-se, pelo conhecimento local, que os serviços florestais ficaram responsáveis do 

PFSC, assim como os compartes, especialmente no vale do Turio.  
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 Verificou-se uma decadência do espaço possivelmente a partir de 1994, pois 

segundo o Sr. Fernando (2014) os Guardas Florestais foram divididos, e onde, segundo Rui 

Pedro Machado, Comandante Operacional Municipal de Vieira do Minho (2014), foi a última 

vez que o vale foi limpo, nomeadamente no que diz respeito à remoção de material vegetal, 

suscetível a inflamação, onde se recorreu a ovelhas e cabras para limpeza, verificando-se 

que tal limpeza não se voltou a executar.  

 Durante uma visita de estudo ao espaço em 2006, com a professora Cristina Sá 

Pinto, docente de Biologia e Geologia do 10º ano, verificou-se já uma elevada degradação 

do espaço, observando-se a degradação das casas florestais, de caminhos, das cercas que 

outrora serviram para o corço. Já se observavam as mimosas a invadir o vale, pequenos 

carvalhos a colonizarem caminhos, onde a limpeza já não era feita há mais de 10 anos. 

Passados 3 anos da mesma visita, num trabalho de grupo, cujo tema abordava o vale do 

Turio e as respetivas casas florestais, as diferenças já eram notórias, nomeadamente no 

que diz respeito ao avanço das mimosas através dos povoamentos existentes, ao avanço da 

vegetação espontânea junto aos caminhos, assim como a elevada degradação dos 

monumentos existentes. Atualmente, e durante as visitas ao local, é possível observar um 

agravamento do anteriormente mencionado, verificando-se um avanço significativo de 

mimosas, especialmente em caminhos e zonas onde pouca vegetação existia, como matos, 

verificando-se que as áreas de resinosas continuam intactas, devido ao elevado 

sombreamento que as mesmas causam, impedindo a espécie de propagar. Verifica-se ainda 

acumulação de lixos e detritos vegetais e “urbanos”, nomeadamente resíduos sólidos 

deixados para trás por parte de visitantes do local.  

 No entanto nem tudo é mau, pois tem-se verificado também uma limpeza do espaço 

por parte do ICNF e da Associação Pedalar Vieira, nomeadamente no que diz respeito à 

limpeza de caminhos, que estavam impedidos por vegetação espontânea, e na limpeza de 

talhões por parte do ICNF, onde de acordo com relatos do Eng.º Francisco (2014), tem-se 

procedido à limpeza de árvores mortas ou em final de vida, assegurando posteriormente 

uma replantação dessas áreas com as espécies aí existentes. 

 Quanto a incêndios o vale tem prevalecido ao longo dos anos sem ocorrências, 

acontecendo estas junto à sua envolvente, como constatado no anexo I: carta 16 e 17, de 

ocorrências de incêndio entre os anos 2009 e 2013 e risco de incêndio, respetivamente. 

Verifica-se ainda que as zonas mais afetadas são nas encostas desprovidas de coberto 

vegetal e íngremes, bastante expostas.  
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VI. O PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E 
GESTÃO DA PAISAGEM  

 

É importante, antes de qualquer decisão, a definição de alguns termos associados às 

estratégias a desenvolver e implementar no vale do Turio e Serradela, assim como a sua 

compreensão.  

Paisagem, segundo P. Georges (Silva, 2006), resulta da “combinação dinâmica de 

elementos físico-químicos, biológicos e antrópicos, reagindo uns sobre outros, formando um 

conjunto único e indissociável, em perpétua evolução”. Esta não é algo estático, e está 

constantemente em mudança, quer repentinamente e drasticamente, quer de forma gradual 

e sutil, sendo sobre a relação das pessoas com o lugar (Swanwick et al., 2002). Segundo a 

CEP (2000), designa uma parte do território, tal como é tomada pelas populações, cujo 

caráter resulta da ação e interação de fatores naturais e/ou humanos, desempenhando 

funções de interesse público e constituindo um recurso favorável à atividade económica, 

contribui para a formação de culturas locais, e representa uma componente fundamental do 

património cultural e natural; é um elemento importante da qualidade de vida das 

populações e bem-estar individual e social.  

Caldeira Cabral (1978) estabelece uma distinção básica entre paisagem natural 

como “resultado da interação exclusiva dos fatores físicos e bióticos, anteriores à ação do 

homem” e paisagem cultural como “resultante da ação (…) do homem sobre a paisagem 

natural apropriando-a e modificando-a a fim de se adaptar pouco a pouco às suas 

necessidades (…) ” (d'Abreu et al., 2004). 

É importante ter em conta também os conceitos de elemento da paisagem, limitantes 

da estrutura e cuja identificação permite a análise detalhada da paisagem, e unidade de 

paisagem, sendo áreas em que se encontra um padrão específico, a que está associado um 

determinado caráter, pois estão estritamente relacionados com as perspetivas e escalas de 

abordagem (d'Abreu et al., 2004). 

 Segundo a Lei nº 11/87 de 7 de abril, o Ordenamento do Território é “ (…) o processo 

integrado da organização do espaço biofísico, tendo como objetivo o uso e a transformação 

do território, de acordo com as suas capacidades e vocações, e a permanência dos valores 

de equilíbrio biológico e de estabilidade geológica, numa perspetiva de aumento da sua 

capacidade de suporte de vida”, por outras palavras, é a gestão da interatividade do homem 

com o espaço natural ou físico, consistindo num planeamento ocupacional, potenciador de 
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aproveitamento de infraestruturas existentes, assegurando a preservação dos recursos 

limitados (Lopes, 2014).  

A gestão da paisagem, de acordo com o artigo 1º da Convenção Europeia da 

Paisagem (2000), “ (…) designa a ação visando assegurar a manutenção de uma paisagem, 

numa perspetiva de desenvolvimento sustentável, no sentido de orientar e harmonizar as 

alterações resultantes dos processos sociais, económicos e ambientais (…) ”, sendo uma 

ação contínua, que pretende manipular atividades responsáveis pela alteração da paisagem. 

Pode ser entendida tanto como uma forma de planeamento maleável, que se vai adaptando 

às necessidades da sociedade, assim como um projeto territorial, onde se tem em 

consideração as novas aspirações sociais, alterações previstas nas caraterísticas biofísicas 

e culturais de um dado local, assim como o acesso a recursos naturais existentes (d'Abreu 

et al., 2011).  

A eficácia quer do ordenamento, quer da gestão dos recursos ambientais requer uma 

visão panorâmica do espaço e das suas dinâmicas de funcionamento. O ordenamento do 

território é cada vez mais entendido como uma questão fundamental (Quental et al.) e 

designa as ações com forte caráter prospetivo visando, a valorização, a recuperação ou a 

criação de paisagens (Concelho da Europa, 2000).  

Tudo isto leva a um estudo de metodologias para um planeamento correto e 

sustentável da paisagem, onde os intervenientes locais devem participar no planeamento, 

ordenamento e gestão da paisagem, onde o “senso de lugar” (Mellqvist et al., 2013) é 

fundamental. 

O planeamento identifica e protege as componentes necessárias para manter o 

suporte ecológico quer da paisagem quer das áreas florestais, onde a análise está 

intimamente relacionada (Bradley et al., 1992), tendo como principais objetivos o 

ordenamento territorial, nomeadamente, a análise da distribuição de funções a um dado 

local, assim como as formas de utilização pelos diversos agentes envolvidos (Mafra et al., 

2004). A ecologia e o planeamento têm em comum vários interesses, onde a ecologia se 

concentra no funcionamento dos recursos e o planeamento foca a adaptação do espaço 

para benefício do Homem. Várias metodologias têm sido desenvolvidas ao longo dos 

tempos, com vista a conjugar a ecologia como forma de orientação no planeamento (Leitão 

et al., 2002). 

 Ian McHarg (1969) resume o seu pensamento ecológico no seu livro “Desing With 

Nature”, associando-o e adaptando-o ao planeamento do território. Esta obra foi das mais 

influentes no campo do planeamento da paisagem (Vieira, 2012), onde o seu método da 

sobreposição revolucionou a forma de planear o espaço. A sua metodologia, adaptada no 

presente trabalho, passava por recolher diversa informação acerca da área, nomeadamente 
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de todos os processos naturais, considerados os mais representativos dessa mesma 

paisagem, determinando, a partir desses fatores, a capacidade e aptidão desse território 

para uma determinada atividade específica, como por exemplo a aptidão para construção ou 

conservação. No entanto é um método com algumas limitações a nível do conhecimento da 

ecologia, tendo sido melhorado ao longo dos anos, tendo sofrido um desenvolvimento 

enorme devido às novas tecnologias, pois já há programas específicos para fazerem esta 

sobreposição de cartas e classes, com rapidez e detalhe. No entanto o programa não tem 

uma visão subjetiva do local, sendo assim necessário uma visão objetiva do mesmo, assim 

como o seu conhecimento que biofísico, biológico e do seu caráter (McHarg, 1967). 

Segundo d’Abreu (1989), é necessário a conjugação da abordagem sistémica (holística) 

com a abordagem paramétrica (analítica) para a caraterização do sistema biofísico de um 

dado local, sendo assim possível “ (…) planear e executar corretamente ações sectoriais, 

bem como controlar de forma integrada o comportamento de determinados elementos de 

processos parcelares.”.  

 Para a presente dissertação adotou-se a seguinte metodologia exposta na tabela 10, 

de acordo com vários autores, essencialmente baseada na metodologia escocesa e de 

McHarg, como já foi referido: 

 

Tabela 10: Descrição da metodologia adotada, com discriminação das fases pelo qual se deverá passar para chegar ao 
plano de planeamento, ordenamento e gestão para o vale do Turio e Serradela.  
Adap. McHarg (1969); d’Abreu (1989) e Leitão & Ahern (2002). 

 DESCRIÇÃO FONTES / AUTORES 

Fase I Definição de objetivos / metas gerais a atingir. 

Zonneveld (1995); McGarial (1998); 

Morgan (1998); Treweek (1999), 

Golley e Bellot (1999) e Leitão & 

Ahern (2002) 

Fase II 
Recolha de informação referente à envolvente e 

à área de estudo (processos / valores naturais e 

culturais mais representativos). 

McHarg (1969), d’Abreu (1989) e 

Zonneveld (1995) 

Fase III Caraterização / descrição / análise da envolvente 

e da área de estudo. 

McHarg (1969); Fabos (1985); 

d’Abreu (1989); Forman (1995); 

McGarial (1998); Morgan (1998), 

Treweek (1999) e Leitão & Ahern 

(2002) 

Fase IV Sínteses de aptidão do terreno (sobreposição de 

valores naturais e culturais). 

McHarg (1969), Forman (1995) e 

d’Abreu (1989) 

Fase V Definição de estratégias de planeamento, 

ordenamento e gestão paisagística.  

McHarg (1969), Ahern (1999) e 

d’Abreu (1989) 

Fase VI Proposta de plano de ordenamento, planeamento 

e gestão para a área de estudo.  
McHarg (1969) e d’Abreu (1989) 
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VI.1. Enquadramento legal 

 

Em Portugal existem diversos instrumentos legislativos, que visam a conservação e 

proteção da natureza, biodiversidade e regime hídrico, conservação e desenvolvimento 

sustentável das florestas e sistemas naturais associados, a valorização da paisagem, a 

oportunidade de recreio e prevenção de fatores externos prejudiciais. Fazem então parte a 

Lei de Bases da Política Florestal (Lei n.º 33/96, de 17 de agosto), onde se define as leis 

bases da Política Florestal Nacional, e a Política Florestal Nacional; Estratégia Nacional para 

as Florestas (RCM nº 114/2006, de 15 de setembro); Plano Nacional de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios Florestais (RCM nº 65/2006, de 26 de maio), onde se tem os planos de 

âmbito nacional, regional e municipal; Planos Regionais de Ordenamento Florestal (DL n.º 

16/2009, de 14 de janeiro), onde se avaliam as potencialidades dos espaços florestais, 

definem o elenco de espécies a privilegiar nas ações de expansão e reconversão do 

património florestal, identificam os modelos gerais de silvicultura e gestão de recursos mais 

adequados e definem áreas críticas do ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade 

à erosão e da importância ecológica, social e cultural, bem como das normas específicas de 

silvicultura e de utilização sustentada dos recursos; Planos de Gestão Florestal63 (DL n.º 

205/1999, de 9 de junho) e as Zonas de Intervenção Florestal (DL n.º 127/2005, de 5 de 

agosto, alterado pelos DL n.ºs 15/2009, de 14 de janeiro, e 2/2011, de 6 de janeiro).  

O plano de planeamento, ordenamento e gestão a desenvolver para o vale do Turio 

e Serradela pretende incorporar e adaptar as várias medidas de gestão propostas pelos 

diversos planos desenvolvidos, quer a nível regional, como é o caso do PROF-BM, onde se 

reúnem um conjunto de elementos positivos e negativos, que originam um conjunto de 

oportunidades e ameaças (DRAEDM, 2006), assim como os planos de âmbito local e 

operacional, como é o caso do PDM-VM e PGF, não esquecendo também o plano de DFCI, 

de forma a proporcionar uma gestão florestal sustentável, nomeadamente „„(…) a 

administração e o uso das florestas e das áreas florestais de uma forma e a um ritmo que 

mantenham as suas biodiversidade, produtividade, capacidade de regeneração, vitalidade, e 

o potencial para satisfazer, no presente e no futuro, funções ecológicas, económicas e 

sociais relevantes aos níveis local, nacional e global, não causando danos a outros 

ecossistemas‟‟ (Segunda Conferência Ministerial para a Proteção das Florestas na Europa 

em 1993 in DGF, 1999). 

 

                                                
63

 Este plano abrange os Planos de Utilização dos Baldios (PUB) e os Planos de Gestão Florestal das Zonas de Intervenção Florestal (ZIF).  
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VI.1.1. Instrumentos de gestão territorial em vigor  

VI.1.1.1. Planos de âmbito nacional 

Plano Regional de Ordenamento Territorial do Norte 

Os PROT são instrumentos de desenvolvimento territorial, de carácter estratégico, 

desenvolvendo princípios, objetivos e orientações consagrados no PNPOT, definindo o 

quadro de ordenamento da região, tendo em conta os objetivos referidos no art.º 52º do 

RJIGT – DL nº 380/99, de 22 de setembro, onde se pretende: 

 Desenvolver, no âmbito regional, as opções constantes do programa nacional da 

política de ordenamento do território e dos planos sectoriais; 

 Traduzir, em termos espaciais, os grandes objetivos de desenvolvimento 

económico e social sustentável formulado no plano de desenvolvimento regional; 

 Equacionar as medidas tendentes à atenuação das assimetrias de 

desenvolvimento intrarregionais; 

 Servir de base à formulação da estratégia nacional de ordenamento territorial e 

de quadro de referência para a elaboração dos planos especiais, intermunicipais 

e municipais de ordenamento do território. 

Plano Regional de Ordenamento Florestal do Baixo Minho 

Os PROF são planos definidos pela Lei de Bases da Política Florestal Nacional (Lei 

nº 33/96, de 17 agosto), sendo um instrumento de gestão do território, pretendendo 

estabelecer normas de ocupação e utilização dos espaços florestais à escala regional. 

Foi aprovado em Conselho de Ministros no dia 28 de dezembro de 2006 e pelo 

Decreto Regulamentar nº 17/2007 de 28 de março, e estabelece como objetivos 

estratégicos: 

 Defender e prevenir as áreas florestais de ameaças, como os fogos florestais, as 

pragas e as doenças;  

 Diminuição do risco de incêndio e, consequentemente, da área florestal ardida, 

diminuindo o nº de ignições, através de sensibilização e fiscalização;  

 Garantir a planificação e a gestão florestal sustentável das áreas públicas e 

privadas;  

 Promoção da recuperação e condução da regeneração natural, nomeadamente 

das espécies mais afetadas por incêndios e das manchas de folhosas 

autóctones;  

 Adequar as espécies e os modelos de silviculturas à estação;  

 Impulsionar um mosaico florestal mais diversificado e descontinuado;  
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 Beneficiar os espaços florestais assegurando o cumprimento das suas variadas 

funções, a sua sanidade e continuidade;  

 Aumentar a área florestal arborizada, com espécies bem adaptadas ao local;  

 Promover a produção de produtos não-lenhosos, tais como, a castanha, o mel, as 

plantas medicinais e aromáticas, os frutos e os cogumelos silvestres;  

 Promover o ordenamento silvopastoril e a gestão das áreas de pastagem;  

 Promover a ampliação dos espaços florestais destinados ao recreio e lazer;  

 Fomentar a adoção de modelos de silvicultura com vista à maior valorização e 

diversificação dos espaços e produtos florestais; (GEOATRIBUTO, 2014) 

 

VI.1.1.2. Planos de âmbito municipal   

Plano Diretor Municipal 

  O PDM-VM está em vigor desde 1995, definindo as metas a alcançar nos domínios 

do desenvolvimento económico e social do município nas relações com o ordenamento do 

território. Aprovado em Assembleia Municipal a 30 de dezembro de 1994. No entanto desde 

2002 que se encontra em revisão, e desde 2013 que este se encontra em fase de 

aprovação, tendo ocorrido a discussão pública em julho. A revisão do PDM-VM entrará em 

vigor possivelmente no início de 201564.  

 Esta revisão assenta em três valores fundamentais, nomeadamente: 

 “Competitividade: deverá promover e reforçar o crescimento económico, o 

emprego e a inserção da região nos mercados globais; 

 Coesão: deverá promover a diminuição das assimetrias existentes, quer em 

termos sociais e económicos, quer e termos territoriais agindo sempre que 

possível por antecipação, evitando assim a criação de situações de exclusão, 

 Sustentabilidade: deverá promover e salvaguardar a preservação de recursos 

renováveis, não hipotecando o desenvolvimento futuro e garantir a 

sustentabilidade no tempo de dinâmicas de desenvolvimento.” (GEOATRIBUTO, 

2014). 

Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios  

O PMDFCI foi elaborado com base na legislação em vigor, nomeadamente o DL nº 

124/2006, de 28 de junho, com as alterações introduzidas pelo DL nº17/2009, de 14 de 

janeiro e de acordo com os critérios definidos no Regulamento anexo ao Despacho nº 

4345/2012, de 27 de março.  

                                                
64 Anexo II: Carta 18 e carta 19. 
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Este é uma ferramenta de planeamento à escala municipal que deve ter 

enquadramento em diretrizes nacionais e regionais. A estruturação deste plano, bem como 

as ações nele recomendadas, têm como linhas de orientação o PNDFCI, PROF-BM, PDM, 

POAC, POAE, ENF e PNRN2000.  

Plano de fogo controlado do concelho de Vieira do Minho 

O plano de fogo controlado 65  integra-se no PMDFCI, pensado para realizar nos 

próximos 4 anos (2014-2018), onde as zonas delimitadas para o seu cumprimento estão 

inseridas no contexto local e de paisagem, numa lógica de gestão de combustíveis florestais. 

Foram identificadas as principais zonas de atuação prioritárias de acordo com o histórico de 

ocorrências de incêndios ao longo dos anos no PFSC, tendo como principais objetivos: 

 - “Compartimentação do espaço florestal através da localização estratégica de 

parcelas de gestão de combustível”, tendo como propósito o impedimento de 

propagação de grandes incêndios; 

  “Renovação e melhoramento de pastagens”, permitindo assim a renovação de 

formações herbáceas e arbustivas, criando mosaicos de vegetação diversa, 

  “Proteção de povoamentos florestais”, permitindo o aumento da resiliência dos 

diversos povoamentos florestais. (Rodrigues, 2014) 

Plano de Gestão Florestal de Cantelães 

O PGF de Cantelães refere-se à unidade de baldio inserido na serra da Cabreira – 

Freguesia de Cantelães, concelho de Vieira do Minho. É de salientar que parte da área está 

abrangida pelo Regime Florestal da serra da Cabreira, em associação compartes/Estado, 

abrangido uma área baldia de 493.37 ha. O PGF em questão considera o enquadramento 

legal estabelecido pelo PROF-BM, nomeadamente os objetivos gerais e específicos para a 

SRH da Cabreira, assim como as metas e taxas de arborização estabelecidas, teve em 

conta também o PMDFCI de Vieira do Minho. 

Pretende contribuir para os objetivos gerais do PROF-BM, nomeadamente na 

promoção da gestão das áreas florestais, tendo como objetivo principal a diminuição do 

risco de incêndios e pragas e doenças, potencialização do uso múltiplo florestal e da 

biodiversidade e sua sustentabilidade e controlo do avanço de invasoras lenhosas.   

Pretende contribuir também para os objetivos específicos da SRH da Cabreira, 

nomeadamente na conservação de habitats, promoção da proteção do solo contra o elevado 

risco de erosão nas zonas de maior declive e manutenção de áreas destinadas à silvo-

pastorícia. É de salientar que este plano, embora realizado não foi aprovado nem 

implementado.  

                                                
65 Anexo II: Carta 20. 
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VI.1.2. Condicionantes legais  

 

As condicionantes legais, que se apresentam relativamente à Planta de 

Condicionantes, referem-se às restrições administrativas e restrições de utilidade pública 

existentes na área do vale do Turio e Serradela. 

Esta informação teve como base as cartas em formato digital do PDM-VM (Escala: 1/ 

1) em vigor, aplicando-se então as seguintes servidões administrativas e restrições de 

utilidade pública: 

 Reserva Agrícola Nacional (RAN), delimitada pelos termos do DL nº 73/2009, de 

31 de março, onde é o conjunto de áreas, que de acordo com os termos 

agroclimáticos, geomorfológicos e pedológicos, apresentam uma maior aptidão 

para a atividade agrícola (artigo 2º, nº1 do DL nº 73/2009); 

 Reserva Ecológica Nacional (REN), delimitada pelos termos do DL nº 166/2008, 

de 22 de agosto, retificado pela Declaração de Retificação nº 63-B/2008, de 21 

de outubro; 

 Regime Florestal66 do PFSC, decorrente dos decretos de 24 de dezembro de 

1901, de 24 de dezembro de 1903 e 11 de julho de 1905, 

 Domínio Hídrico, nomeadamente os leitos dos cursos de água não negáveis nem 

flutuáveis e suas respetivas margens, com largura de 10 metros (DH lacustre e 

fluvial, artigo 5º da Lei 54/2005), seguindo o regime previsto na Lei nº 54/2005, de 

15 de novembro, na Lei nº 58/2005, de 29 de dezembro e no DL nº 226-A/2007, 

de 31 de maio.  

 

VI.1.3. Outras condicionantes relevantes 

 

 Regime cinegético da zona de caça municipal de Vieira do Minho e Cabeço da 

Vaca; 

 Regime de proteção do Ilex aquifolium (azevinho), regido pelo DL nº 423/89, de 4 

de dezembro, onde é proibido em todo o território continental o arranque, o corte 

total ou parcial, assim como o transporte e venda do mesmo, sendo o vale do 

Turio e Serradela, uma zona de desenvolvimento espontâneo desta espécie, 

embora apareça em pequenos núcleos ou pontualmente, 

                                                
66

 Regime Florestal parcial, sobre propriedades de comunidades, órgãos de gestão de baldios, ou autarquias locais, administradas pelo Estado (CCDRN, 
2009). 



 

75 
 

 Estradas e caminhos municipais, que seguem o regime previsto na Lei nº 2/110 

de 10 de agosto de 1961, pois possuem faixas de proteção que se destinam a 

garantirem a segurança do trânsito, permitindo a realização de alargamentos 

futuros e obras de beneficiação.  

 

VI.2. Estratégias de planeamento, ordenamento e gestão 

para o vale do Turio e Serradela  

 

Os problemas que a floresta portuguesa tem sofrido atualmente, passam 

essencialmente pelos riscos bióticos que afetam algumas das espécies florestais, sendo 

responsáveis pelo seu declínio, nomeadamente no que diz respeito a problemas 

fitossanitários, quer no castanheiro67 quer no pinheiro bravo68, entre outras resinosas, assim 

como os incêndios florestais, sendo estes os mais preocupantes atualmente. No entanto não 

são apenas estes os problemas associados à floresta, pois tem-se também os riscos 

antropogénicos associados ao abandono generalizado da exploração/gestão ativas dos 

proprietários privados, desflorestação, redução da biodiversidade e do material genético 

(DRAPN, 2007). A necessidade comum de um uso racional, assim como uma gestão 

sustentável são cada vez mais entendidas como uma importante medida a tomar para os 

benefícios da manutenção destes espaços, quer a nível ecológico quer a nível populacional.  

Tudo isto leva a um desenvolvimento de estratégias de planeamento, ordenamento e 

gestão, que terão em conta as circunstâncias locais, assim como a maximização dos 

benefícios potenciais da floresta, como trazer novas oportunidades de lazer e ativos 

ambientais, onde se pretende tomar por base as estratégias definidas e abordadas pelos 

vários planos que existem, nomeadamente pelo PROT-N; PROF-BM; PDM-VM; PDFCI e 

PFG-Cantelães, como referido previamente, desenvolvendo, aprofundando e adaptando-as 

ao local e às necessidades do mesmo.  

É importante também complementar com as estratégicas especificas para as zonas 

ribeirinhas e zonas declivosas definidas pela REN, quer para a restruturação destas zonas 

como para a posterior intervenção, assim como as estratégias definidas para o património 

envolvente e embutido na área de estudo, não colocando de parte todas as normas para o 

desenvolvimento de planos para áreas florestais propostas pelo ICNF, às quais se deve 

atualmente obedecer, prevendo sempre a sustentabilidade e um equilíbrio florestal, assim 

como um planeamento racional. 

                                                
67

 Frequentemente atacado pela doença da tinta e pelo cancro.  
68

 Frequentemente atacado pela processionária do pinheiro.  



 

76 
 

 As estratégias expostas serão acompanhadas de um conjunto de objetivos e 

orientações fundamentais à sua implementação, que poderão e deverão ser utilizadas como 

base ao desenvolvimento posterior de projetos de execução, que visem essencialmente 

uma boa gestão e uso dos recursos naturais, assim como a manutenção, preservação e 

conservação do carácter da paisagem e do seu respetivo património, de uma forma 

sustentável e equilibrada.  

 Tem-se então duas estratégias (Tab. 11) fundamentais que se dividem em vários 

objetivos gerais, e por conseguinte objetivos específicos, sendo elas: 

 

Tabela 11: Estratégias e objetivos gerais respetivos a desenvolver no plano de ordenamento, planeamento e gestão para o 
vale do Turio e Serradela. 

ESTRATÉGIAS OBJETIVOS GERAIS 

Ecológico-ambiental de proteção e 

conservação: conservar/valorizar o 

património, o meio ambiente e a 

promoção da biodiversidade 

Valorização da área florestal 

Valorização dos habitats faunísticos 

Valorização do património arquitetónico e arqueológico 

Sociocultural 

Participação pública ativa  

Desenvolvimento turístico e regional 

Promoção e divulgação da paisagem 

 

VI.2.1. Estratégia ecológico-ambiental de proteção e conservação: 

conservar/valorizar o património, o meio ambiente e promoção da 

biodiversidade 

 

A conservação da natureza, e por conseguinte da biodiversidade, assim como a 

valorização do património natural, são preocupações relevantes, pois estes recursos detêm 

um valor elevado, em termos ecológicos, económicos, sociais, culturais, recreativos, 

estéticos, científicos e éticos. Segundo a Lei de Bases do Ambiente “ (…) a conservação da 

natureza e da biodiversidade como dimensão fundamental do desenvolvimento sustentável 

impõe a adoção das medidas necessárias para travar a perda da biodiversidade, através da 

preservação dos habitats naturais e da fauna e flora no conjunto do território nacional, a 

proteção de zonas vulneráveis, bem como através da rede fundamental de áreas protegidas, 

de importância estratégica neste domínio (…) ”. A Convenção sobre a Diversidade Biológica 

afirma que esta deve ser " (…) uma estratégia para a gestão integrada da terra, da água e 

dos recursos vivos que promove a conservação e o uso sustentável de uma forma equitativa, 
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e que reconhece que as pessoas com as suas necessidades sociais e culturais variados são 

parte integrante dos ecossistemas" (Conferência Diversidade das Partes, 2000)69.  

As florestas contêm valores ambientais e sociais, tais como habitats selvagens, 

proteção de bacias e redes hidrográficas e importância cultural. Quando estes valores são 

considerados de caráter excecional considera-se a definição de conservação para alguns 

deles, sendo a identificação destas áreas o primeiro passo a dar no desenvolvimento de 

uma gestão adequada (Jennings et al., 2003), apoiando-se essencialmente na proteção e 

recuperação dos sistemas ribeirinhos, solos e ambiente, restruturações adequadas, 

nomeadamente no que diz respeito a reflorestações, garantir a proteção e conservação de 

elementos “chave”, com elevado interesse a nível ecológico e paisagístico, assegurando os 

habitats existentes (Dumfries and Galloway Council, 2014).  

Para que esta estratégia tenha um fundamento foi elaborada uma carta síntese de 

sensibilidade biofísica, de modo a perceber os espaços com mais ou menos aptidão para 

proteção e conservação. Para tal, tiveram-se em conta os seguintes critérios descritos na 

tabela abaixo: 

 

Tabela 12: Critérios utilizados na carta síntese de Sensibilidade Biofísica para o vale do Turio e Serradela. 

 CRITÉRIOS  

Solos Antrossolos e Leptossolos Úmbricos. 

Declives > 30% 

Talvegues  
Todos os talvegues, incluindo uma faixa de proteção de 10 metros 
para cada lado. 

Orientação de encostas Orientações norte e noroeste. 

Ocupação atual do solo  
Manchas de carvalhais, castanheiros, bétulas, freixos, amieiros e 
salgueiros

70
 significativas, galerias ripícolas, matos originais, rocha 

nua, áreas agrícolas. 

Habitats prioritários  
Fauna e flora com interesse paisagístico e ecológico e respetivos 
habitats naturais. 

 

VI.2.1.1. Objetivo geral 1: valorização, conservação e preservação florestal 

 

O vale do Turio está incluído no ponto 4.4.1.2. do caderno II do PMDFCI (2013), 

onde se especifica que, devido ao seu elevado valor ecológico, são direcionados todos os 

esforços para o combate a incêndios para esta área. Este ponto especifica as “áreas com 

necessidade de intervenção de reabilitação”, sendo o vale do Turio uma das principais, 

                                                
69 Decisão V/6. 
70 Estes últimos quatro exemplares encontram-se inseridos nas galerias ripícolas.  
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relativamente às operações de conservação de espécies e habitats, assim como o combate 

a infestantes (mimosa).  

 Para cumprimento do ponto anteriormente referido é então necessário manter e 

potenciar a diversidade de habitats naturais e seminaturais, assim como manter e 

incrementar as comunidades florísticas existentes, de modo a manter o equilíbrio biológico 

do local, assim como dos ecossistemas existentes e envolventes.  

 

Objetivo específico: reflorestação e controlo de espécies  

 

 Durante o capítulo V foi abordada a evolução do vale do Turio e Serradela, onde se 

mencionaram as espécies utilizadas na arborização deste espaço ao longo das décadas, de 

onde sobressai um elenco variado e diverso de resinosas conjugadas com vegetação 

ripícola e folhosas diversas, tornando-o assim num local que do ponto de vista paisagístico 

possui um elevado valor estético e biológico, muito devido aos micro-habitats que nele se 

inserem assim como as combinações florísticas que aqui se encontram. 

 No entanto, e como se referiu ao longo desta dissertação, também foram plantadas 

Acácias, que se têm vindo a propagar de forma incontrolável, tomado posse do lugar, 

levando assim a uma perda inigualável de biodiversidade, conduzindo a vários impactos 

negativos sobre o ecossistema.   

 Pretendem-se assim: 

 Arborizações que induzam o restabelecimento da sua capacidade bio produtiva; 

 Arborização de espaços florestais não arborizados, que tenham sofrido 

desflorestação recente, ou tenham sido percorridos por incêndios florestais, 

 Condução da regeneração natural das folhosas autóctones, nomeadamente em 

zonas ribeirinhas, carvalhais e soutos. 

 

Recuperar e reabilitar ecossistemas florestais afetados por incêndios florestais, 

desflorestação e invasoras  

A recuperação de ecossistemas florestais deverá ser avaliada de acordo com uma 

determinada ponderação, ou seja, se têm ou não emergência de serem recuperadas, 

nomeadamente em áreas superiores a 500ha. Estas intervenções devem ter como base os 

relatórios produzidos pelo ICNF, onde a recuperação de povoamentos florestais em 

regeneração após qualquer tipo de distúrbio deverá ser feita tendo em conta as espécies 

autóctones e / ou originais do mesmo local, mantendo o equilíbrio ecológico e biológico que 
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existia anteriormente, de modo a restabelecer o potencial de produção silvícola destas áreas 

(ICNF, 2014).  

O vale do Turio, pelo facto de ser uma das maiores manchas florestais da serra e do 

concelho, e pelo seu elevado valor ecológico, possui pelo PMDFCI (2013) a prioridade de 

defesa e proteção, constituindo um ambiente de elevado interesse para proteção.  

 

Garantir a proteção de áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade 

 Apoiando a conservação e recuperação de habitats florestais, assim como áreas de 

elevado valor natural, espécies com valor ecológico e suscetibilidade ambiental, florestas 

autóctones de carvalhos em bom estado fitossanitário e zonas de rocha nua, assim como 

solos com elevado valor ecológico, assegurando a gestão dos espaços florestais que 

constituem habitats de espécies faunísticas e florísticas protegidas. 

 A manutenção e recuperação de galerias ripícolas também é um ponto importante 

para a garantia de proteção e conservação destas áreas, como irá ser abordado no objetivo 

próximo, assim como a tipificação e classificação dos matos e matagais (ICNF, 2014). 

 

Fortalecer a importância dos habitats florestais enquanto integrantes da 

“Infraestrutura Verde” 

Segundo a Comissão Europeia (2012), a infraestrutura verde “ (…) é a rede de áreas 

naturais e seminaturais, recursos e espaços verdes em zonas rurais e urbanas, terrestres, 

de água doce, zonas costeiras e marinhas”, sendo um conceito vasto, que inclui todos os 

recursos naturais existentes, assim como os construídos pelo homem. É considerada 

também uma rede de práticas de administração, que podem fornecer diversos benefícios ou 

serviços ecológicos, económicos e sociais, tornando-se assim numa estratégia cada vez 

mais popular ao decorrer dos anos, reforçando a importância do “verde” nas sociedades 

atuais, fornecendo às comunidades flexibilidade, ajudando a enfrentar a necessidade de 

adaptação a um clima em mudança (Grant et al., 2010). Os seus princípios são: 

 Proteção e preservação da biodiversidade na Europa, garantindo a coerência 

ecológica e a conectividade; 

 Proteção e restabelecimento dos ecossistemas naturais valiosos a um nível 

paisagístico mais geral, assim como a sua respetiva função, para que possam 

continuar a fornecer os seus valiosos serviços à humanidade, promovendo o 

bem-estar e saúde da sociedade, 

 Apoiar o desenvolvimento de uma economia verde e gestão da terra e da água 

sustentável (“Uma infra-estrutura verde”, UE, 2010 e “The Multifunctionality of 

Green Infrastructure”, European Commission, 2012). 



 

80 
 

Esta medida deve-se prender aos objetivos acima mencionados, nomeadamente no 

que diz respeito ao apoio das ações e planos de defesa, ampliação e gestão de habitats 

envolventes a estruturas lineares, tais como linhas de água, vias de comunicação, 

canais/valas de irrigação, que promovam a instalação e gestão de vegetação ripícola, assim 

como a instalação e gestão de povoamentos florestais ao longo das vias de comunicação, 

adequados aos processos de melhoria da qualidade do ar e fixação de carbono atmosférico, 

com potencial para integrarem a “infraestrutura verde”.  

 

Objetivo específico: valorização e salvaguarda das linhas de água e cortina ripícola 

existente 

 

A valorização e salvaguarda dos sistemas ribeirinhos está inserida na ENCNB, 

publicada RCM n.º 152/2001, de 11 de outubro, através da promoção de “ (...) ações de 

proteção e recuperação de habitats, nomeadamente galerias ripícolas (...) ”. 

As linhas de água têm importantes funções a nível biofísico, hidráulico, paisagístico e 

económico, pois possibilitam a existência de espécies faunísticas e florísticas muito distintas, 

cuja vida depende destes sistemas, sendo assim ecossistemas únicos e com um elevado 

valor biológico, assumindo um papel determinante em todo o processo de assentamento do 

coberto vegetal e da avifauna selvagem. A qualidade da água é um fator também importante, 

pois é fundamental para a sustentabilidade dos sistemas ribeirinhos e para as atividades 

humanas (Santos (2012), Amorim (2005), DRAEDM (2006) e Pereira (2001)). 

Pretende-se a garantia da integridade ecológica das águas interiores pelo 

melhoramento das cortinas ripárias existentes, preservando o recurso “água”, quer em 

termos de quantidade como qualidade, mantendo as suas caraterísticas biológicas, assim 

como o seu potencial de vida. 

A vegetação ripícola71 é constituída por diversas comunidades vegetais, contribuindo 

significativamente para a estabilidade morfológica e ecológica dos cursos de água, estando 

sujeita a um conjunto de forças seletivas resultantes das caraterísticas do meio (Amorim 

(2005) e Ribeiro (s/d)). Ocupando parcialmente o leito, sobretudo os taludes, apresenta as 

seguintes funções:  

 Fonte de alimento e abrigo importante para a fauna terrestre e anfíbia; 

 Reduz o teor de nutrientes dissolvidos e em suspensão, resultantes da elevada 

taxa de desnitrificação nos solos aluviais, promovida pela alternância das 

condições anaeróbias, pela capacidade de filtração e remoção de nutrientes: 

                                                
71

 Também denominada por ribeirinha ou ripária. 
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 Diminui a luminosidade e a temperatura da água; 

 Faz parte da estruturação do vale, possuindo uma elevada função paisagística; 

 Tem importante função na consolidação das margens, assim como a proteção 

contra a erosão do solo, pois diminui a velocidade de saída da água para os 

terrenos agrícolas, em situação de cheia, diminuindo os riscos de perda das 

culturas, permitindo a deposição das natas72 nos solos agrícolas (Pereira, 2001).  

Para a recuperação de zonas ribeirinhas é importante atender às caraterísticas 

intrínsecas deste constituinte fundamental nos ecossistemas florestais. Para ir de encontro a 

este objetivo específico deve-se então promover o adensamento da cortina ripária, com 

vegetação autóctone e recorrendo à regeneração natural das espécies existentes, onde se 

pretende a sua conservação, promovendo a sua gestão e ordenamento, assim como a 

proteção da integridade das margens, controlando os fenómenos de erosão hídrica através 

da sua manutenção, nomeadamente a promoção a limpeza e desobstrução das linhas de 

água no que corresponde à remoção de obstáculos, tais como troncos de árvores mortas, 

detritos, lixos, assim como o corte de vegetação que se estende para os cursos de água, 

levando assim a uma valorização cénica da paisagem e do ecossistema do qual faz parte 

(Amorim (2005), DRAEDM (2006), Pereira (2001) e REN).  

 

Favorecimento da regeneração natural  

 O favorecimento da regeneração natural dos diferentes estratos de vegetação 

ribeirinha é um fator importante, pois a sua capacidade regenerativa após um distúrbio 

ambiental é elevada, particularmente após incêndio. As intervenções deverão ser 

centralizadas na limpeza e desobstrução das margens e leitos dos cursos de água, 

especialmente quando exista impedimento de o caudal fluir normalmente ou propicie risco 

de agravamento das condições fitossanitárias ou de perigo de incêndio, funcionando como 

forma de prevenção (PSRN2000 e PROF-BM (2006)).  

 

Rearborização através de plantações/sementeiras artificiais em casos extraordinários 

Esta apenas deve ser realizada em locais onde se verifica uma destruição total da 

vegetação pré-existente ou quando há uma acentuada degradação da galeria ripícola, como 

por exemplo a falta de presença de estrato arbóreo/arbustivo, com dominância de espécies 

invasoras, utilizando apenas de material vegetal na proveniente de áreas adjacentes, de 

modo a que a variabilidade genética seja menor. 

O acompanhamento da regeneração natural deve ter como referência as formações 

caraterísticas da região, nomeadamente espécies autóctones, combatendo, como já foi 

                                                
72

 Extremamente férteis.  
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referido as espécies invasoras, seguindo a regulamentação do DL n.º 565/99, de 21 de 

dezembro, com as alterações previstas na DR n.º 4 - E/2000, de 31 de janeiro, sobre a 

utilização de espécies florestais exóticas, onde estão regulamentadas as espécies que se 

podem ou não usar nos planos de reflorestação/arborização de espaços florestais (PSRN 

2000 e PROF-BM (2006)). 

 

Objetivo específico: controlo de espécies invasoras 

 

 Como foi anteriormente referido uma das espécies a ter em atenção, devido ao seu 

caráter invasor, é a Acacia dealbalta73. Esta espécie tem-se alastrado por todo o vale, 

levado a vários impactes ecológicos, pois há uma perda de biodiversidade, a nivel florístico 

e faunístico. Perante este facto é necessário tomar medidas de planeamento, ordenamento 

e gestão de combate e confinamento de espécies invasoras. O PROF-BM considera esta 

espécie como uma das mais perigosas, onde assume como principais objetivos: 

 O desenvolvimento de meios eficazes de controlo, combate e erradicação das 

invasoras lenhosas; 

 Conter as áreas ocupadas pelas invasoras lenhosas, 

 Promoção de acções de divulgação dos meios de combate e erradicação. 

 O DL nº 565/99 de 21 de dezembro regulamenta a introdução na natureza de 

espécies não indígenas da flora e da fauna, tentando desta forma combater legalmente a 

invasão. No entando o seu combate fisico é, ainda, incipiente, pois a investigação acerca do 

assunto ainda é muito baixa, nomeadamente acerca das formas mais eficazes do seu 

combate. 

 É de notar que o planeamento e implementação de um plano de gestão de áreas 

invadidas é um processo moroso e dispendioso, mas se não for posto em prática conduz ao 

agravamento das situações, assim como a perda e prejuizos irreversiveis. Deste modo é 

necessário apostar em estratégias de prevenção, deteção precoce e resposta rápida que 

impossibilitem a colonização de novas espécies  (Plantas invasoras em Portugal, 2012).  

 

 

 

 

 

                                                
73 Que foi introduzida no local pelas plantações que ocorreram sensivelmente entre 1922 e 1975 VERIFICAR 
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Identificação das manchas de invasoras: Inventariação, localização e caraterização 

das manchas de invasoras lenhosas 

 É fundamental o estabelecimento de prioridades, quer em relação às espécies, quer 

em relação às áreas afetadas, selecionando metodologias de controlo adquadas a cada 

especie e aplicando-as corretamente74. 

Numa primeira fase dever-se-á reconhecer a dimensão do problema, ou seja, 

indentificar as espécies e os núcleos primários de invasoras, assim como a avaliação do 

impacto que estas têm no ecossistema, numa escala de 1 a 375, de modo a direcionar os 

esforços da interevenção.   

 Uma vez estabelecidos e avaliados os núcleos primários de invasoras, dever-se-à 

adotar técnicas de controlo adaptadas a cada espécie e à situaçãp em que estas se 

encontram, conforme a figura 15 (EDP; FloraSul; ERSE (2011) e DRAEDM (2006)).  

 

 

Figura 15: Ciclo de gestão de plantas invasoras (da prevenção ao controlo das mesmas). 
(Fonte: Plantas invasoras em Portugal - Gestão de invasoras - da prevenção ao controlo, (2012). Disponivel na WWW: 
<URL:http://invasoras.uc.pt/wp-content/uploads/2012/10/esquema-gestao.png>. Consultado a 08/05/2014). 

 

Contenção e combate 

A contenção espacial deverá ser através de barreiras físicas, tais como arbustos 

densos, de preferência autóctones, cortinas de abrigo de cupressáceas, redes de malha fina, 

                                                
74

 De acordo com as três fases sequenciais de controlo: controlo inicial, de continuidade e de manutenção 
75

 Onde 1 é prioridade máxima e 3 prioridade mínima.  
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espécies de copa larga, etc., onde o tratamento deverá ser feito com diversas formas de 

combate (DRAEDM, 2006). 

 

Técnicas de intervenção 

 Segundo o Guia de Boas Práticas, realizado pela EDP (2011), qualquer que seja a 

metodologia adotada, esta deve conter sempre três fases para o sucesso do controlo das 

infestantes, nomeadamente controlo Inicial, controlo de seguimento e controlo de 

manutenção. O presente método abaixo discriminado, foi adotado do guia acima 

mencionado, pelos bons resultados que obteve no combate a infestantes, e por se realizar 

em diversas áreas de faixas de proteção, com várias condicionantes, quer ambientais quer 

antropogénicas.  

  Para um bom resultado a combinação de todos os métodos anteriormente referidos 

é a melhor opção para cada espécie e para cada situação. Abaixo está representado o 

esquema na tabela 13, das técnicas de intervenção para a acácia. O controlo mecânico, 

químico e o biológico76 são os métodos mais utilizados. Menos frequentemente também se 

recorre ao fogo controlado (adotado de EDP e parceiros (2011)). 

 É de salientar que o controlo e as intervenções deverão ser efetuados de cima para 

baixo, isto é, das zonas “limpas”, livres de infestantes, para as zonas afetadas, devido aos 

ventos e ao espalhamento de sementes. Nestas zonas deverão ser plantadas resinosas de 

folha miúda e folhosas, dando assim força aos povoamentos mistos (Martins, 2014).   

                                                
76

 O controlo biológico no nosso país não está disponível para fins ambientais. 
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Tabela 13: Técnicas de Intervenção para as seguintes plantas invasoras: Acacia sp. Adaptado do Manual de Boas Práticas em Áreas com Estatuto de Proteção Ambiental, EDP, 
distribuidores e parceiros (2011) e de Plantas Invasoras em Portugal (2012). 

Planta 
Invasora 

Situação de 
Invasão 

Técnicas de Intervenção 

Acacia 
dealbata 

Indivíduos isolados  
 
 
Núcleos de pequenas 
dimensões 
 
 
Bordaduras das 
manchas de invasoras 
de maiores dimensões 

C
o
n

tr
o

lo
 i
n
ic

ia
l 

 

CP 

 

 

A 

 

 

Corte + pincelagem imediata 
com herbicida 

(77) 
diluído a 33% 

 
+ 

 
Arranque manual das plântulas 
 

6 meses 

C
o
n

tr
o

lo
 d

e
 c

o
n
ti
n
u

id
a
d

e
  CP   +    A  

S
U

C
E

S
S

O
 

C
o
n

tr
o

lo
 d

e
 m

a
n
u

te
n
ç
ã
o

  

CP    +     A
78

 

P 
Pulverização dos rebentos 
com herbicida diluído a 2% 

Durante 1 ano 

Manchas contínuas 
(79)

 

C
o
n

tr
o

lo
 i
n
ic

ia
l 

CM 
Corte moto‐manual ou 

mecânico 

C
o
n

tr
o

lo
 d

e
 c

o
n
ti
n
u

id
a
d

e
 

CM  

P Pulverização da base do tronco FC Fogo condicionado 

 6 meses P Pulverização dos rebentos 

Outras técnicas de intervenção possíveis 

para as plantas invasoras indicadas 
 Durante 1 ano 

Indivíduos adultos sem 
feridas na casca 

C
o
n

tr
o

lo
 i
n
ic

ia
l 

D Descasque 

Secagem total  
Corte final   

GI Entalhe 

 

                                                
77

 Herbicida com 450g/l de glifosato na composição (Ex. - Roundup Supra ou Envision). 
78

 Ver Glossário de Técnicas de Intervenção no Anexo XX.  
79 

O controlo deverá obedecer ao princípio aplicado no tratamento de áreas invadidas “da periferia para o centro”, “de montante para jusante” e “do topo para a base da vertente”. 
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A tabela 14 resume a informação anteriormente exposta sobre as técnicas de 

controlo mais adequadas à espécie mimosa. É de notar que esta informação deve ser vista 

como um ponto de partida, não rescindindo o uso das outras técnicas acima mencionadas e 

outras não prescritas, como o uso do fogo controlado ou do descasque em outras espécies 

de acácias, devendo ser seguidas as orientações acima referidas (Ver anexo IV, onde se 

especifica cada ação).  

 

Tabela 14: Técnicas de controlo disponíveis para a Acacia dealbata, de acordo com a situação de invasão.  
i - Indivíduos isolados; 
n - Núcleos pequenos e isolados;  
m - Manchas contínuas.  
(Adap. Manual de Boas Práticas em Áreas com Estatuto de Proteção Ambiental, EDP, distribuidores e parceiros (2011)) 

  A CM CP CR D GI FC P Observações 

Acacia 
dealbata 
 
(Mimosa) 

i , n ● -- ● -- ● ● (1) 
-- -- 

(1) 
Aplicação de 

herbicida diluído a 
50% sob feridas 
abertas no tronco. 
Uma ferida por cada 
cm de DAP

80
. 

m -- ● -- -- ● ● (1) ● ● 

 

Diminuir os riscos de ocorrência, de desenvolvimento e de dispersão de espécies 

invasoras lenhosas 

É importante a preparação de um Programa de Ação Nacional de Combate a 

Invasoras Lenhosas, apoiando financeiramente as intervenções de controlo de invasoras 

lenhosas, pois as operações anteriormente descritas, devido ao facto de terem de ser 

conjugadas para um bom resultado de combate, com vista à recuperação de áreas afetadas 

por invasoras, são como anteriormente referido muito dispendiosas (ICNF, (2014); EDP, 

distribuição e parceiros (2011) e Plantas invasoras em Portugal, (2012)).  

 

Objetivo específico: controlo e gestão de incêndios florestais e áreas ardidas 

 

Dever-se-á garantir o cumprimento do PNDFCI (publicado na íntegra pela RCM nº 

65/2006), onde se definem estratégias e um conjunto articulado de ações com vista a 

promover a gestão ativa da floresta, criando condições propícias para a redução progressiva 

dos incêndios florestais. Para alcançar os objetivos, ações e metas do PNDFCI, indicam-se 

intervenções em três domínios prioritários, sendo elas a prevenção estrutural, vigilância e 

combate.  

                                                
80

 DAP – Diâmetro do tronco à altura do Peito.  
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Dever-se-á monitorizar o SNDFCI, assim como o cumprimento de todos os eixos do 

PNDFCI, nomeadamente os 5 eixos estratégicos de atuação, presentes também no 

Caderno II do PMDFCI (CMVM, 2013), e especificados para todo o concelho de Vieira do 

Minho, incluindo o vale do Turio e Serradela: 

 Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais; 

 Redução da incidência dos incêndios; 

 Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios; 

 Recuperar e reabilitar os ecossistemas (especificado no objetivo específico sobre 

a reflorestação e controlo de espécies, de onde consta o vale do Turio, com vista 

à conservação de espécies e habitats naturais e seminaturais), 

 Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz. 

É de salientar que o PNDFCI salienta a necessidade de ações concretas e 

persistentes nas políticas de sensibilização, assim como no aperfeiçoamento dos 

instrumentos de gestão do risco, bem como no desenvolvimento de sistemas de gestão de e 

de ligação às estruturas de prevenção, deteção e combate, reforçando a capacidade 

operacional. 

 

1º Eixo estratégico: Aumento da resiliência do território aos incêndios  

O objetivo primordial é a definição de um conjunto de ações que se traduzam na 

defesa do território, ao mesmo tempo que se pretende tornar o território mais resiliente à 

ação do fogo, visando a implementação de ações de gestão florestal em pontos específicos, 

através da gestão de combustível. 

Para o cumprimento deste objetivo dever-se-á implementando a rede primária de 

faixas de gestão de combustível, assim como mosaicos de parcelas de gestão de 

combustível, nomeadamente com o recurso ao plano de fogo controlado, instalação de 

infraestruturas associadas aos DFCI, nomeadamente postos de vigia, colocados 

estrategicamente nos pontos mais altos e de maior visibilidade, segundo o PMDFCI (2013). 

Deve-se também aumentar a área de intervenção das equipas de Sapadores Florestais, e 

integrar o trabalho das mesmas na área de intervenção.  

  

2º Eixo estratégico: Redução da incidência dos incêndios 

É fundamental o conhecimento da “história” de ocorrências registadas ao longo dos 

anos, assim como as principais causas e motivos associados a essas origens. Segundo o 

PMDFCI (2013) a principal causa dos incêndios registados é a “queimada”, nomeadamente 

limpezas do solo agrícola e florestal. Esta redução deverá ser implementada através de um 

Plano de Ação Nacional de informação, sensibilização florestal, orientado particularmente 
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para a população escolar e grupos de risco identificados em função do conhecimento das 

causas dos incêndios e suas motivações, e sobretudo fiscalização (ICNF (2014) e Caderno 

II – PMDFCI (2013)). 

 

3º Eixo estratégico: Melhoria da eficácia do ataque e da gestão dos incêndios 

 Pretende-se atingir com este eixo a melhoria do ataque e gestão dos incêndios, 

nomeadamente quanto à vigilância (postos de vigia) relativamente aos pontos com 

visibilidade ou não, pretendendo-se que se cubra toda a área da serra. É de salientar que 

parte do vale do Turio não se encontra visível por postos de vigia nem pelos locais 

estratégicos de estacionamento, o que leva a um reforço de vigilância nesta zona. Este 

reforço, visto que é complicado implementar um posto de vigia no local, devido a várias 

condicionantes, poder-se-ia recorrer a um programa de voluntariado, dirigido 

essencialmente às camadas mais jovens do concelho, funcionando também como um 

programa de sensibilização da população para os riscos de incêndio na área.  

 

4º Eixo estratégico: Recuperar e reabilitar os ecossistemas 

 Parte deste eixo estratégico já foi abordado anteriormente, onde se verificou que o 

vale do Turio faz parte da recuperação de ecossistemas previsto no PMDFCI.  

 Esta reabilitação e recuperação dos ecossistemas pressupõe dois níveis de atuação, 

nomeadamente: 

 “Intervenções de curto prazo, designadas por estabilização de emergência, cujo 

objetivo é o de evitar a degradação dos recursos81 e das infraestruturas82; 

 Intervenções de médio prazo, denominadas por reabilitação de povoamentos e 

habitats florestais, que têm por objetivo o restabelecimento do potencial produtivo 

e ecológico dos espaços florestais afetados por incêndios ou por agentes bióticos 

na sequência dos mesmos.” (Caderno II – PMDFCI, 2013) 

Foi feita uma avaliação inicial de todo o concelho, que conduziu à identificação de: 

 “Áreas com necessidade de intervenções de emergência, para evitar a 

degradação dos recursos e das infraestruturas após a ocorrência de incêndios 

florestais; 

 Áreas com necessidade de intervenções de reabilitação de povoamentos e 

habitats florestais e áreas sem capacidade de recuperação, promovendo o 

restabelecimento do seu potencial produtivo e ecológico”, de onde consta o vale 

                                                
81 Água e solo. 
82 Rede viária florestal e passagens hidráulicas. 
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do Turio, sendo este o ponto fulcral para o desenvolvimento de uma proposta de 

planeamento, ordenamento e gestão paisagística. (Caderno II – PMDFCI, 2013) 

 

5º Eixo estratégico: Adaptação de uma estrutura orgânica e funcional eficaz 

Reduzindo os danos nos ecossistemas florestais e consequentes perdas económica, 

assegurando a formação dos agentes do sector sobre os agentes bióticos, promovendo 

ações de sensibilização para a transferência de conhecimento científico atualizado e 

divulgação dos métodos de monotorização e controlo, estabelecendo assim um circuito de 

informação para apoio às decisões de gestão florestal.  

 Para tal deverá assegurar-se a formação de inspetores fitossanitários assim como o 

controlo do material vegetal (ICNF (2014), Caderno II – PMDFCI (2013) e Plantas invasoras 

em Portugal (2012)). 

 

Aumentar o conhecimento sobre a presença de agentes bióticos nocivos 

 Este conhecimento pretende o estabelecimento de procedimentos uniformizados de 

prospeção de pragas, tais como a Acacia dealbata, conhecendo a sua distribuição 

geográfica, assim como o seu grau de perigosidade e impactos reais e potências de ação, 

criando um sistema de informação centralizado relativo à prospeção, monotorização e 

controlo destes agentes bióticos nocivos, assegurando a transferência de informação aos 

agentes representativos do sector, relativamente à execução das ações de prevenção e 

controlo (ICNF, (2014) e plantas invasoras em Portugal, (2012)).  

 Segundo o Eng.º Francisco (ICNF, 2014), atualmente está em desenvolvimento 

alguns estudos sobre o nemátodo do pinheiro bravo, visto que a serra da Cabreira funciona 

como zona de tampão, pois encontra-se a pouco mais de 20 km de Espanha. Em alguns 

espécimes é possível observar algumas armadilhas para o nemátodo, para posterior estudo.  

 

Objetivo específico: adaptar normas e modelos de silvicultura adequados 

 

 Visto que o vale do Turio e Serradela se encontram parcialmente abrangido pelo 

perímetro florestal é fundamental adotar normas e modelos de silvicultura adequados ao 

local, de modo a satisfazer as variadas funções. O PROF-BM (pág. 41-113) define e 

esclarece estas normas, justificando que são de caráter obrigatório, devendo ser cumpridas 

independentemente da função inerente.  
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 Este conjunto de normas de planeamento assenta nos princípios da Gestão Florestal 

Sustentável, sendo organizada por temáticas de planeamento florestal, desde a plantação à 

exploração florestal (DRAEDM, 2006), respeitando todas as etapas definidas para o local.  

 Porém, segundo diversos autores, deverão dar-se prioridade aos povoamentos 

mistos em vez dos povoamentos puros, pois estes têm diversas vantagens, quer a nível 

paisagístico como a nível de produção, permitindo várias interações ecológicas, 

nomeadamente no que diz respeito a uma maior estabilidade, a serem “mais naturais”, com 

um equilíbrio bioecológico melhor, a um maior proveito da energia solar, assim como dos 

diversos horizontes do solo, que conduz a uma maior produtividade lenhosa, favorecendo a 

regeneração natural do ecossistema, conduzindo a uma maior biodiversidade e a uma maior 

resistência e resiliência a perturbações exteriores (Antunes et al., (2010) e Rego et al., 

(2011)). 

VI.2.1.2. Objetivo geral 2: valorização, conservação e preservação faunística 

 

 A fauna é sem dúvida um elemento incontestável integrante de um dado ecossistema, 

onde por vezes, pode ser afetado direta ou indiretamente pela ação antropogénica, 

nomeadamente quando se refere ao seu habitat.  

 Foi considerada a informação bibliográfica das espécies faunísticas existentes na 

área de intervenção, assim como os tipos de habitats e a respetiva ocupação do solo 

existentes, especialmente a existência fauna com estatuto de proteção, habitats naturais 

seminaturais e espécies de aves constantes dos anexos do DL n.º 140/99, de 24 de abril, 

republicado pelo DL nº 49/2005, de 24 de fevereiro, assim como as espécies faunísticas 

sem qualquer tipo de proteção legal que pela sua distribuição, endemicidade, estatuto de 

proteção em Portugal ou raridade, justificam intervenções mais específicas.  

 Algumas das medidas a adotar para a conservação e preservação faunística do vale 

do Turio e Serradela têm como objetivo consolidar habitats existentes no local, mitigando os 

efeitos negativos da ação antropogénica sobre a biodiversidade ao longo do tempo, criando 

corredores faunísticos de dispersão, de modo a criar ligações entre a envolvente. 

 Assim sendo, as intervenções a realizar na vegetação deverão ser de forma 

descontinuada, nas operações de desbastes, ter em atenção a possível presença de 

animais ou ninhos existentes, especialmente em árvores de grande porte com cavidades 

naturais, pois estes locais são de enorme importância, constituindo abrigo para a fauna local. 

 As orientações apresentadas na tabela 15 devem ser vistas como medidas de 

valorização para as comunidades faunísticas, de modo mitigar alguns dos aspetos negativos, 

provocada essencialmente pela falta de manutenção do local e abandono.  
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Tabela 15: Tipo de operações suscetíveis a ser adotadas para a comunidade faunística do vale do Turio e Serradela.  
(Adap. Manual de Boas Práticas em Áreas com Estatuto de Proteção Ambiental, EDP, distribuidores e parceiros (2011)) 

Orientações Tipo de operações 
Aplicabilidade 

Aves Anfíbios Repteis Mamíferos 

Disponibilização/ 
Construção de Abrigos 

Construção de marouços    X 

Colocação / manutenção 
de amontoados de pedra,  

 X X X 

Manutenção/promoção de 
abrigos naturais 

X   X 

Criação/recuperação de 
Pontos de Água 

Construção/recuperação 
de complexos de charcas 
naturais 

 X X X 

Construção de charcas 
artificiais 

   X 

Instalação de bebedouros X   X 

Criação de zonas de 
alimentação para a fauna 

Instalação de culturas 
para a fauna 

   X 

Instalação de comedouros X   X 

Construções de Pedra 
Restauração de muros 
e/ou ruínas existentes 

  X X 

Colocação de Placards de 
Divulgação/Sensibilização 

Colocação de placards de 
divulgação/sensibilização 
da biodiversidade local 

X X X X 

 

Objetivo específico: manter as populações de Chioglossa lusitanica, Lacerta 

schreiberi, Triturus helveticus, Lutra lutra e Galemys pyrenaicus assegurando, 

recuperando e conservando o seu habitat 

 

Tabela 16: Estatuto de conservação e respetiva proteção legal das populações de Chioglossa lusitanica (salamandra 
lusitânica).  
(Adap. de ICNF e RN2000) 

Família  Salamandridae 

Espécie  Chioglossa lusitanica Bocage 1864 

Código da espécie  1172 

Estatuto de conservação  

 Global (IUCN 2001): NT (Quase Ameaçado) 

 Nacional  (Cabral et al. 2005): VU (Vulnerável) 

 Espanha (Blanco & González 1992): VU (Vulnerável) 

Proteção legal  

DL nº 140/99, de 24 de abril, com a redação que lhe é dada pelo DL 

nº 49/05, de 24 de fevereiro, anexos B-II e B-IV, transposição da 

Diretiva Habitats (92/43/CEE), de 21 de maio de 1992, Anexos II e 

IV. 

DL nº 316/89, de 22 de setembro, transposição da Convenção de 

Berna, Anexo II. 
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Do ponto de vista da conservação, esta é das espécies mais importantes, protegida 

pela Convenção de Berna, onde é classificada como estritamente protegida e pela Diretiva 

dos Habitats, onde se obriga os estados membros à designação de zonas especiais para a 

conservação dos respetivos habitats (Soares et al., 2000). 

Pretende-se manter as populações de Chioglossa lusitanica, conservando a sua área 

de ocupação atual e recuperando o seu habitat, nomeadamente no que diz respeito à 

alimentação, reprodução e abrigo, pois é uma espécie de endemismo do noroeste da 

Península Ibérica, sendo a única espécie do género Chioglossa. 

 

Tabela 17: Estatuto de conservação e respetiva proteção legal das populações de Lacerta schreiberi (Lagarto de água).  
(Adap. ICNF e RN2000) 

Família  Lacertidae 

Espécie  Lacerta schreiberi Bedriaga, 1878 

Código da espécie  1259 

Estatuto de conservação  

 Global (UICN 1994): LR/nt (Baixo risco/próximo de ameaça) 

 Nacional  (Cabral et al. 2005): LC (Pouco preocupante) 

 Espanha (Blanco & González 1992): NT (Quase Ameaçada) 

Proteção legal  

DL nº 140/99, de 24 de abril, com a redação que lhe é dada pelo DL 

nº 49/05, de 24 de fevereiro, anexos B-II e B-IV, transposição da 

Diretiva Habitats (92/43/CEE), de 21 de maio de 1992, Anexos II e 

IV. 

DL nº 316/89, de 22 de setembro, transposição da Convenção de 

Berna, Anexo II. 

 

A preservação do Lacerta schreiberi passa essencialmente pela proteção eficiente do 

seu habitat preferencial, nomeadamente, as margens das linhas de água. 

Para ambas as espécies, e tendo em conta que se encontram preferencialmente em 

habitats junto a ribeiros, deverão ser seguidas as seguintes medidas de gestão específicas 

para esta espécie adotadas do Plano Sectorial da RN2000:  

 Conservação e proteção dos pequenos ribeiros de água corrente e limpa, 

protegendo as suas respetivas margens e promovendo a conservação e/ou 

recuperação da vegetação ribeirinha autóctone, removendo as espécies exóticas 

e invasoras numa faixa mínima de 50 metros para cada lado das linhas de água, 

sem perda das limpezas necessárias ao adequado escoamento, pois ribeiras 

com galerias ripícolas bem estruturadas e com biótopos envolventes pouco 

modificados permitem a existência de bons núcleos populacionais;  
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 Tendo em conta que a água corrente das ribeiras existentes é muito rica em 

oxigénio83, dever-se-á manter a sua qualidade a um nível benéfico à conservação 

da respetiva espécie, restringindo-se o uso de agro-químicos em áreas de 

contiguas aos respetivos habitats, especialmente os mais sensíveis, adotando 

técnicas alternativas, como proteção integrada e outros métodos biológicos, em 

áreas adjacentes ao habitat da espécie, monitorizando a qualidade da água em 

áreas de elevada importância para as espécies;  

 Dever-se-á condicionar a drenagem e as captações de água nas zonas mais 

sensíveis, nomeadamente junto às zonas de reprodução, alimentação e abrigo de 

larvas e juvenis da espécie, durante os meses de menor escoamento, assim 

como o condicionamento da regularização dos sistemas hídricos em áreas de 

ocorrência da espécie, promovendo a renaturalização das margens em locais de 

importância vital para a sua conservação;  

 Na recuperação de caminhos deve-se ter em atenção que estes além de não 

passarem demasiado próximo das margens das ribeiras existentes, não 

provoquem essencialmente a sua destruição nem a da vegetação ripícola 

existente; 

 Tendo em conta que estas espécies estão associadas a crenças e superstições, 

levando-as à perseguição pelo Homem, é importante informar e sensibilizar o 

público para a sua elevada importância, bem como a conservação do seu habitat. 

Para tal deve-se elaborar folhetos informativos de divulgação da espécie, sendo 

distribuídos pelas escolas, assim como por ações de educação ambiental, onde a 

instalação de trilhos interpretativos em áreas favoráveis à ocorrência da espécie 

deve ser encarada como uma possibilidade de sensibilização da opinião pública;  

 Deve-se também encorajar à promoção de estudos sobre as espécies, 

nomeadamente no que diz respeito à sua reprodução em ribeiros com uma 

densidade populacional adequada e onde não existam minas ou galerias, assim 

como a sua capacidade de dispersão, e a sua capacidade às alterações 

ambientais e a dinâmica populacional da espécie em áreas periféricas à sua 

distribuição, 

 Por fim deverá existir uma monotorização das populações em áreas devidamente 

selecionadas, para determinação da sua tendência populacional.  

 

                                                
83 Pois são águas muito agitadas, límpidas e frescas 
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Objetivo específico: estabelecimento e incremento das populações de Capreolus 

capreolus, assegurando, recuperando e conservando o seu habitat 

  

Esta espécie, mais vulgarmente conhecido por corço, apareceu entre 1970 e 1980 

em toda a área da serra da Cabreira, provenientes das populações adjacentes da serra do 

Gerês. No entanto desde cerca de 1970 que o número de corços diminuiu significativamente, 

o que no entanto não aconteceu nas serras Peneda-Gerês.  

 Entre 1974 e 1978, as serras de Nogueira e Cabreira constituíam dois dos pontos 

mais ricos do país, no que diz respeito à abundância de corços, e dispunham de cercados 

com animais. É de salientar que até ao ano de 2000 a sua existência na serra da Cabreira 

foi confirmada, tendo vindo a aumentar (Salazar, 2009). O vale do Turio foi um dos pontos 

mais importantes para as populações de corço, pois aqui, outrora existiu um cercado 

designado a estas populações que era usado maioritariamente para caça, que atualmente 

está destruído.  

 É uma espécie que ocupa uma grande variedade de habitats, desde florestas de 

folhosas, mistas, coníferas, charnecas, pastagens, etc., preferindo mosaicos de florestas, o 

que indica uma elevada adaptabilidade, onde a principal ameaça quer na Europa e por 

conseguinte no norte de Portugal é a mistura de várias ações genéticas como resultado de 

translocações, assim como pela caça. Segundo habitantes locais foram avistados cerca de 8 

corços no vale do Turio, o que poderá indicar que se trate de uma família, e que estes não 

sejam os únicos.  

 As medidas a tomar para alcançar o objetivo acima mencionado são de acordo com 

as medidas de conservação da IUCN84 (2013): 

 Reintroduzir o corço novamente no perímetro do vale do Turio, restaurando os 

cercados pré-existentes. 

 Como é uma espécie que pode tolerar uma pressão relativamente alta de caça, 

adequar o regime de caça apropriado para estas zonas85; 

 As reintroduções, repovoamentos e translocações a serem realizadas, devem ser 

concretizadas utilizando os genótipos apropriados; 

 Facilitar a expansão das populações remanescentes, reduzindo a caça furtiva, 

como anteriormente referido; 

                                                
84 International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. 
85 No entanto a caça representa uma atividade humana importante, com consequências diretas no curso evolutivo das espécies cinegéticas, e não 
podendo por isso ser desconsiderada. Contudo, desde que seja devidamente controlada e enquadrada, poderá contribuir para a gestão sustentada das 
populações de corço. 
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 Estabelecer um plano de reintrodução do corço nesta área, colonizando várias 

áreas com machos e fêmeas, de modo a promover a sua reprodução, e de modo 

a que a variação genética seja diminuída ao máximo; 

 Promoção de estudos sobre a espécie, nomeadamente no que diz respeito à sua 

reprodução, assim como a sua capacidade de dispersão, e a sua capacidade às 

alterações ambientais e a dinâmica populacional da espécie em áreas periféricas 

à sua distribuição, 

 Por fim deverá existir uma monotorização das populações em áreas devidamente 

selecionadas, para determinação da sua tendência populacional.  

 

Objetivo específico: estabelecimento e incremento das populações de Oryctolagus 

cuniculus, assegurando, recuperando e conservando o seu habitat 

 

 O Oryctolagus cuniculus, mais vulgarmente conhecido por coelho-bravo, é uma das 

espécies prediletas dos caçadores. Embora, como anteriormente visto, seja uma espécie 

quase ameaçada, é a espécie-chave das cadeias alimentares de mais de 20 espécies de 

mamíferos e aves, incluindo espécies ameaçadas, tais como Aquila chrysaetos86 (águia-

real) e a Hieraaetus fasciatus87 (águia de Bonelli), presentes em quase toda a serra da 

Cabreira, e o Canis lupus signatus88 (lobo-ibérico), quase extinto na serra. Deste modo a 

sua conservação, fomento e gestão adequadas destas populações deverá ser um dos 

objetivos fundamentais para a preservação de muitas espécies de predadores.   

 O seu habitat preferencial são as áreas mistas, do tipo mosaico, com abrigo, tais 

como matos e bosques temperados, onde existem afloramentos e aglomerados rochosos, 

assim como zonas abertas, tais como pastagens naturais e artificiais e terrenos agrícolas, 

podendo-se encontrar preferencialmente nos matos a norte da área de estudo, junto à zona 

da Serradela e Cabeço da Vaca. Aqui há um repovoamento feito pelas associações de caça 

da região. 

                                                
86 DL nº 140/99 de 24 de abril, Transposição da Diretiva Aves 79/409/CEE de 2 de abril de 1979, com a redação dada pelo DL nº 49/2005 de 24 de 
fevereiro - Anexo I; DL nº 316/89 de 22 de setembro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Berna - Anexo II; DL n.º 103/80 de 11 de 
outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona - Anexo II; DL n.º 114/90 de 5 de abril, transposição da Convenção de Washington 
(CITES), Regulamento CE nº 1332/2005 de 9 de agosto (alteração ao Reg. CE nº 338/97 de 9 de dezembro) – Anexo II-A. 
87 DL nº 140/99 de 24 de abril, Transposição da Diretiva Aves 79/409/CEE de 2 de abril de 1979, com a redação dada pelo DL nº 49/2005 de 24 de 
fevereiro - Anexo I e Espécie de Conservação prioritária na Europa; DL nº 316/89 de 22 de setembro, transposição para a legislação nacional da 
Convenção de Berna - Anexo II; DL n.º 103/80 de 11 de outubro, transposição para a legislação nacional da Convenção de Bona - Anexo II; DL n.º 114/90 
de 5 de abril, transposição da Convenção de Washington (CITES), Regulamento CE nº 1332/2005 de 9 de agosto (alteração ao Reg. CE nº 338/97 de 9 de 
dezembro) – Anexo II-A. 
88 Protegido legalmente: Lei nº 90/88, de 13 de agosto (Lei de Proteção ao Lobo ibérico) e DL nº 139/90, de 27 de abril; DL nº 140/99, de 24 de abril, com a 
redação que lhe é dada pelo DL nº 49/05, de 24 de fevereiro, anexos B-II e B-IV, transposição da DH (92/43/CEE), de 21 de maio de 1992, Anexos II e IV; 
DL nº 316/89, de 22 de setembro, transposição da Convenção de Berna, Anexo II; DL n.º 114/90 de 5 de abril, transposição da Convenção de Washington 
(CITES), Regulamento CE nº 1332/2005 de 9 de agosto (alteração ao Reg. CE nº 338/97 de 9 de dezembro) – Anexo II-A. 
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 Atualmente em Portugal só é legar criar e produzir em cativeiro repovoamentos com 

indivíduos da subespécie Oryctolagus cuniculus algirus, identificada como a ocorrente em 

Portugal. Esta medida tem como objetivo assegurar a integridade desta subespécie, 

minimizando as possibilidades de hibridação.  

 No entanto é necessário realizar estudos para conhecimento aprofundado da 

distribuição e efetivo populacional da espécie á escala regional, assim como a bioecologia 

da mesma, estado do habitat e estrutura genética, monitorizando o estado sanitário das 

populações. 

 Para tal é fundamental recuperar as populações, assegurando a exploração 

adequada dos efetivos existentes, mantendo e conservando a estrutura do habitat tipo 

mosaico, nomeadamente no que diz respeito ao estabelecimento de pastagens e construção 

de abrigos, assim como à utilização de cercados de reprodução com animais autóctones 

(RN2000; Livro vermelho dos vertebrados de Portugal (pág.: 479-480); PIER do Sitio de 

Monfurado – Programa de gestão para os valores naturais (2010)).  

 

Objetivo específico: estabelecimento de corredores ecológicos que facilitem a 

circulação e expansão faunística  

 

 Um corredor ecológico é uma ligação do habitat da fauna selvagem, que une duas ou 

mais áreas de habitat da respetiva fauna, sendo fundamentais para a manutenção dos 

processos ecológicos, pois permitem a circulação dos animais assim como a continuação de 

populações viáveis, permitindo a colonização e cruzamento, quer de animais, quer de 

plantas, através destas conexões (Department of Environment and Conservation, 2004).  

 Este tipo de corredores são propostos como meio de moderar alguns dos efeitos 

ecológicos adversos da fragmentação de habitat (ação antropogénica), constituindo 

“degraus” ao longo da paisagem ou por faixas contínuas lineares de vegetação (Department 

of Environment and Conservation (2004) e Bond (2003)).  

 O vale do Turio e Serradela, apesar de ser um espaço florestal pouco 

intervencionado por ação antropogénica nos dias de hoje, é possível observar uma 

fragmentação de habitats devido às vias rodoviárias construídas ao longo dos anos devido à 

sua florestação, o que levou a uma perda substancial de fauna, como por exemplo o Lobo, 

que atualmente está praticamente “extinto” na serra devido à caça, existindo cerca de uma 

alcateia com pouco mais de 10 exemplares, segundo relatos locais, pois devido à 

fragmentação e à carência de alimento, viu-se obrigado a descer até cotas mais baixas, 

próximas de aglomerados rurais, onde predomina a agricultura, e onde há refúgio para as 
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presas e abundância, o que leva a uma perseguição maior por parte do homem, levando à 

sua extinção. É portanto importante ligar todos os habitats circundantes, especialmente com 

o PNPG, pois aqui se encontram as maiores comunidades faunísticas de lobo e corço.  

 Além dos objetivos para as espécies específicas mencionadas anteriormente, é 

necessário também manter e incrementar as restantes comunidades faunísticas, 

independentemente do seu estatuto de conservação, dando relevância às anteriormente 

referidas. Para tal deve-se proteger e conservar as espécies faunísticas existentes na área 

de estudo, estabelecendo corredores ecológicos que facilitem a sua circulação e expansão, 

de acordo com o seu habitat preferencial, que por corredores ripícolas, especialmente para 

peixes, repteis, anfíbios e alguns mamíferos, que estão dependentes destes habitats, quer 

por corredores de bosques quer de folhosas quer de coníferas, pois há espécies faunísticas 

que preferem e são adaptados a estes habitats, não esquecendo os matos, onde há uma 

elevada diversidade faunística.   

 

VI.2.1.3. Objetivo geral 3: valorização, conservação e proteção do património 

arquitetónico e arqueológico 

“Preserving our heritage,  

Improving our environment” 

 

European Commission, 2009  

  

 A relação do património com a paisagem e com o Homem, é uma herança recebida 

dos nossos antepassados, sendo um conjunto de perceções intocáveis, de imagens, mitos, 

símbolos, etc., de construção de identidades coletivas (Blanco, 2010).  

 O património está diretamente ligado à cultura de um dado local, sendo esta 

considerada como um conjunto de valores, ideias, conhecimentos, perceções, crenças, 

padrões de comportamento e aspirações de grupos e comunidades, deixando uma marca 

no território, onde para encontrar uma abordagem sustentável do território é necessário a 

avaliação dos processos que aí ocorrem e por conseguinte a avaliação dos elementos 

culturais que aí se encontram. Para tal é importante impedir que o património se torne 

apenas numa mera mercadoria, pois se tal acontecer implica a sua respetiva degradação e 

empobrecimento, sendo por isso fundamental garantir a diversidade cultural, protegendo 

assim o património que existe e conservando-o (OSE, 2009). 

A sua conservação liga a ideia de autenticidade, exigindo a sua proteção, de modo a 

que a sua memória seja salvaguardada, de acordo com a Carta de Veneza (1964), onde são 

definidas certas diretrizes para a restauração e recuperação de monumentos e sítios 
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históricos. Uma gestão inteligente do património torna-o um elemento chave para uma maior 

coesão social, económica, ambiental e cultural, o que o torna um elemento chave para a 

sustentabilidade, segundo a OSE (2009). 

 

Objetivo específico: preservação, conservação e manutenção dos elementos 

patrimoniais arqueológicos e arquitetónicos existentes  

 

 Como verificado no capítulo III, a quantidade, diversidade e qualidade do património 

existente na área de estudo é elevado, o que coloca não só o vale do Turio e Serradela, 

assim como todo o município de Vieira do Minho, como um dos espaços geográficos com 

uma elevada aptidão para o desenvolvimento de estudos na área científica sobre o 

património existente.  

 A implementação de projetos específicos de investigação, como é o caso do estudo 

desenvolvido por Fontes e Roriz (2007) e por Silva (2007), é importante para o 

desenvolvimento do conhecimento sobre a ocupação humana no território, detendo assim 

de uma importância acrescida para a sua divulgação, levando a um desenvolvimento social 

municipal, nomeadamente a nível turístico e económico.  

 No entanto é importante a conservação destes valores de potencial elevado, 

devendo deter de um ordenamento específico e uma gestão adequada, integrados no PDM, 

que deverá assentar quer na classificação patrimonial destes locais, como no 

estabelecimento de áreas específicas de proteção, não só envolvendo os arqueossítios 

como também as paisagens associadas, com um plano de gestão adequado a cada caso.  

 Tendo em conta o desenvolvimento socioeconómico do município, associado ao 

património envolvente, nomeadamente no que diz respeito à exploração turística, é 

necessário a sensibilização do público para a sua elevada importância, pois não só faz parte 

da história dos nossos antepassados como também são elementos de carácter único. Assim 

sendo é necessário um plano de gestão equilibrado para estes locais, em conjunto com 

medidas específicas para cada um dos elementos. 

 Como verificado anteriormente a maior parte do património existente encontra-se 

degradado e ao abandono. A vegetação espontânea tem-se apoderado dos locais, sendo 

assim necessário ações de limpeza fitossanitária para os locais envolventes ao património 

cultural existente. Deverão também ser propostos traçados que não colidam com o 

património, criando-se um itinerário cultural e de segurança, ou seja, gradeado (com 

materiais naturais), de modo a que a pressão antropogénica seja controlada, assim como o 

controlo de número de visitantes deverá ser limitado, de modo a não exceder grupos de 10 a 
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15 pessoas, não pondo em causa a degradação dos respetivos locais de forma mais 

acelerada. Isto tem que ser assegurado por vigilância do local, recorrendo a guardas 

florestais, devendo ser seguidas todas as normas de conduta em espaços florestais, como 

irá ser abordado em seguida. 

Na tabela abaixo estão indicadas as principais medidas a tomar para cada elemento 

patrimonial de interesse cultural e histórico presente na área de estudo e intervenção.  

  

Tabela 18: Principais medidas a tomar para os elementos de interesse patrimonial presentes no vale do Turio e Serradela. 

 Medidas a tomar  

Pedra escrita 

Limpeza de vegetação espontânea do local e da pedra, limpeza 

de acessos, assim como respetiva manutenção e regularização, 

colocação de vedações de madeira ao longo do troço até à pedra, 

como medida de segurança, visto que é um local íngreme, e visto 

considerar-se de uma zona de elevada sensibilidade 

arqueológica, colocação de placards informativos sobre o local.
89

 

Fojo da Alagôa 

Limpeza de vegetação espontânea no local, especialmente junto 

ao “poço”, limpeza e criação de acessos, assim como respetiva 

manutenção e regularização, reconstrução dos muros de pedra, 

de acordo com as caraterísticas construtivas do Fojo, colocação 

de placards informativos sobre o local.
90

 

Cabanas do pastor  

Limpeza de vegetação espontânea no local, limpeza do interior 

das cabanas, nomeadamente lixos e vegetação, colocação de 

placards informativos sobre o local. 

Ruinas da Serradela 
Limpeza de vegetação espontânea no local, colocação de 

placards informativos sobre o local. 

Aldeia de Gorgolo 

Limpeza de vegetação espontânea no local, criação de acessos, 

com o objetivo de atravessar o local, não colocando em risco de 

degradação o património aqui encontrado, colocação de 

vedações de madeira ao longo do troço até à pedra, colocação de 

placards informativos sobre o local. 

Casas florestais  

Limpeza de vegetação espontânea no local, reconstrução das 

casas, de acordo com o carácter vernacular das mesmas, limpeza 

de acessos, assim como respetiva manutenção e regularização, 

colocação de placards informativos sobre o local. 

Aldeia velha da Portela 
Limpeza de vegetação espontânea no local, colocação de 

vedações em volta da aldeia, visto considerar-se de uma zona de 

                                                
89 É de salientar que a limpeza da envolvente é uma medida já tomada pelo ICNF, segundo Eng.º Francisco Martins.  
90 Medida já tomada pela Comissão de Baldios de Espindo, visto que o Fojo da Alagôa se encontrar associado ao Centro Interpretativo de Espindo.  
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elevada sensibilidade arqueológica, de modo a minimizar os 

impactos antropogénicos, criação de acessos, com o objetivo de 

atravessar o local, não colocando em risco de degradação o 

património aqui encontrado, colocação de placards informativos 

sobre o local. 

Abrigo da Pedra Bela  

Limpeza de vegetação espontânea no local, limpeza de acessos, 

assim como respetiva manutenção e regularização, colocação de 

placards informativos sobre o local. 

Penedo da Pegadinha  

Limpeza de vegetação espontânea no local, limpeza de acessos, 

assim como respetiva manutenção e regularização, colocação de 

placards informativos sobre o local. 

Viveiro do Turio  

Limpeza de vegetação espontânea no local, limpeza do interior do 

viveiro, nomeadamente lixos e vegetação, limpeza de acessos, 

nomeadamente escadas, assim como respetiva manutenção e 

regularização, colocação de placards informativos e interativos 

sobre o local e seu funcionamento. 

Moinho do Turio 

Limpeza de vegetação espontânea no local, limpeza do interior do 

Moinho, nomeadamente lixos e vegetação, criação de acessos, 

visto que a localização do moinho se encontra no sopé do vale 

num encosta bastante acidentada, assim como respetiva 

manutenção e regularização, vedação dos acessos, com 

materiais naturais, colocação de placards informativos sobre o 

local. 

Miradouro da Serradela  

Limpeza de vegetação espontânea no local, nomeadamente lixos 

e vegetação, limpeza de acessos, assim como respetiva 

manutenção e regularização, mantendo o seu atual carácter, 

colocação de placards informativos sobre o local e envolvente, 

aumento da capacidade de carga do Miradouro, considerando a 

envolvente e os materiais utilizados. 

Outros elementos  

Limpeza de elementos com elevado valor patrimonial, 

nomeadamente de mesas e bancos existentes ao longo de toda a 

área, limpeza de acessos, assim como respetiva manutenção e 

regularização, limpeza de acessos, assim como respetiva 

manutenção e regularização, colocação de placards informativos.  
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Objetivo específico: requalificação das casas florestais  

 

 Estas pequenas edificações podem e devem ser recuperadas e reconvertidas para o 

uso público, seja de apoio aos viveiros, como também de suporte para turismo, apoio a 

atividades diversas de uso lúdico e educativo, não devendo ser menosprezadas.  

 É de salientar que a casa florestal da Serradela foi restaurada, encontrando-se, 

atualmente, a funcionar como um centro hípico, explorado pela ACERG91, o que, com os 

devidos meios, poderá ser integrada em ações de turismo de natureza, sendo promovida 

por parcerias, como por exemplo passeios a cavalo pelo vale, em locais específicos, de 

modo a não colocar em causa o equilíbrio ecológico do lugar, especialmente no que diz 

respeito à fauna e flora presentes.  

Pretende-se também utilizar as casas florestais para fins lúdicos, didáticos e 

educativos, associadas ao centro de hipismo da Serradela, aos viveiros do Turio e Serradela 

e ao Centro Interpretativo do Turio e Serradela, e ao turismo regional. 

Isto leva a uma riqueza económica a nível do concelho, pois, como anteriormente 

referido, podem-se constituir várias parcerias, a nível escolar, universitário, com postos de 

turismo locais, parques de campismo e inclusive com o Parque Nacional da Peneda Gerês, 

devido à sua proximidade e à sua composição faunística e florística semelhante à área de 

intervenção.  

 

VI.2.2. Estratégia sociocultural  

 

 A estratégia sociocultural passa essencialmente pela implantação de estratégias 

direcionadas para a população, nomeadamente no que diz à tomada de decisões, à 

incremento turístico regional e às diferentes modalidades turísticas que se poderão efetuar 

no espaço, à recriação de áreas de recreio e lazer, que não ponham em causa o equilíbrio 

ecológico do vale, à restituição das casas de guarda para fins interpretativos, lúdicos e 

didáticos, à divulgação da paisagem do vale do Turio e á criação de percursos adaptados 

aos diferentes tipos de utilizadores.   

 É uma estratégia que envolve a população com o espaço, de modo sustentável e 

pensado, onde as práticas são definidas de acordo com os usos e ocupação do território e 

com as diferentes necessidades de intervenção.  

 

                                                
91

 A ACERG tem como objetivos principais: apoiar os associados na sua atividade de criadores de equinos de raça garrana; preservação, melhoramento e 
demonstração das capacidades dos equinos de raça garrana; manter o Registo Zootécnico/Livro Genealógico com o apoio da Fundação Alter-Realo 
Nacional Coudélico; promover os Concurso de modelo e Andamentos e todas as demais provas, necessárias para o desenvolvimento e reconhecimento da 
raça.” (CMVM, 2014). 
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VI.2.2.1. Objetivo geral 4: participação pública ativa  

 

 A participação pública é um dos aspetos de elevada importância na tomada de 

qualquer decisão de planeamento, ordenamento e gestão para um determinado 

espaço/local, especialmente no caso do vale do Turio e Serradela, visto que o mesmo é 

administrado essencialmente pelos compartes e por várias associações interligadas com o 

local, como é o caso da ACERG e da associação Pedalar Vieira, assim como as 

associações de caçadores do município.  

 Segundo vários autores a participação pública diz respeito ao envolvimento das 

comunidades nas atividades de planeamento, ordenamento e gestão, onde a sua 

importância se debruça sobre a promoção da corresponsabilização comunitária. Segundo 

Cecilio (2012), tem como principais objetivos: 

 O convite ao publico afetado e interessado no processo de decisão, promovendo 

a justiça, colaboração e integridade; 

 Informar e educar os interessados, englobando todos os intervenientes, acerta da 

intervenção planeada e possíveis consequências; 

 Reunir informações junto do público sobre a sua relação com o espaço em 

questão, assim como respetivos conhecimentos; 

 Perceber as reações do público acerca da intervenção, no que diz respeito à 

escala, calendarização dos processos, impactes negativos e positivos, assim 

como resultados esperados; 

 Contribuir para melhorar as propostas relativas às intervenções, sendo portanto 

flexível a novas propostas, que não prejudiquem a proposta inicial,  

 Contribuir para a aprendizagem recíproca entre as partes interessadas.  

No caso do vale do Turio, a participação pública é importante, pois só assim é que se 

pode chegar a um entendimento mútuo sobre as estratégias e ações a adotar para o local, 

mostrando a importância do local a nível cultural, histórico e paisagístico, assim como a 

importância para a preservação e conservação do mesmo, visto que abriga diversas 

espécies faunísticas integradas em RN2000, suscetíveis às ações antropogénicas.  

 

Objetivo específico: fomento de ações de voluntariado 

 

 O voluntariado constitui um valor essencial para uma cidadania mais ativa e solidária, 

onde a promoção de uma cultura de coesão social, sendo esta capaz de contribuir para uma 

maior qualidade de vida da população, reforça os valores da cidadania (RCM n.º 29/2013). 
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Estes programas de voluntariado deverão estar integrados no Plano Nacional do 

Voluntariado (2013-2015), envolvendo a autarquia, assim como as diversas organizações e 

associações existentes, incentivando o trabalho de equipa, praticando assim uma atitude 

exemplar de obrigação ambiental. 

 As ações de voluntariado deverão incidir-se sobretudo sobre as temáticas ambientais 

e culturais relacionadas com o espaço, nomeadamente no que diz respeito à promoção e 

divulgação do local, assim como limpezas de caminhos, trilhos, património cultural e 

histórico existente, vigia de incêndios durante as épocas criticas e monitorização do local, 

recolha de sementes e plântulas, controlo de infestantes, recolha de lixo, etc.. É ainda 

necessário uma “pré-formação” de apoio às ações de voluntariado, no que diz respeito a 

uma introdução e/ou informação à execução de tarefas a realizar e práticas indispensáveis a 

ter em atenção na conservação do espaço.  

 É de salientar que a associação Pedalar Vieira tem feito limpezas e manutenções de 

trilhos pedestres e BTT no local, constituindo assim um elemento chave para o 

desenvolvimento desta proposta, assim como a comissão de baldios de Espindo, que 

atualmente está a planear ações de voluntariado para limpeza do fojo da Alagôa, 

nomeadamente no que diz respeito à limpeza de vegetação espontânea envolvente 

existente e na recuperação do fojo, no que diz respeito aos muros, mantendo o seu caráter 

arquitetónico.  

 

Objetivo específico: fomento de ações de formação e workshops ligados às temáticas 

da paisagem 

 

 Deverão ser incentivadas as ações de formação e workshops ligados às temáticas 

da paisagem, pois ambos são componentes de constante aprendizagem, nomeadamente no 

que diz respeito à fauna e flora, por exemplo associados a jornadas micológicas.  

 As ações de formação deverão ser centradas essencialmente nas práticas a adotar 

em espaços florestais de elevado valor ecológico, assim como a sua (re) florestação, os 

meios de combate a infestantes, à apanha de sementes, sendo ligadas diretamente à 

componente florestal e paisagística do vale e circundante.  

 Os workshops deverão estar relacionados também com o anteriormente referido, 

assim como deverão ser promovidos workshops de fotografia da natureza, apanha de 

sementes, apanha de cogumelos, apanha de frutos, identificação de fauna e/ou flora, 

técnicas florestais, etc. Ambas as iniciativas deverão ser devidamente divulgadas através 

dos diversos meios de comunicação.  
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VI.2.2.2. Objetivo geral 5: desenvolvimento turístico e regional 

 

 Segundo o DL n.º 191/2009, de 17 de agosto, o turismo é definido como “o 

movimento temporário de pessoas para destinos distintos da sua residência habitual, por 

motivos de lazer, negócios ou outros, bem como as atividades económicas geradas e as 

facilidades criadas para satisfazer as suas necessidades.” Este cada vez mais se tem 

tornado numas das atividades económicas com mais importância, não só a nível regional, 

como a nível distrital ou até do próprio país. Os seus efeitos positivos sobre uma dada 

região têm vindo a aumentar de dia para dia, pois detém de uma elevada influência sobre o 

desenvolvimento regional, especialmente onde as atividades turísticas têm lugar, assim 

como no desenvolvimento social em geral, sendo visto como uma atividade humana que 

influência a estrutura de desenvolvimento económico, ganhando uma importância social, 

afetando o desenvolvimento regional, sendo uma das maiores fontes de criação de emprego 

(Nurkovic (2010) & Petrevska (2012)). O turismo tem ainda, segundo o DL nº 191/2009, de 

17 de agosto, como princípios gerais: 

 Sustentabilidade, que se traduz na adoção e fomento de políticas ligadas à 

fruição e utilização dos recursos ambientais, respeitando os processos ecológicos, 

contribuindo para a conservação da natureza e biodiversidade; ao respeito pela 

legitimidade sociocultural das comunidades, apontando a conservação e 

promoção dos valores e tradições; à viabilidade económica das empresas como 

base de criação de emprego, assim como às oportunidades de 

empreendedorismo; 

 Transversalidade, que se traduz na necessidade da articulação e do 

envolvimento harmonizado de todas as políticas sectoriais influenciadoras do 

desenvolvimento turístico, 

 Competitividade, que se traduz na adoção de políticas de ordenamento de 

território que potencializem os recursos naturais e culturais como fontes de 

fomento turístico; assim como políticas de educação e formação que garantam o 

desenvolvimento de competências e qualificações necessárias nesta área. 

O concelho de Vieira do Minho é umas das regiões onde o turismo oferece uma 

grande oportunidade para o desenvolvimento do concelho, devido à sua ruralidade, por ser 

um concelho de interior, à sua riqueza cultural e histórica presente, como também à elevada 

riqueza paisagística que o concelho detém, como é o caso do vale do Turio e Serradela, 

sendo, portanto, importante implementar estratégias que incrementem a procura turística 

regional, promovendo a região de forma sustentável, levando ao seu desenvolvimento 

sociocultural e económico.  
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Objetivo específico: (re) criação de zonas com aptidão para recreio e lazer 

 

 Os valores naturais estão diretamente associados ao bem-estar humano, trazendo 

diversos benefícios a níveis de saúde, sendo a área florestal a zona onde se poderão 

desenvolver as mais diversas atividades ligadas a estes valores, nomeadamente lúdicas ou 

de recreio e lazer.  

No entanto é necessário atender à suscetibilidade e sensibilidade destes locais, pois 

aqui também se encontram as áreas com uma maior biodiversidade, quer a nível faunístico, 

quer a nível florístico, o que leva à necessidade da criação de medidas para mitigar os 

impactos negativos da ação antropogénica, sendo necessário criar zonas especificas de 

recreio e lazer, que não perturbem o meio natural e os ecossistemas, assim como um 

código de conduta para a usufruto do espaço em questão.  

 A proposta para estas zonas deverá seguir como fundamento a obra de Simon Bell, 

“Design for Outdoor Recreation” (1997), onde é descrito de forma sucinta os métodos de 

intervenção nestes espaços mais naturalizados, assim como materiais a utilizar em 

equipamentos, e como deverão ser construídos, onde é dada também uma importância 

acrescida a pessoas com mobilidade reduzida, apontando que estes espaços também 

deverão ser pensados para eles.  

 É de destacar que o parque de merendas da Serradela irá ser aumentado, 

provavelmente durante o ano de 2015, pois encontra-se associado à comissão de Baldios 

de Espindo, visto estar relativamente perto do Fojo da Alagôa.  

  

Objetivo específico: centro interpretativo do Turio e Serradela 

 

 No decorrer de várias conversas sobre a presente dissertação, e tendo em conta o 

rico e elevado valor patrimonial natural e cultural existente na serra da Cabreira, assim como 

no vale do Turio pelas suas caraterísticas únicas, chegou-se a um ideal comum, 

nomeadamente a constituição de um centro de interpretação para esta área.  

Entende-se por centro interpretativo uma “infraestrutura destinada a proporcionar ao 

visitante conhecimento global e integrado da área de forma comparativa e evolutiva, com 

recurso a uma base científica que, para além da simples descrição dos fenómenos, permite 

a sua compreensão no tempo e no espaço” (citado do DR nº 18/99, de 27 de agosto). 

Pretende-se então que o Centro Interpretativo do Turio e Serradela seja uma estrutura do 

Município de Vieira do Minho, funcionando como um espaço museológico, vocacionado para 

a promoção do conhecimento, divulgação e valorização do património natural, cultural e 
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histórico, dando a conhecer uma entidade local e regional, não só do vale do Turio e 

Serradela, como também de toda a serra da Cabreira, onde se propõem como objetivos 

principais:  

 A promoção de atividades no âmbito da interpretação da natureza; 

 A promoção da investigação científica; 

 A promoção do património histórico – cultural existente; 

 Desenvolvimento de projetos de educação ambiental, 

 Fomentar o turismo de natureza.  

 

Promoção de atividades no âmbito da interpretação da Natureza 

 Cada vez mais se verifica que a natureza e a paisagem são um atrativo especial para 

a sociedade, pois são elementos cada vez menos frequentes na vida quotidiana, pois 

atualmente os polos preferenciais da sociedade são as grandes cidades, pois é aqui onde 

há um elevado desenvolvimento socioeconómico. No entanto, há cada vez mais pessoas a 

voltar “às origens”, nomeadamente a zonas rurais onde predomina o “natural” (IRMA, 2006). 

 A interpretação da natureza deve-se entender como uma ferramenta fundamental 

para alcançar a conservação da natureza e promoção da biodiversidade, adquirindo vários 

objetivos, nomeadamente para: 

 Fins didáticos, tais como aulas de natureza e escolas-oficinas; 

 Fins interpretativos, como centro de visitantes, pedestrianismo, observatórios e 

miradouros de interpretação (pássaros, paisagem, animais, etc…), 

 Fins informativos, funcionando como ponto de informação. 

  Consiste então num conjunto de atividades estruturadas, com o propósito de auxiliar 

o público na compreensão do ambiente natural, onde simultaneamente se proporciona uma 

justificação para a sua conservação. 

 O Centro Interpretativo deve então oferecer condições para a transmissão de 

conhecimentos, nomeadamente no que diz respeito à compreensão da dinâmica natural da 

serra da Cabreira, onde se poderão organizar exposições, assim como a realização de 

cursos temáticos associados à natureza, saídas de campo e publicação de materiais 

informativos alusivos ao património ambiental da região (Adaptado de CISE, 2012).  

 

Promoção da Investigação Científica 

 Deverá ser feita através do estabelecimento de parcerias com instituições do Ensino 

Superior, onde se pretende que o Centro Interpretativo seja uma parte ativa no 

desenvolvimento de projetos de investigação que se realizem na área quer do vale do Turio 
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e Serradela, quer na serra da Cabreira, assim como em toda a envolvente da serra, 

nomeadamente os concelhos abrangentes. 

 Este apoio deverá ser realizado através da cedência de informação relativamente à 

área de estudo assim como a cedência de espaços de trabalho e equipamentos necessários. 

 

Promoção do património cultural – histórico existente 

 O Centro Interpretativo não deverá ser associado apenas ao património natural da 

serra da Cabreira, mas também ao património cultural, nomeadamente arquitetónico e 

arqueológico da mesma, visto que é uma área com uma riqueza e história imensa, que 

remete desde o período da pré-história recente, ou seja, desde à 6 000 anos atrás, 

vinculando-se aos períodos culturais do Mesolítico e/ou do Neolítico (Fontes et al., 2012). 

 Deverá ter como objetivo a promoção, valorização e conservação do património 

cultural, assim como o desenvolvimento de atividades ligadas ao mesmo, nomeadamente 

quanto à interpretação destas estruturas, para o que serviam, para o que eram utilizadas e 

como eram ligadas à nossa cultura. 

 

Desenvolvimento de projetos dirigidos à educação ambiental 

 Ao longo dos séculos, o relacionamento entre a humanidade e a natureza, que 

começo por uma interferência mínima nos ecossistemas, foi sofrendo uma forte pressão, 

exercida fundamentalmente sobre os recursos naturais, onde surgem problemas como a 

contaminação dos cursos de água, a poluição atmosférica, a desflorestação, entre outras 

formas de degradação do património florestal. 

 Atualmente verifica-se uma necessidade acrescida de alterar o comportamento do 

homem em relação à natureza que o rodeia, de modo a promover modelos de 

desenvolvimento sustentável, levando a uma compatibilização de práticas económicas, 

assim como uma melhoria da qualidade de vida das populações. Estes fatores levam então 

a uma necessidade de implementar a educação ambiental nas populações, especialmente 

às mais jovens, tendo como principais objetivos a educação dos cidadãos, desenvolvendo a 

consciência ambiental da população, nomeadamente para os problemas ambientais e 

respetiva resolução. Para tal, o Centro Interpretativo deverá envolver as escolas com os 

diferentes níveis de ensino e o público em geral, através de: 

 Divulgação de informação de caráter ambiental e patrimonial; 

 Ações de formação na área da educação ambiental; 

 Desenvolvimento e acompanhamento de projetos escolares e científicos de 

educação ambiental; 
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 Sensibilização de docentes para a integração nas suas práticas letivas de 

procedimentos ambientais; 

 Produção de recursos pedagógicos direcionados para a proteção e valorização 

dos recursos naturais e culturais; 

 Realização de oficinas temáticas;  

 Comemoração de efemérides alusivas ao ambiente e à natureza;  

 Realização de ações de sensibilização para a proteção ambiental e patrimonial, 

 Organização de visitas temáticas. (Adaptado e citado de CISE, 2012). 

 

Fomentação do Turismo de Natureza 

 O Centro Interpretativo deverá promover o turismo de natureza da região da serra da 

Cabreira, incluindo preferencialmente o vale do Turio e Serradela, procurando compatibilizar 

a preservação e conservação dos valores ambientais e culturais com o desenvolvimento de 

atividades de caráter sustentável.  

 Esta instalação deverá funcionar como centro de receção, disponibilizando 

informação turística e ambiental sobre a região, oferecendo aos visitantes um conjunto de 

atividades diversificadas, onde se destacam os percursos pedestres interpretativos do vale 

do Turio e Serradela, assim como todos os percursos existentes quer na serra da Cabreira, 

quer em todo o concelho de Vieira do Minho.  

 

Objetivo específico: restituição e reconstrução dos viveiros existentes 

 

 A existência dos viveiros sempre foi fundamental na “construção” do património 

florestal quer da serra da Cabreira, quer do vale do Turio e Serradela. Como foi 

anteriormente referido, tanto o viveiro do Turio como o da Serradela foram fundamentais 

para a arborização da serra, pois aqui se produziram os diversos tipos de exemplares 

arbóreos, com fim à utilização posterior na arborização, sendo esta área das primeiras a ser 

arborizada. A sua restituição é importante para este local, pois o seu valor cultural e histórico 

é elevado.  

Pretende-se assim que o antigo viveiro do Turio funcione como espaço/núcleo 

museológico, definido como “local ou instalação onde através da interpretação se remete o 

visitante para a compreensão de determinados fenómenos culturais, sociais e naturais, 

através do seu contacto direto ou da recriação dos mesmo” (DR nº 17/99 de 27 de agosto), 

isto é, um espaço diretamente ligado ao centro interpretativo com diversos placards sobre a 
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sua história, contendo estes imagens de arquivo (caso existam) com explicações detalhadas 

sobre como funcionava o viveiro, assim como informação sobre as espécies aqui produzidas.  

 

Objetivo específico: turismo de natureza com base no Ecoturismo 

 

 O turismo de natureza, segundo o Turismo de Portugal (2006), é a vivência de 

experiências de grande valor simbólico, interagindo e usufruindo da natureza, onde se 

inserem atividades desportivas, contemplação da natureza e outro tipo de atividades. É 

dividido em dois tipos de mercado, nomeadamente “natureza soft”, onde as experiências se 

baseiam na prática de atividades ao ar livre de baixa intensidade, tais como percursos 

pedestres e observação de fauna, e “natureza hard”, onde as experiências se relacionam 

com a prática de desporto de natureza, e/ou atividades estas que requerem um elevado 

grau de concentração ou conhecimento. O turismo de natureza tem sido cada vez mais 

procurado pela população em geral, e este deve estar interligado com o Ecoturismo, que 

não tem uma definição consolidada, pois está sujeito a uma variedade de usos. 

Foi pela primeira vez referenciado como “ecological tourism92” por W. Hetzer em 

1965, centrando-se em quatro princípios, nomeadamente o respeito pelas culturas locais, a 

minimização dos impactos ambientais, a maximização da satisfação do turista e a 

maximização dos benefícios atribuídos às comunidades locais (Completo, 2007). No entanto 

a primeira definição formal que surgiu de Ecoturismo foi em 1987 por Ceballos-Lascuráin, 

onde afirma que é “uma modalidade turística ambientalmente responsável, que consiste na 

viagem ou visita a áreas naturais relativamente não perturbadas, a fim de desfrutar, apreciar 

e estudar os atrativos naturais (paisagem, fauna e flora) nestas áreas, bem como qualquer 

evento cultural presente (…) que aí pode ser encontrado, através de um processo que 

promove a conservação, tendo um impacto ambiental baixo, promovendo a participação 

ativa das populações, sendo benéfica a nível socioeconómico” (Ceballos-Lascuráin, 1987, in 

Definiendo Ecoturismo; Espinoza, A., 2004), sendo esta ultima definição adotada pela IUCN.  

 Em 1990 a TIES define-o como “responsible travel to natural areas that conserves 

the environment and improves the well-being of local people”93, sendo este centrado na 

união da conservação, das comunidades e “viagens” sustentáveis, ou seja, os que 

implementam e praticam o Ecoturismo deverão seguir como princípios os abaixo indicados: 

 Minimização dos impactes no ambiente; 

 Promover a sensibilização e respeito ambiental e cultural dos espaços; 

 Promover experiências positivas, quer para visitantes quer para anfitriões; 

                                                
92 Ou mais precisamente, turismo ecológico, 
93

 Viagem responsável por áreas naturais, que visa a conservação do meio ambiente e melhorar o bem-estar da população local. 
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 Promover benefícios financeiros, com base na conservação e nas populações; 

 Incrementar a sensibilização para com os países, quer a nível político, ambiental 

e social (TIES, 2012).  

A estratégia a adotar para o vale do Turio e Serradela em reação ao turismo de 

natureza deverá ter como base os princípios anteriormente referidos, sendo relacionada 

com as atividades ligadas à natureza, nomeadamente no que diz respeito a percursos 

pedestres e de BTT, percursos pedestres interpretativos, visitas temáticas, contemplação da 

natureza e observação de exemplares faunísticos.  

 

Objetivo específico: touring cultural e paisagístico  

 

Touring consiste em descobrir, conhecer e explorar os atrativos de uma dada região 

e/ou local, tendo como objetivo construir ou utilizar um itinerário, que envolve um ou mais 

lugares, de duração e permanência variável. As rotas e percursos organizados e 

devidamente divulgados constituem um importante centro de atração perante turistas 

(Bonifácio (2014) & Domingues et al., (2011)).  

 Este produto deverá incidir-se no vale do Turio e Serradela sobre o património 

cultural e histórico construído, associado à envolvente paisagística deste local, de elevada 

importância patrimonial a nível cultural e paisagístico, através de percursos pedestres 

associados a estes valores. No entanto, posteriormente, deverá ser devidamente trabalhado 

para que se associe a outros locais de interesse cultural e paisagístico ao longo da serra da 

Cabreira, como também ao longo de todo o concelho.  

 

Objetivo específico: criação de um parque de campismo baseado nas “tree houses”  

  

 Como já se tem vindo a referir ao longo da presente dissertação a implantação de 

estratégias baseadas nos princípios ecológicos e sustentáveis é um dos grandes objetivos 

para o vale do Turio.  

 Ao longo da análise e estudo efetuado sobre o vale do Turio, verifica-se uma 

necessidade de implantação de um parque de campismo, baseado no princípio das “tree 

houses”, ou seja, casas na árvore. Este parque deverá estar de acordo e seguir a Portaria 

n.º 1320/2008, de 17 de novembro e o regulamento do PDM de Vieira do Minho, sendo o 

ponto de receção a casa de guarda junto à estrada municipal que liga Vieira do Minho à 

Serradela.  



 

111 
 

 Para o vale do Turio e Serradela deverão ser pensadas estruturas em que a 

construção em si seja apoiada em sapatas, de modo a minimizar os impactes negativos da 

sua implantação, assim como evitar a impermeabilização do solo nestes locais. Deverão ser 

utilizados os materiais naturais e provenientes da região, sendo ainda estruturas 

sustentáveis, que se enquadrem com a envolvente. A cor dos materiais deverá corresponder 

às cores da envolvente, a estrutura não deverá danificar o estrato arbóreo envolvente, a não 

ser que se trate de árvores mortas ou em risco de cair. Cada estrutura deverá ser estudada 

e desenhada de acordo com a envolvente, evitando ao máximo alterações no ecossistema, 

adaptando-se ao local. O seu desenho e estrutura, ficará à responsabilidade de um técnico 

superior licenciado em arquitetura. 

 

Objetivo específico: criação de percursos interpretativos  

 

 Depois de algumas observações no local, verificou-se que as pessoas/turistas 

percorrem o vale preferencialmente a pé. Deste modo, e depois das verificações 

constatadas acerca da mobilidade pedonal, é necessário recuperar os percursos pedonais 

existentes, propondo-se uma rede de percursos pedonais devidamente sinalados. De 

acordo com Tovar (2010) (citado por Carvalho, 2010) “A sinalização de um percurso 

pedestre é de extrema importância. Um percurso pedestre bem sinalizado/marcado pode ser 

percorrido em total segurança sem recurso a mapas ou textos descritivos. A marcação de 

percursos com pintura é bastante frequente e consiste em desenhar marcas definidas e 

reconhecidas, ao longo de todo o trajeto, que guiam os utilizadores, como se de um fácil 

jogo de pistas se tratasse.” 

 Para o vale do Turio e Serradela pretende-se abordar os percursos interpretativos, 

sendo estes “ (…) caminhos ou trilhos devidamente sinalizados que têm como finalidade 

proporcionar ao visitante, através do contacto com a natureza, o conhecimento dos valores 

naturais e culturais (…) ” (PDNAP, DR n.º 18/99, de 27 de agosto (Alterado pelo DR n.º 

17/2003, de 10 de outubro)), onde se terão como pontos-chave para uma nova proposta de 

traçados, ou requalificação dos existentes: 

 Trilhos diversificados, integrados no meio ambiente, ao longo de paisagens 

naturais, como zonas ribeirinhas, matas de carvalhais e resinosas; 

 Percursos associados aos valores naturais, históricos e culturais existentes; 

 Associar as rotas às sensações humanas, como a experiência do silêncio/ruído, 

pontos de vista, paragens/pontos de descanso, integração de infraestruturas 
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“amigas” do caminhante (WGD Tourismus GmbH and Naturefriends International, 

2013).  

Estes trilhos interpretativos podem fornecer um ponto de acesso ao exterior, com 

uma rota a seguir pelas pessoas, de modo a que não se percam no local, encarando as 

dificuldades físicas do mesmo, assim como a oportunidade de fazer um desporto de 

natureza, estimulando-se o exercício em locais íngremes, de dificuldade mais ou menos 

elevada, fornecendo ainda uma variedade de paisagens diversificada, que vão de pontos 

altos, obtendo-se uma panorâmica sobre a envolvente do local, com uma escala mais 

abrangente, até aos detalhes de pequena escala, como é o caso de exemplares florísticos e 

faunísticos diversificados (Bell, 1997).  

A interpretação da paisagem deverá assentar em princípios como o valor natural, 

histórico ou cultural dos locais a visitar, assim como a sensibilização para a conservação do 

local incentivando para a compreensão dos processos ecológicos que aqui ocorrem e a sua 

respetiva importância, conduzindo a uma consciência ambiental (Bell, 1997).  

 Tem-se então o percurso do Turio e o percurso do Cabeço da Vaca, ambos 

existentes e homologados, onde se tem como objetivo a adaptação dos mesmos a 

percursos interpretativos, sendo estes mais ligados à parte histórica e cultural do local, pois 

percorrem todos os elementos patrimoniais anteriormente referidos, não esquecendo os 

valores faunísticos, florísticos e paisagísticos associados a estes percursos. São propostos 

dois percursos dentro do vale, mais ligados aos valores faunísticos, florísticos e 

paisagísticos de elevado interesse do ponto de vista da conservação e preservação, sendo 

percursos mais dinâmicos, associados às cores, sons e texturas do espaço, assim como 

também à promoção de conhecimento mais científico relacionado com a fauna presente no 

local, sendo então o percurso dos Amieiros, ligado aos valores florísticos do espaço, com 

uma elevada atratividade no período outonal e o percurso do Rio, ligado aos valores 

faunísticos, que atravessa o vale junto às linhas de água, cascatas e grutas existentes, não 

observáveis de outros percursos. É de salientar que estes últimos são mais suscetíveis às 

ações antropogénicas devido aos valores faunísticos e florísticos com elevado valor para a 

conservação, constantes da RN2000, devendo por isso, o número de visitantes ser limitado, 

de acordo com estudos, determinando a capacidade de carga do local.  

Como em qualquer tipo de percurso deverão seguir-se os seguintes cuidados e 

normas de conduta no decurso dos trilhos, fundamentais para manter uma conduta de 

respeito pelos valores naturais e culturais: 

 Não fazer lume; 

 Não colher plantas, rochas, minerais ou artefactos, deixando a natureza intacta, 

nem provocar danos no património quer natural quer construído; 
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 Evitar o barulho, não perturbando a fauna selvagem nem a tranquilidade e 

equilíbrio local; 

 Não abandonar os resíduos (lixo), depositando-os no ecoponto; 

 Respeitar a propriedade privada; 

 Não desviar nem sair dos percursos descritos e marcados, seguindo as 

indicações da sinalização existente, 

 Utilizar vestuário e calçado adequado.  

A sinalização dos percursos a adotar deverá ser a proposta pela FCMP, 

nomeadamente quanto às marcas, pois são fundamentais para a orientação do 

pedestrianista, respeitando o formato, dimensões e cores respetivas, sendo usadas apenas 

na medida do possível, nem a menos94 nem a mais95. Estas deverão ser obrigatoriamente 

colocadas: 

 No início e final do percurso, a menos de 50 metros dos painéis informativos, e 

logo após as mudanças de direção, para confirmação do trajeto, a menos de 50 

metros – caminho certo; 

 Antes dos cruzamentos e bifurcações em que se verifique mudança de direção, a 

menos de 30 metros – mudança de direção à esquerda ou à direita, 

 Logo após o início de caminhos a evitar, a menos de 30 metros, em áreas 

sujeitas a condições meteorológicas adversas, nomeadamente nevoeiros 

frequentes – caminho errado (FCMP, 2006).  

Estes percursos devem ainda ser propostos à FCMP, incumbindo ao RNPP o registo 

dos respetivos percursos, atribuindo a respetiva numeração e fazendo a sua homologação 

de acordo com os pré-requisitos estabelecidos, de acordo com o RHPP, divulgando os 

percursos a nível nacional e internacional.  

Devem também ser associados e divulgados pelos códigos QR, remetendo para uma 

página web, ligada à página da CMVM, onde se obtém informação sobre cada espécie 

observada, quer de fauna quer flora, nomeadamente o nome comum e científico, nichos de 

alimento e nidificação e respetivos habitats, como também a informação associada ao 

património existente, sobre a sua história, para o que servia, o que se fazia, não 

esquecendo a informação sobre o percurso que se está a percorrer, no que diz respeito aos 

postos de paragem, informações e telefones de emergência, zonas de descanso e 

merendas, alojamento próximo e serviços de restauração próximos. Esta página deve conter 

todas as informações necessárias sobre os percursos, sobre o vale do Turio e Serradela, 

assim como sobre a serra da Cabreira. 

                                                
94

 Pois pode criar problemas de orientação. 
95

 Pois pode ser provocador de impacte ambiental. 
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Objetivo específico: reforço da sinalética no vale do Turio e Serradela 

 

Ao percorrer todo o curso do vale do Turio até à Serradela, verifica-se que a 

sinalética existente é insuficiente, tanto em quantidade como em qualidade e respetiva 

localização, pois ao longo dos anos verificou-se uma degradação e vandalismo progressivo 

de todo o espaço. Os locais mais importantes, nomeadamente património arqueológico 

estão sinalizados com placas de localização do sítio, não se encontrando qualquer outro tipo 

de informação relativamente ao que se está a observar.  

Propõe-se assim uma revisão geral de toda a sinalética, com o objetivo de não só 

fornecer a indicação e/ou localização de determinados pontos de interesse e percursos, 

como também fornecer informação necessária sobre o local, seguindo a mesma linguagem, 

para evitar dissociações de material e de leitura, devendo proporcionar: 

 Painéis informativos obrigatórios no início e final do percurso, podendo ser 

colocados em pontos intermédios dos percursos, servindo um conjunto de 

informações úteis sobre o mesmo, excetuando quando se tratam de percursos 

circulares, onde basta apenas a colocação de um painel; 

 A sinalização dos acessos a determinados pontos notáveis de paisagem, 

nomeadamente quanto ao património construído, pontos de interesse e 

miradouros, e junto dos mesmos; 

 Identificação e localização dos diversos equipamentos existentes; 

 Orientação do turista ao longo do espaço; 

 Identificação de espécies florísticas e faunísticas de interesse particular e 

respetiva informação, ao longo dos percursos, 

 Integração de percursos propostos nos percursos já existentes, com a respetiva 

sinalização, de acordo com as normas internacionais. 

Embora este espaço não esteja enquadrado nas áreas protegidas, os modelos de 

painéis e estruturas de sinalização para esta área devem ter como referência a Portaria nº 

257/2011 de 12 de julho, onde se definem os modelos de sinalização para efeitos de 

identificação e informação relativa à conservação da natureza e da biodiversidade no âmbito 

das áreas protegidas, tendo-se então uma sinalização homogénea para toda a área de 

estudo e de boa interpretação por parte do visitante. Apresentam-se então os seguintes 

modelos de painéis e estruturas de sinalização, segundo a Portaria nº 257/2011: 

 Mesa interpretativa – sinalização específica de informação, temática, 

interpretativa ou informativa designada a fornecer aos visitantes dados adicionais 

às atividades interpretativas; 
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 Painel grande – sinalização de orientação geral em pontos de paragem de 

visitantes, destinada a fornecer indicações específicas de localização, colocada 

nos miradouros e centros de interpretação; 

 Painel pequeno – é um elemento de sinalização informativa, designado ao 

suporte de informação e acompanhamento, especialmente quanto aos percursos 

pedestres, informando a existência e a orientação dos mesmos; 

 Painel de boas vindas / interpretativo – elemento de sinalização informativa, de 

aproximação e de boas-vindas, onde se encontra informação sobre os limites da 

área em questão, sendo colocado à entrada das principais vias de acesso à área; 

 Totem local – é um elemento de sinalização direcional e informativa, destinado à 

indicação de direção, distância e à sua marcação. É de sinalização específica de 

informação e de acompanhamento, designado a fornecer ao visitante a existência 

e a orientação de percursos pedestres; 

 Totem direcional – elemento de sinalização direcional, com vista à indicação de 

direção para pontos de interesse, serviços ou interdições, 

 Totem percurso/atividade/serviço – elemento de sinalização informativa sobre a 

atividade, percurso ou serviço.   

Estes modelos de painéis deverão obedecer às caraterísticas estabelecidas da 

Portaria, assim como o grafismo dos caracteres, símbolos e pictogramas, em como o seu 

respetivo dimensionamento, materiais e regras de colocação, podendo contudo, serem 

colocados outros tipos de painéis e estruturas de sinalização adicionais que visem o 

complemento de informação96. 

 

VI.2.2.2. Objetivo geral 6: promoção e divulgação da paisagem 

 

Como já se tem vindo a referir ao longo da presente dissertação, o vale do Turio e 

Serradela é um local com um elevado valor paisagístico, cultural e histórico, possuindo 

caraterísticas únicas e excecionais do ponto de vista paisagístico, sendo por isso um ponto 

de referência para quem visita Vieira do Minho. A promoção e divulgação da paisagem, está 

ligada ao desenvolvimento turístico e regional, promovendo assim um desenvolvimento 

económico e social da região.  

Embora este objetivo apareça no final, não significa que não seja o primeiro a ser 

colocado em prática. Deve ser trabalhado em conjunto com a promoção científica para o 

local, assim como a promoção de atividades diversas, quer lúdicas quer educativas.  

                                                
96 Anexo IV: Modelos de sinalização a adotar para o vale do Turio e Serradela. 
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Objetivo específico: promoção do local e respetiva divulgação 

 

 Ao longo deste capítulo foi-se interpretando vários tipos de parcerias que se poderão 

fazer para um melhor funcionamento desta área. Estas parcerias levam direta e 

indiretamente à promoção e respetiva divulgação do local, pois além de investirem no local, 

conduzem à atração turística e poderão incentivar à investigação, sendo estas perspetivas 

importantes.  

 Deverá ser efetuada através de panfletos informativos e interpretativos sobre os 

percursos propostos e sobre o vale do Turio e Serradela, placas informativas ao longo das 

estradas nacionais e municipais, indicativas da localização da área, websites que dinamizem 

o nome do vale do Turio, visto que este começa a ter algum “conhecimento exterior” por 

parte de blogs pessoais de pedestrianismo, assim como páginas sociais, que atualmente 

são uma forma dinamizadora de conhecimentos, locais e outros interesses comuns entre os 

turistas, tendo assim um alcance abrangente quer a nível do país, como a nível europeu e 

mundial. 

 

VI.2.3. Plano de ordenamento para o vale do Turio e Serradela 

 

 Depois de abordadas todas as estratégias a desenvolver para a área, é importante o 

desenvolvimento de um plano de planeamento, ordenamento e gestão, tendo por base os 

Planos de Intervenção em Espaço Rural, também denominados por PIER. Estes planos 

consistem em várias ações, previamente definidas, que vão posteriormente dar origem a 

uma cartografia base, que consiste numa proposta de condicionantes, numa proposta de 

implantação e numa proposta de gestão.  

 A planta de Condicionantes97 tem como base a planta de condicionantes do PDM 

(1995) e da revisão do PDM (2014), que tem por base colmatar condicionantes existentes 

que faltam no plano de 95, sendo inseridas as seguintes categorias:  

 

 

 

 

 

 

                                                
97 Anexo IV: Carta 23.  
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Tabela 19: Categorias e subcategorias das condicionantes propostas. 

CATEGORIA SUBCATEGORIA 

Domínio Hídrico Leitos e margens de linhas de água 

Recursos Agrícolas Reserva Agrícola Nacional 

Recursos Florestais 

Árvores de Interesse Público 

Regime Florestal 

(Perímetro florestal da serra da Cabreira) 

Recursos Ecológicos 
Cursos de água integrados em REN 

Reserva Ecológica Nacional 

Telecomunicações 

Estações Rádio elétricas 

Zona de Libertação primária 

Zona de Libertação secundária 

Faixa de desobstrução 

Linhas Elétricas 
Muito alta tensão 

Alta tensão 

Rede viária 

Estrada nacional 

Estrada regional 

Estrada municipal 

Infraestruturas energéticas Aerogeradores 

 

A planta de Implantação98 tem como base e principio a necessidade de assegurar a 

conservação e valorização dos recursos naturais e culturais existentes, e por conseguinte o 

seu uso de uma forma sustentável para o local, sendo assim constituída por várias 

categorias de espaço, representativas do regime de uso e ocupação do solo do vale do 

Turio e Serradela.  

Esta atribuição e definição de categorias, resulta de uma análise extensiva de todos 

os fatores biofísicos e culturais existentes, onde cada zona é classificada de acordo com os 

objetivos e estratégias definidos previamente, através da conservação e preservação 

faunística, florística e patrimonial (cultural), assim como tendo em conta os usos dominantes, 

onde para tal é tido em conta a suscetibilidade dos valores naturais e culturais aos fatores 

antropogénicos e abióticos.  

Identificam-se então as seguintes categorias de espaço para o vale do Turio e 

Serradela: 

 Área de conservação, preservação e valorização – nível I 

 Áreas de conservação, preservação e valorização – nível II 

 Áreas de conservação e valorização – nível I 

                                                
98 Anexo IV: Carta 24.  
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Na tabela abaixo são especificados a descrição e objetivos do ordenamento, assim 

como os respetivos critérios e delimitação: 

 

Tabela 20: Tabela síntese das categorias de espaço e respetivos objetivos e critérios de delimitação para o ordenamento. 

CATEGORIA 

DE ESPAÇO 
OBJETIVOS DE ORDENAMENTO CRITÉRIOS DE DELIMITAÇÃO 

Áreas de 

conservação, 

preservação e 

valorização – 

nível I 

Áreas onde os valores naturais e 

culturais existentes possuem um 

carácter excecional do ponto de vista 

da conservação, preservação e 

valorização, caraterizados por uma 

elevada sensibilidade ecológica.  

- Habitats conhecidos de Chioglossa 

lusitanica, Lacerta schreiberi, Triturus 

helveticus, Lutra lutra e Galemys 

pyrenaicus, classificadas no âmbito da 

RN2000, nomeadamente margens das 

linhas de água integradas em REN
99

. 

- Áreas de elevada sensibilidade 

arqueológica, definidas nas cartas do 

PDM (2014). 

Áreas de 

conservação, 

preservação e 

valorização – 

nível II 

Áreas que asseguram a 

conservação, manutenção e 

valorização dos valores naturais e 

culturais existentes, assim como os 

usos e atividades a eles associados.  

- Povoamentos de Quercus; Alnus 

glutinosa; Betula alba e Castanea sativa. 

- Habitats naturais e seminaturais 

existentes, onde o coberto vegetal possui 

uma elevada importância quer a nível 

ecológico e cénico, quer para assegurar 

espécies como o Capreolus capreolus 

Vipera latesei e Oryctolagus cuniculus, 

entre outras espécies com estatuto de 

proteção e conservação. 

- Linhas de água não integradas em 

REN
100

, pois abrigam diversos 

exemplares faunísticos, com valor 

ecológico elevado. 

- Zonas de património edificado com 

elevada importância cultural.  

Áreas de 

conservação e 

valorização – 

nível I 

Áreas que asseguram a 

conservação, manutenção e 

valorização dos valores naturais e 

culturais existentes, assim como os 

usos e atividades a eles associados. 

- Áreas correspondentes à zona de 

“tampão” e “transição”, tais como matos e 

áreas de recreio e lazer existentes no 

local, assim como vegetação com menor 

valor ecológico para proteção e 

conservação.  

                                                
99 Zona de amortecimento de 50 metros para cada lado 
100 Zona de amortecimento de 10 metros para cada lado 



 

119 
 

VII. CONCLUSÃO 

 

O vale do Turio tem caraterísticas muito próprias para a proteção/conservação 

ambiental, como aptidão para as funções social e cultural, nomeadamente no que diz 

respeito ao turismo (visto que é muito procurado por turistas que visitam Vieira do Minho). 

Como tal é necessário, para um bom planeamento, ordenamento e gestão 

paisagística deste local, um estudo mais aprofundado, integrado e interdisciplinar, de forma 

a tornar todo o sistema sustentável.  

É fundamental que a implantação projeto à escala da paisagem tenha a capacidade 

de transformar os espaços naturais e seminaturais, em paisagem que possam ser 

classificadas como áreas de paisagem únicas pelos seus valores naturais e culturais, que se 

distingam de tipos de paisagens mais homogéneas. Contudo de salientar que o desenho em 

espaços como o vale do Turio e Serradela segue linhas distintas dos espaços urbanos, pois 

nestas áreas aborda-se as estratégias para a conservação, preservação e valorização dos 

ecossistemas constituintes.  

É necessário (re) adaptar o espaço, nomeadamente no que diz respeito às formas de 

ocupação do espaço de forma sustentável e equilibrada, que levem à melhoria da qualidade 

não só ambiental, como também das populações envolventes, sendo um local com uma 

riqueza natural e cultural enorme, que remete de tempos remotos.  

A função do Arquiteto Paisagista torna-se crucial na interpretação de uma vasta 

multiplicidade de conhecimentos relacionados desde as caraterísticas biofísicas, à análise 

histórico-paisagística, até às relações socioculturais.  

 As estratégias desenvolvidas pretendem comprometer-se na promoção da 

biodiversidade, conservação e preservação da mesma, assim como na promoção do 

património histórico-cultural existente, criando sinergias que promovam a valorização e 

proteção do potencial endógeno do vale. 

A nível ecológico ambiental conclui-se que o vale tem elementos faunísticos e 

florísticos de elevado interesse para a conservação, preservação e valorização, pelo qual se 

deverá proceder a medidas de reflorestação que induzam o restabelecimento da capacidade 

bio produtiva, essencialmente em espaços que foram percorridos recentemente por 

incêndios florestais, onde se deverá dar importância acrescida à regeneração natural de 

locais específicos e com necessidade, de uma forma conduzida, dando-se preferência às 

folhosas autóctones.  

Nas zonas ribeirinhas deverá se proceder à respetiva manutenção no que respeita à 

limpeza e desobstrução das linhas de água, leitos e margens, promovendo-se o 
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adensamento da cortina ripícola, tendo sempre em atenção os valores faunísticos e 

florísticos de elevado interesse biológico nestes locais, pois são zonas de elevada 

sensibilidade ecológica, abrigando os mais diversos tipos de fauna com especial interesse 

para a conservação, preservação e valorização. Nestes locais é essencial que numa 

primeira fase se proceda ao combate de infestantes tais como a mimosa, que leva a vários 

impactes negativos a nível ecológico, alterando o status natural do ambiente a nível da 

biodiversidade.  

Nos povoamentos florestais existentes deverão ser adaptadas as normas de 

silvicultura adequadas definidas no PROF-BM. No entanto deverão dar-se prioridade aos 

povoamentos mistos ao invés dos puros, pois permitem várias interações ecológicas, no que 

respeita a uma maior estabilidade e equilíbrio bioecológico, sendo também o mais 

aproximado do “natural”, favorecendo a regeneração natural do ecossistema, levando a um 

maior enriquecimento da biodiversidade e a uma maior resistência e resiliência às 

perturbações exteriores, tendo sempre em conta as espécies autóctones adequadas ao 

local e às caraterísticas biofísicas do mesmo.  

Em relação ao património existente, este contem um elevado potencial devendo 

deter um ordenamento específico e adequado a cada situação, onde as medidas 

orientadoras se baseiam essencialmente pela conservação, preservação e manutenção do 

património existente. No que diz respeito à manutenção de acessos e criação de apoios de 

segurança para os visitantes/turistas, assim como a limpeza do próprio património e 

respetiva envolvente. É importante a colocação de sinalização de indicação e de informação 

nestes locais, pois é atualmente é escassa. Este está articulado com a evolução 

socioeconómica do município, pois está ligado à exploração turística e ao desenvolvimento 

de estudos na área científica.  

A estratégia sociocultural é direcionada para a população em geral, tendo em vista a 

promoção da qualidade de vida das populações, assim como a interação destas com a 

envolvente, nomeadamente no que diz respeito à tomada de decisões de ordenamento, 

planeamento e gestão paisagística para o local, assim como o fomento de ações de 

voluntariado, promovendo uma cidadania mais ativa e solidaria, contribuindo para a 

qualidade de vida das populações. 

 O bem-estar humano está diretamente ligado aos valores naturais, o que leva à 

implantação de estratégias ligadas ao turismo e às relações humanas com a natureza 

envolvente, sendo assim necessário adaptar o espaço para receber visitantes, tornando os 

espaços de recreio e lazer mais apelativos, e com as condições necessárias, adaptados a 

pessoas com mobilidade reduzida. No entanto o projeto destes espaços deve ser feito por 

forma a não prejudique a envolvente e o ecossistema, utilizando materiais naturais, 
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provenientes da serra, tais como granitos e madeiras. É ainda de salientar a restruturação 

das casas florestais para fins lúdicos, didáticos e interpretativos é importante no 

desenvolvimento do vale, pois cria dinamismo a nível turístico e socioeconómico, assim 

como promoção do conhecimento científico, divulgação e valorização do património natural 

e histórico-cultural. 

 Na promoção e divulgação da paisagem a criação de percursos interpretativos 

ligados à biodiversidade e património histórico-cultural toma especial destaque. Estes 

percursos devem fornecer informações sobre o local, assim como deverão ser devidamente 

sinalizados, onde a interpretação da paisagem assenta nos valores naturais, históricos e 

culturais do local, sensibilizando à conservação do mesmo, e incentivando para a 

compreensão dos processos ecológicos e respetiva importância dos mesmos no 

ecossistema. O trajeto dos percursos deverá aproveitar os traçados já existentes, 

minimizando ao máximo os impactos sobre o ecossistema do vale, sendo devidamente 

sinalizados, seguindo a portaria nº 257/2011 de 12 de julho.  

 Deverá considerar-se o condicionamento do número de visitantes em áreas 

ecológicas mais sensíveis, de modo a que a pressão antropogénica seja controlada, assim 

como a circulação de veículos automóveis deverá ser condicionada a veículos autorizados 

pela CMVM e ICNF, com vista à manutenção do local. Poderá ser aberta a rede viária aos 

veículos privados 2 a 3 vezes durante o ano, como por exemplo para passeios 4x4. 

Convém mencionar que, como o vale do Turio se encontra integrado em Regime 

Florestal do Perímetro da serra da Cabreira, o município não dispõe de áreas próprias, não 

podendo assim proceder às ações de recuperação e reabilitação dos ecossistemas. Sendo 

assim, a sua intervenção poderá passar pela prestação de todo o apoio técnico necessário, 

às entidades gestoras deste local. É de salientar ainda que a propriedade florestal também 

possui áreas privadas, o que leva à partida, a uma limitação relativamente à intervenção 

neste espaço.  

No entanto dada a existência de vários elementos endémicos, assim como à fauna 

com elevado valor de conservação, ecológico e ambiental, tais como o corço, o lobo, a 

salamandra lusitânica, o lagarto-de-água, o tritão de ventre laranja, o município em conjunto 

com o ICNF, poderá tomar um papel dinamizador no âmbito de estudos científicos na área 

da botânica e fauna em geral, isto é, levar a que estudantes universitários tenham a 

oportunidade de realizarem os seus projetos finais e de investigação, nas mais diversas 

áreas de estudo, sobre a biodiversidade do local, nomeadamente no que diz respeito à 

fauna anteriormente referida, no que respeita aos núcleos populacionais, respetivos nichos 

de reprodução e nidificação e suas deslocações na área, assim como a nível geológico e a 

nível florístico, inventariando-se espécies endémicas do local, e sua relação com a 
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envolvente, promovendo assim a investigação científica, e de um certo modo promovendo a 

divulgação do local e do existente, apostando na publicação das respetivas investigações 

realizadas.  

A CMVM através dos seus serviços técnicos poderá deste modo acolher estudos de 

natureza biológica, faunística, florestal, calendarizando vários programas de estudos e 

intervenções possíveis a realizar no local, levando a um programa de financiamento de 

estudo do local, pois assim é possível cimentar informação acerca do vale, não aprofundada 

na presente dissertação, tendo em vista a sua posterior divulgação como local de atividades 

de formação científica, recreio, lazer e turismo.  

Através de parcerias com as universidades envolventes, assim como os 

agrupamentos de escolas, a CMVM poderá criar parcerias com estas mesmas entidades, de 

modo a obter fundos para a educação através do programa 20/20, tornando assim o vale do 

Turio e Serradela como laboratório vivo biológico, onde se poderia investir na recuperação 

de infraestruturas existentes para este mesmo fim, como mencionado anteriormente.  

Conclui-se ainda que a presente dissertação pretendeu, essencialmente, reforçar a 

importância do vale do Turio e Serradela, quer pelos seus valores biofísicos, como pelos 

seus valores socioculturais e históricos, contribuindo para um melhor aproveitamento e uma 

utilização sustentável deste espaço tão agradado por todos, promovendo a sua conservação, 

preservação e valorização assim como a divulgação de um local digno de visita, através de 

estratégias de desenvolvimento e pelo plano de ordenamento sustentável para o local, do 

qual faz parte o PIER, mantendo-se assim o carácter único deste local ao mesmo tempo que 

se valorizam os elementos integrantes da paisagem, através de atividades recreativas, 

económicas e sociais.  
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ANEXO II: FLORA E FAUNA DO VALE DO TURIO E SERRADELA  

 

Flora da serra da Cabreira  

Tabela 21: Flora existente da serra da Cabreira. Adaptado de "Atlas da Fauna e Flora da serra da Cabreira" Soares et al., 
(2000), Campos, (2004), J.Lourenço, P.V.Araújo, J.Farminhão, F.Clamote, A.Carapeto. 2014. Concelho: vieira do minho - 
elenco florístico. Flora-On: Flora de Portugal interactiva. Sociedade Portuguesa de Botânica. 

 
ESPÉCIES DE INTERESSE 
(Estatuto de proteção/carácter 
endémico) 

Osmundaceae   

Feto-real Osmunda regalis L.  

Hypolepidaceae   

Feto comum  Pteridium aquilinum (L.) Khun  

Aspleniaceae   

Avencão Asplenium trichomanes L.  

Avenca-negra Asplenium onopteris L.  

Athyriaceae   

Feto-fêmea-dos-italianos Athyrium filix-femina (L.) Roth  

Aspidiaceae   

Fentanha Polystichum sp.  

Falso-feto-macho Dryopteris sp.  

Blechnaceae   

 Blechnum spicant (L.) Roth  

GYMNOSPERMAE   

Pinaceae   

Abeto  Abies sp.  

Pseudotsuga  Pseudotsuga sp.  

Abeto-falso Picea abies (L.) Karsten  

Larício-europeu Larix decidua Miller  

Cedro  Cedrus sp.  

Pinheiro-bravo Pinus pinaster Aiton  

Pinheiro-negro Pinus nigra Arnold  

Pinheiro-de-Monterey Pinus radiata D.Don  

Pinheiro-branco Pinus strobus L.  

Pinheiro-silvestre  Pinus sylvetris L. LEPPC
101

; Conv. Berna
102

 

Taxodiaceae   

Sequoia Sequoia sempervirens (Lamb.) Endl.  

Criptoméria Cryptomeria japonica (L. fil.) D.Don  

Cupressaceae   

Cipreste-da-Califórnia Cupressus macrocarpa Hartweg  

Cedro-do-buçaco Cupressus lusitanica Miller  

Cedro-branco  
Chamaecyparis lawsoniana (A. 

Murray) Parl. 
 

Tuia Thuja sp.  

ANGIOSPERMAE   

DICOTYLEDONES   

Salicaceae   

Salgueiro-branco Salix alba L.  

Salgueiro-preto Salix atrocinerea Brot.  

Betulaceae   

Vidoeiro Betula celtiberica Rothm. & Vasc.  

Amieiro Alnus glutinosa (L.) Gaertner  

Fagaceae   

Faia Fagus sylvatica L.  

Castanheiro Catanea sativa Miller  

Carvalho-americano Quercus rubra L.  

                                                
101

 Lista de espécies botânicas a proteger em Portugal Continental. 
102

 Convenção de Berna. 
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Sobreiro Quercus suber L.  

Carvalho-alvarinho Quercus robur L.  

Carvalho-negral Quercus pyrenaica Willd.  

Polygonaceae   

 
Polygonum salicifolium Brouss. Ex 
Willd. 

 

Erva-pessegueira Polygonum persicaria L.  

 Reynoutria japonica Houtt.  

 Rumex acetosella L. ssp. acetosella  

 
Rumex acetosella L. ssp. 
angiocarpus (Murb.) Murb. 

 

Azedas Rumex acetosa L.  

Phytolaccaceae   

Tintureira Phytolacca americana L.  

Portulacaceae   

 Montia fontana L.  

Caryophyllaceae   

Arenaria Arenaria montana L.  

 Arenaria querioides Pourret ex Willk. End. Ibérico 

Morugem-vulgar Stellaria media (L.) Vill.  

 Stellaria holostea L.  

 Cerastium fontanum Baumg.  

 Corrigiola telephiifolia Pourret  

 Illecebrum verticillatum L.  

 Spergula morisonii Boureau  

 
Spergularia cappillacea (Kindb. & 
Lange) Willk. 

End. Ibérico 

 Silene longicilia (Brot.) Otth in DC. 
End. Lusitânico; LEPPC; Conv. 
Berna 

 Silene nutans L.  

Silene Silene foetida Link ex Sprengel End. Ibérico 

Erva-traqueira Silene vulgaris (Moench.) Garcke  

 Silene dioica (L.) Clairv.  

 Silene scrabriflora Brot. End. Ibérico 

 
Dianthus langeanus Willk. in Willk. & 
Lange 

 

Ranunculaceae   

Anémona-dos-bosques 
Anemone trifolia L. ssp. albida 
(Mariz) Tutim 

End. Ibérico 

 Ranunculus omiophyllus Ten.  

Celidónia-menor Ranunculus ficaria L.  

Amor-perfeito-dos-velhos, Aquilegia sp.  

Erva-pombinha Aquilegia vulgaris L.  

Viúvas Aquilegia dichroa Freyn End. Ibérico 

 
Thalictrum flavum L. ssp. costae 
(Timb.-Lagr. ex Debeaux.) Rouy & 
Fouc. 

 

Cruciferae   

 
Teesdalia nudicaulis (L.) R. Br. In 
Ainton 

 

 
Teesdalia coronopifolia (J.P. 
Bergeret) Thell. 

 

 Brassica sp.  

 Coincya sp.  

 
Coincya monensis (L.) Greuter & 

Burdet 
 

Resedaceae   

 
Sesamoides purpurascens (L.) G. 

Lopez 
 

Droseraceae   

Orvalhinha Drosera rotundifolia L. Conv. Berna; LEBPPC 

Crassulaceae   

 Umbilicus rupestris (Salisb.) Dandy in  
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Riddelsd. 

 
Umbilicus heylandianus Webb & 

Berth. 
 

 Sedum forsteranum Sm. in Sowerby  

Arroz-dos-telhados Sedum album L.  

Erva-pinheira Sedum anglicum Hudson  

 Sedum hirsuntum All.  

 Sedum arenarium Brot.  

Saxifragaceae   

 Saxifraga lepismigena Planellas End. Ibérico 

Saxífraga Saxifraga spathularis Brot. Conv. Berna; LEBPPC 

Saxífraga-branca Saxifraga granulata L.  

Platanaceae   

Plátano 
Platanus hispanica MIller ex. 
Munchh. 

 

Rosaceae   

 Rubus sp.  

Pimpinela 
Sanguisorba minor Scop. ssp. 
magnolii (Spach.) Briq. 

 

Tormentila Potentilla erecta (L.) Rauschel  

 Pyrus pyraster Burgsd.  

 Pyrus communis L.  

Tramazeira Sorbus aucuparia L.  

Pilriteiro 
Crataegus monogyna Jacq. ssp. 
brevispina (G. Kunze) Franco 

 

Leguminosae   

Mimosa Acacia dealbata Link  

Austrália Acacia melanoxylon R. Br. in Aiton  

Acacia Acacia longifolia (Andrews) Willd.  

Giesteira-branca Cytisus multiflorus (L´Her.) Sweet End. Ibérico 

Giesteira-das-sebes Cytisus grandiflorus DC  

Giesteira-das-serras Cytisus striatus (Hill) Rothm. End. Ibérico 

Giesteira-das-vassouras Cytisus scoparius (L.) Link  

Piorno-dos-tintureiros Genista florida L. End. Ibérico 

Tojo-gadanho Genista falcata Brot.  

 Genista triacanthos Brot. End. Ibérico 

Carqueja 
Chamaespartium tridentatum (L.) P. 
Gibbs. 

End. Ibérico 

Caldoneira 
Echinospartum lusitanicum (L.) 
Rothm. 

End. Ibérico 

Tojo-arnal Ulex europaeus L. ssp. europaeus L.  

Tojo-molar Ulex minor Roth  

Codeço-rasteiro Adenocarpus complicatus (L.) Gray  

 Vicia lutea L.  

Trevo-branco Trifolium repens L.  

 Trifolium dubium Sibth.  

Trevo-dos-prados Trifolium pratense L.  

 Lotus glareosus Boiss. & Reuter End. Ibérico 

Cornichão Lotus corniculatus L.  

Loureiro-dos-charcos Lotus uliginosus Schkuhr  

 Lotus subbiflorus Lag.  

Serradela-brava Ornithopus compressus L.  

Serradela Ornithopus sativus Brot.  

 Ornithopus perpusillus L.  

Geraniaceae   

Bico-de-pomba-maior Geranium columbinum L.  

Erva-roberta Geranium robertianum L.  

Euphorbiaceae   

Maleiteira Euphorbia dulcis L.  

Polygalaceae   

Erva-leiteira Polygala vulgaris L.  

 Polygala serpyllifolia J.A.C. Hose  

Aceraceae   
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Plátano-bastardo Acer pseudoplatanus L.  

Aquifoliaceae   

Azevinho Ilex aquifolium L. Conv. Berna; LEBPPC 

Rhamnaceae   

Sanguinho-de-agua Frangula alnus Miller  

Malvaceae   

Malva-de-Espanha Malva hispanica L.  

Malva Malva tournefortiana L.  

Thymelaceae   

Trovisco Daphne gnidium L.  

Guttiferae   

 Hypericum elodes L.  

 Hypericum linarifolium Vahl.  

 Hypericum humifusum L.  

Violaceae   

 Viola riviniana Reichenb.  

 Viola lactea Sm. 
End. Ibérico; Conv. Berna; 
LEBPPC 

 Viola palustris L.  

Cistaceae   

Sargaço Cistus psilosepalus Sweet  

 Cistus salviifolius L.  

 
Halimium ocymoides (Lam.) Wilk. in 
Willk. & Lange 

 

 
Halimium lasianthum ssp. alyssoides 

(Lam.) Greuter 
End. Ibérico 

Erva-de-oiro Halimium alyssoides (Lam.) C. Koch.  

 Halimium umbellatum (L.) Spach Conv. Berna; LEBPPC 

 
Xolantha globulariifolia (Lam.) 
Gallego 

End. Lusitânico; DH; Conv. Berna; 
LEBPPC 

 Xolantha guttata (L.) Raf.  

 Xolantha tuberaria (L.) Gallego  

Myrtaceae   

Eucalipto Eucalyptus globulus Labill.  

Onagraceae   

 
Epilobium lanceolatum Sebastiani & 
Mauri 

 

 Epilobium sp.  

Cornaceae   

Corniso Cornus sanguinea L.  

Araliaceae   

Hera Hedera helix L.  

Umbelliferae   

 Conopodium majus (Gouan) Loret  

Castanha-mediterrânea-maior 
Conopodium capilifolium (Guss.) 
Boiss. 

 

Embude Oenanthe crocatta L.  

 Physospermum cornubiense (L.) DC.  

 Carum verticillatum (L.) Koch  

Esfondílio Heracleum sphondyllium L.  

Cenoura-brava Daucus carota L.  

Ericaceae   

Carapaça Erica ciliaris L.  

 Erica tetralix L.  

Urze-fina Erica cinerea L.  

Queiró Erica umbellata L.  

Urze-branca Erica arborea L.  

Urze Calluna vulgaris (L.) Hull  

Daboecia 
Daboecia cantabrica (Hudson) C. 
Koch 

 

Medronheiro Arbustus unedo L.  

Arando Vaccinum myrtillus L. Conv. Berna; LEBPPC 

Primulaceae   
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 Anagallis tenella (L.) L.  

Plumbaginaceae   

Arméria 
Armeria alliacea (Cav.) Hoffmanns. & 
Link 

 

Oleacea   

 Fraxinus ornus L.  

Freixo-da-folha-estreita Fraxinus angustifolia Vahl  

Oliveira Olea europaea L.  

Gentianaceae   

 Centaurium scilloides (L. fil.) Samp.  

 Centaurium erythraea Rafn  

Convolvulaceae   

Linho-de-cuco Cuscuta epyhtymum (L.) L Conv. Berna; LEBPPC 

Boraginaceae   

Sargacinho 
Lithodora diffusa (Lag.) J. M. 

Johnston 
 

Erva-viperina Echium lusitanicum L. End. Ibérico 

Durpa-de-mel Echium plantagineum L.  

 Myosotis sp.  

Miosótis Myosotis discolor Pers.  

 
Omphalodes nitida Hoffmanns. & 
Link 

End. Ibérico 

Labiatae   

Salva-bastarda Teucrium scorodonia L.  

 Lamium maculatum L.  

 Lamium purpureum L.  

Erva-férrea Prunella grandiflora (L.) Scholler  

Erva-fêmea Prunella vulgaris L.  

 
Calamintha sylvatica Bromf. ssp. 
sylvatica 

 

Clinopódio Clinopodium vulgare L.  

Tomilho Thymus caespititus Brot. 
End. Ibérico; Conv. Berna; 
LEBPPC 

Poejo Mentha pulegium L.  

Mentrasto Mentha suaveolens Eheh.  

Rosmaninho Lavandula stoechas L.  

Scrophulariaceae   

 Anarrhinum bellidifolium (L.) Willd.  

Erva-bezerra Antirrhinum majus L.  

 Linaria spartea (L.) Willd.  

 Linaria elegans Cav.  

Erva-dos-três-passarinhos Linaria triornithophora (L.) Willd.  

 Linaria saxatilis (L.) Chaz. End. Ibérico 

Dedaleira Digitalis purpurea L.  

Verónica-das-boticas Veronica officinalis L.  

 Melampyrum pratense L.  

Erva-dos-piolhos 
Pedicularis sylvatica L. ssp. lusitanica 
(Hoffmanns. & Link) Coutinho 

End. Ibérico 

Orobanchaceae   

 Orobanche sp.  

Rubiaceae   

 Galium rotundifolium L.  

 Galium broterianum Boiss. & Reut.  

 Galium palustre L.  

 Galium helodes Hoffmanns. & Link.  

 Rubia peregrina L.  

 Raspa-lingua  

Plantaginaceae   

 Plantago major L.  

 Plantago coronopus L.  

 Plantago lanceolata L.  

 
Plantago radicata Hoffmanns. & Link. 
ssp. monticola (Samp.) Franco 

End. Ibérico; Conv. Berna; 
LEBPPC 
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Caprifoliaceae   

Sabugueiro Sambucus nigra L.  

Madressilva-das-boticas Lonicera periclymenum L.  

Campanulaceae   

 
Campanula lusitanica L. ssp. 
lusitanica 

End. Ibérico 

Valembergia-com-folhas-de-hera 
Wahlenbergia hederacea (L.) 
Reichenb. 

 

Jasione Jasione montana L.  

Compositae   

Bonina Bellis perennis L.  

Vitadínia-das-floristas Erigeron karvinskianus DC.  

 Logfia minima (Sm.) Dumort.  

 Achillea millefolium L.  

 Chamaemelum mixtum (L.) All.  

Bem-me-quer-das-rochas 
Phalacrocarpum oppositifolium 
(Brot.) Willk. 

 

Macela-espatulada Lepidophorum repandum (L.) DC. End. Ibérico 

Margarida-maior 
Leucanthemum sylvaticum 
(Hoffmanns. & Link) Nyman 

 

 Carlina corymbosa L.  

 Carduus carpetanus Boiss. & Reuter End. Ibérico 

 Cirsium palustre (L.) Scop.  

 Centaurea paniculata L.  

 
Centaurea nigra (L.) ssp. rivularis 
(Brot.) Coutinho 

End. Ibérico 

Olho-de-mocho Tolpis barbata (L.) Gaertner  

 Taraxacum sp.  

 Hypochaeris glabra L.  

 Hypochaeris radicata L.  

Dente-de-leão Leontodon taraxacoides (Vill.) Merat  

 Crepis capillaris (L.) Wallr.  

 Crepis vesicaria L.  

Alface-do-monte Andryala integrifolia L.  

 
Hieracium castellanum Boiss. & 
Reuter 

End. Ibérico 

MONOCOTYLEDONES   

Liliaceae   

Abrótea Asphodelus ramosus L.  

 Asphodelus aestivus Brot.  

Lírio-de-São-Bruno 
Paradisea lusitanica (Coutinho) 

Samp 
End. Ibérico; LEBPPC 

 Colchicum autumnale L.  

 
Ornithogalum concinnum (Salisb.) 

Coutinho 
End. Ibérico 

 Scilla monophyllos Link  

 
Hyacinthoides hispanica (Miller) 

Rothm. 
 

 Hyacinthoides italica (L.) Rothm.  

Jacinto-das-searas Muscari comosum (L.) Miller  

 Allium sphaerocephalon L.  

Selo-de-salomão Polygonatum odoratum (Miller) Druce  

Amaryllidaceae   

Narciso Narcisus triandrus L. End. Ibérico; DH 

Campainhas-amarelas Narcisus bulbocodium L. DH 

Dioscoreaceae   

Uva-de-cão Tamus communis L.  

Iridacea   

 Gladiolus illyricus Koch  

Juncaceae   

 Juncus effesus L.  

Junco-dos-sapos Juncus bufonius L.  

 Juncus heterophyllus Dufour  
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 Juncus articulatus L.  

 

Luzula sylvatica (Hudson) Gaudin 
ssp. henriquesii (Degen) Pinto da 
Silva 

End. Ibérico; LEBPPC 

Graminae   

Panasco Dactylis glomerata L.  

Bole-bole-maior Briza maxima L.  

Bole-bole-menor Briza minor L.  

 
Brachypodium sylvaticum (Hudson) 
Beauv. 

 

 Avenula albinervis (Boiss.) Lainz End. Ibérico 

 
Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv. 
ex J. et C. Presl ssp. bulbosum 
(Willd.) Schubler & Martens 

 

Feno-de-cheiro-amargoso Anthoxanthum amarum Brot. End. Ibérico 

Erva-lanar Holcus lanatus L.  

 Holcus gayanus Boiss. End. Ibérico 

 Agrostis curtisii Kerguelen  

Linho-de-raposa Agrostis delicatula Pourret ex Lapeyr. End. Ibérico 

 Agrostis castellana Boiss. & Reuter  

Talha-dente Piptatherum miliaceum (L.) Cosson  

 Molinia caerulae (L.) Moench  

Servum Nardus stricta L.  

Milha-digitada Digitaria sanguinalis (L.) Scop.  

Cyperaceae   

 Carex elata ssp. elata Curtis  

 
Carex asturica Boiss. in Boiss. & 
Reuter 

End. Ibérico; Conv. Berna; 
LEBPPC 

 Carex laevigata Sm.  

 Cyperus sp.  

Orquidaceae   

 Dactylorhiza sp.  

 

Fauna da serra da Cabreira e potencialmente presente no vale do Turio e 

Serradela  

Tabela 22: Fauna existente da serra da Cabreira. Adaptado de "Atlas da Fauna e Flora da serra da Cabreira" Soares et al., 
(2000) e Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. (EN - em perigo; VU - vulnerável; NT - Quase ameaçado; LC - pouco 
preocupante; DD - informação insuficiente; NA - não aplicavél) 

 

CATEGORIA INSTRUMENTOS LEGAIS 

C
o
n
ti
n

e
n

te
 

A
ç
o
re

s
 

M
a

d
e
ir
a
 

IU
C

N
 

E
s
p
a
n
h
a
 

B
e
rn

a
 

B
o
n
a
 

C
IT

E
S

 

D
A

 /
 D

H
 

O
u
tr

o
s
 

BORBOLETAS 

Borboleta-Pavão * 
Inachis io 

          

ESCARAVELHOS 

Escaravelho-vaca-loura ** 
Lucanus cervus 

          

PEIXES 

Enguia  
Anguilla anguilla 

EN NE NE  VU
 

    2,3 

Pardelha 
Cobites calderoni 

EN   VU VU III   B-II 2 

Truta de rio * 
Salmo truta 

LC   LR/Ic
 

VU     2 
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Carpa  
Cyprinus carpio 

NA NA  DD      
2,10/

I 

Achigã  
Micropterus salmoides 

NA NA        
2,10/

I 

Perca-Sol 
Lepomis gibbosus 

          

Barbo  
Barbus bocagei 

LC   LR/Ic
 LR/n

t
 III   B-V 2 

Boga  
Chondrostoma polylepis 

LC   LR/Ic
 LR/n

t
 III   B-II 2 

Escalo 
Leucisco cephalus 

          

Ruivaco  
Rutilus arcasii 

          

Ruivaco  
Rutilus macrolepidotus 

          

ANFIBIOS  

Salamandra-lusitânica ** 
Chioglossa lusitanica 

VU
 

  NT
 

VU
 

II   
B-II 
B-IV 

 

Salamandra de pintas 
amarelas ** 
Salamandra salamandra 

LC   LV VU III    
 

Tritão de ventre laranja * 
Triturus boscai 

LV   NT LC III    
 

Tritão palmado *  
Triturus helveticus 

VU   LC LC III    
 

Tritão marmorado * 
Triturus marmoratus 

LC   LC LC III   B-IV 
 

Sapo parteiro * 
Alytes obstetricans 

LC   LC NT    B-IV 
 

Rã de focinho pontiagudo *  
Discoglossus galgoni 

NT   LC LC    
B-II 
B-IV 

 

Sapo *  
Bufo bufo 

LC   LC LC     
 

Sapo corredor * 
Bufo calamita 

LC   LC LC    B-IV 
 

Rela *  
Hyla arborea 

LC   NT NT    B-IV 
 

Rã ibérica *  
Rana ibérica 

LC   LC NT    B-IV 
 

Rã verde * 
Rana perezi 

LC NA NA LC LC    B-V 
 

RÉPTEIS  

Licranço **  
Anguis fragilis 

LC    LC III     

Lagarto de água **  
Lacerta schereiberi 

LC   
LR/n

t 
NT II   

B-II 
B-IV 

 

Sardão * 
Lacerta lepida 

LC    LC II     

Lagartixa de Bocage *  
Podarcis bocagei 

LC    LC III     

Lagartixa ibérica * 
Podartis hispanica 

LC    LC III   B-IV  

Lagartixa do mato *  
Psammodromus algirus 

LC    LC III     

Cobra de pernas de três 
dedos * 
Chalcides chalcides 

          

Cobra-lisa bordalesa * 
Coronella girondica 

LC    LC III     

Cobra e escada * 
Elaphe scalaris 

LC    LC III     
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Cobra rateira * 
Malpolon monspessulanus 

LC    LC III     

Cobra de água viperina * 
Natrix maura 

LC    LC III     

Cobra de água de colar * 
Natrix natrix 

LC   LR/Ic LC III     

Víbora cornuda ** 
Vipera latastei 

VU    NT II     

AVES 

Águia-real * 
Aquila chrysaetos 

EN   LC NT II II II A A-I  

Águia de Bonelli * 
Hieraaetus fasciatus 

EN   LC EN II II II A A-I  

Águia de asa redonda * 
Buteo buteo 

LC LC LC LC LC II II II A   

Falcão abelheiro * 
Pernis apivorus 

VU   LC LC II II II A A-I  

Açor * 
Accipiter gentilis 

VU   LC LC II II II A   

Gavião* 
Accipiter nisus 

LC  LC LC 
LC 
VU 

II II II A A-I  

Milhafre-preto * 
Milvus migrans 

LC   LC NT II II II A A-I  

Tartaranhão-caçador * 
Circus pygargus 

EN   LC VU II II II A A-I  

Peneireiro-vulgar * 
Falco tinnunculus 

LC  LC LC 
LC 
DD 

II II II A   

Ógea * 
Falco subbuteo 

VU   LC NT II II II A   

Cuco * 
Cuculus canorus 

LC   LC LC III     

Coruja-das-torres* 
Tyto alba 

LC  LC LC LC II  II A   

Mocho-de-orelhas * 
Otus scops 

DD   LC LC II  II A   

Coruja-do-mato * 
Strix aluco 

LC   LC LC II  II A   

Mocho-galego * 
Athene noctua 

LC   LC LC II  II A   

Noitibó-da-europa * 
Caprimulgus europaeus 

VU   LC LC II  A-I   

Guarda-rios * 
Alcedo athis 

LC   LC NT II  A-I   

Poupa * 
Upupa epops 

LC  VU LC LC II     

Pica-pau-malhado-grande * 
Dendrocopus major 

LC   LC LC II     

Andorinha-das-barreiras * 
Riparia riparia 

LC   LC LC II     

Andorinha-das-rochas * 
Ptyonoprogue rupestris 

LC   LC LC II     

Andorinha-das-chaminés * 
Hirunda rustica 

LC   LC LC II     

Andorinha-dos-beirais * 
Delichon urbica 

LC   LC LC II     

Petinha-ribeirinha * 
Anthus spinoletta 

EN 
LC 

  LC LC II     

Petinha-dos-campos * 
Anthus campestris 

LC   LC LC II   A-I  

Alvéola-branca * 
Motacilla alba 

LC   LC LC II     

Alvéola-cinzenta *  
Motacilla cinera 

LC LC LC LC LC II     
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Alvéola-amarela * 
Motacilla flava 

LC   LC LC II     

Papa-figos * 
Oriolus oriolus 

          

Gaio * 
Garrulus glandarius 

          

Pega * 
Pica pica 

          

Melro d’agua * 
Cinclus cinclos 

LC   LC LC II     

Carriça * 
Troglodytes troglodytes 

LC   LC LC II    
 

Felosa-poliglota * 
Hippolais polyglotta 

LC   LC LC II II   
 

Felosa-do-mato * 
Sylvia undata 

LC   LC LC II   A-I 
 

Toutinegra-de-cabeça-negra* 
Sylvia melanocephala 

LC   LC LC II II   
 

Toutinegra-carrasqueira* 
Sylvia cantillans 

LC   LC LC II II   
 

Papa-amoras-comum * 
Sylvia communis 

LC   LC LC II II   
 

Felosa-das-figueiras * 
Sylvia borin 

VU   LC LC II II   
 

Toutinegra * 
Sylvia atricapilla 

LC LC LC LC LC II II   
 

Chasco-cinzento * 
Oenanthe oenanthe 

LC   LC LC II II   
 

Cartaxo-comum * 
saxicola torquatus 

LC   LC LC II II   
 

Melro-das-rochas * 
Monticula saxatilis 

EN   LC LC II II   
 

Rabirruivo-preto * 
Phoenicurus ochruros 

LC   LC VU II II   
 

Pisco-peito-ruivo * 
Erithacus rubecula 

LC LC LC LC LC II II   
 

Rouxinol * 
Luscinia megarhynchos 

LC   LC LC II II   
 

Melro * 
Turdus merula 

LC LC LC LC LC III II  D 
1 

Chapim-preto * 
Parus ater 

LC   LC LC II    
 

Chapim-azul * 
Parus caeruleus 

LC   LC LC II    
 

Chapim-de-crista * 
Parus cristatus 

LC   LC LC II    
 

Chapim-real * 
Parus major 

LC   LC LC II    
 

Trepadeira-azul * 
Sitta europaea 

LC   LC LC II    
 

Pardal * 
Passer domesticus 

LC NA  LC LC     
 

Pardal-montês * 
Passer montanus 

LC   LC LC III    
 

Dom-fafe * 
Pyrrhula pyrrhula 

LC   LC LC III    
 

Bico-grossudo * 
Coccothraustes 
coccothraustes 

LC   LC LC II    
 

Serino * 
Serinus serinus 

LC   LC LC II    
 

Pintarroxo * 
Carduelis cannabina 

LC  LC LC LC II    
 

Cruza-bico-comum * VU   LC LC II     
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Loxia curvirostra DD 

Cia * 
Emberiza cia 

LC   LC LC II   A-I 
 

Sombria * 
Emberiza hortulana 

DD   LC LC III    
 

MAMÍFEROS  

Toupeira de água ** 
Galemys pyrenaicus 

VU   VU R II   
B-II 
B-IV 

 

Toupeira * 
Talca caeca 

          

Lebre * 
Lepus capensis 

LC    NAm III     

Coelho ** 
Oryctolagus cuniculus 

NT NA NA LR/Ic NAm     1 

Esquilo ** 
Sciurus vulgaris 

LC   NT NAm III     

Rato-do-campo-de-rabo-curto 
* 
Microtus agrestis 

LC   LR/Ic NAm      

Rato-do-campo * 
Apodemos sylvaticus 

LC   LC NAm      

Rato-dos-pomares * 
Eliomys quercinus 

DD   VU NAm III     

Lobo-ibérico ** 
Canis lupus signatus 

EN   LC V II  II A 
B-II 
B-IV 

 

Raposa ** 
Vulpes vulpes 

LC   LC NAm   D  1 

Doninha * 
Mustela nivalis 

LC NA  LR/Ic NAm III     

Toirão * 
Mustela putorius 

DD   LR/Ic K III   B-V  

Fuinha * 
Martes foina 

LC   LR/Ic NAm III     

Texugo * 
Meles meles 

LC   LR/Ic K III     

Lontra * 
Lutra lutra 

LC   NT V II  I A 
B-II 
B-IV 

 

Gineta * 
Genetta genetta 

LC   LR/Ic NAm III   B-V  

Gato bravo * 
Felis silvestris 

VU   LC K II  II A B-IV  

Javali ** 
Sus scrofa 

LC   LR/Ic NAm     1 

Corço ** 
Capreolus capreolus 

LC   LR/Ic NAm III     

* Fauna potencialmente existente no vale do Turio e Serradela. 

** Fauna existente no vale do Turio por confirmação visual, fotográfica e relatos recentes.  

 

Cogumelos encontrados no vale do Turio e Serradela  

Tabela 23: Cogumelos encontrados ao longo do vale do Turio e Serradela. 
Textos adap. Baptista-Ferreira et al., (2013); Federação dos Produtos Florestais de Portugal, (2008); Boticas Parque – 
cogumelos (2012); informação sobre os cogumelos através de conversas com Aristides Rodrigues (2014); fotogradias da 
autora.  

Nome  Habitat preferencial  Observações  

Amanita muscaria  Todo o tipo de bosques, preferencialmente de coníferas Espécie tóxica. 

Amanita phalloides 
Bosques de folhosas, raramente encontrada em bosques 

de coníferas. 
Espécie tóxica mortal. 
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Boletus edulis 
Associado a raízes de certas árvores adultas, como 

carvalhos, pinheiros, faias, entre outras. 
 

Cantharellus cibarius  
Associado a bosques resinosas e folhosas, nomeadamente 

carvalhos. 
Espécie comestível.  

Cantharellus 

lutescens 

Bosques de resinosas, entre musgos e ervas, sob solos 

húmidos  
 

Cantharellus 

tubaeformis 

Bosques densos de pinhal ou de folhosas, húmidos e 

sombrios, ricos em húmus e com musgos, normalmente em 

grupos.  

 

Fistulina hepática  
Encontrada em árvores vivas, de preferência sobre 

carvalhos ou faias vermelhas velhas. 
 

Hydnum repandum  Bosques de caducifólias e coníferas.   

Lactarius deliciosus Bosques de coníferas, preferencialmente de Pinus Espécie comestível. 

Macrolepiota procera Bosques de caducifólias e coníferas, muito abundante.  Espécie comestível. 

Russula sardonia  Bosques de coníferas.  
Espécie não 

comestível. 

Sparissis crispa  Bosques de coníferas, junto aos seus troncos.  
Espécie rara 

comestível. 

Trametes versicolor 
Frequentemente encontrado em troncos e ramos de 

árvores mortas. 

Espécie não 

comestível. 
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ANEXO III: ENQUADRAMENTO LEGAL
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ANEXO IV: ESTRATÉGIAS DE PLANEAMENTO, ORDENAMENTO E 

GESTÃO PAISAGISTICA 

 

Espécies vegetais a utilizar no adensamento da vegetação ripícola 

Principais espécies vegetais da mata ribeirinha e respetivas caraterísticas mais 

importantes 103 , suscetíveis a ser adaptadas ao vale do Turio, de acordo com a sua 

localização. 

Tabela 24: Espécies arbóreas a utilizar no adensamento/reflorestação da vegetação ripícola, nos corredores ripícolas do 
vale do Turio e Serradela. 

ESPÉCIE 
pH DO 
SOLO 

CARATERÍSTICAS PARTICULARES LOCALIZAÇÃO 

Amieiro 

(Alnus 

glutinosa) 

6 – 8.5 

Elevada capacidade de enraizamento; 

Propagação rápida por estaca; 

Elevada biomassa radicular; 

Possui um dispositivo especial que lhe permite 

viver dentro de água e assegurar a respiração 

radicular; 

Possui nódulos fixadores de azoto. 

c) 

(Todo o país) 

Choupo-negro 

(Populus nigra 

var. italica) 

5.5 – 8.5 

Propagação rápida por estaca; 

Elevada biomassa radicular; 

Resistência à secura. 

a) 

(Principalmente em zonas 

cobertas pelas nateiras de 

cheia) 

Freixo 

(Fraxinus 

angustifolia) 

5 – 8.5 
Elevada capacidade de enraizamento; 

Crescimento rápido. 

b) e c) 

(Todo o país) 

Salgueiro 

Branco 

(Salix alba) 

 

 

5 – 8.5 

Rápido crescimento; 

Flexibilidade na ramagem; 

Elevada capacidade de enraizamento; 

Propagação rápida por estaca; 

Elevada biomassa radicular. 

a) 

(Maior percentagem no 

centro e sul do país) 

Salgueiro-frágil 

ou Vimeiro 

(Salix fragilis) 

5 – 8.5 

Com caraterísticas semelhantes ao anterior, 

mas menos exigente quanto à fertilidade do 

solo. 

a); b) e c) 

Vidoeiro 

(Betula 

celtiberica) 

5 – 8.5 
Pioneiras de solos pobres e ácidos; 

Notável pela brancura do seu ritidoma. 

Nas zonas de montanha 

do norte do país. 

a) Vales largos de aluvião na zona normalmente inundada, de alta fertilidade. 

b) Vales largos de aluvião, zona só excecionalmente inundada, mas sob a influência da toalha freática. 

c) Vales estreitos de pequenos rios e ribeiros de montanha. 

                                                
103

 Adap. de Cabral, F. et al.; 1999, in “Intervenções em linhas de água: contribuição para uma solução mais sustentável” e Luís Amorim 

(2005). 
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Tabela 25: Espécies arbustivas a utilizar no adensamento/reflorestação da vegetação ripícola, nos corredores ripícolas do 
Vale do Turio e Serradela. 

ESPÉCIES LOCALIZAÇÃO 

Borrazeira-negra (Salix atrocinerea) c) 

Roseira-brava a); b) 

Sabugueiro (Sambucus nigra) a); b) 

Sanguinho das sedes (Rhamnus alaternus) c) 

Tamargueiro (Tamarix africana) a); b) 

Tamujo (Securigena tinctoria) a); b) 

Vimeiro (Salix fragiliis) a); b) 

a) Vales largos de aluvião na zona normalmente inundada, de alta fertilidade. 

b) Vales largos de aluvião, zona só excecionalmente inundada, mas sob a influência da toalha freática. 

c) Vales estreitos de pequenos rios e ribeiros de montanha. 

 

 

Glossário de técnicas de intervenção no controlo de espécies invasoras  

 

(A) Arranque: Arranque manual de plântulas e indivíduos jovens de plantas invasoras, em 

que se removem todas as raízes do solo (desenraizamento); esta operação deve ser 

efetuada na época das chuvas de forma a facilitar a sua libertação. 

 

(CM) Corte Mecânico: Corte mecânico de plantas invasoras com corta-matos de correntes 

ou facas, tão rente ao solo quanto possível. Quando o uso de meios mecânicos não for 

viável, deve recorrer-se ao corte moto-manual com motorroçadora. Independentemente do 

equipamento utilizado no corte, estas operações devem ser realizadas antes da maturação 

das sementes, de modo a evitar o banco de sementes do ano, e acautelando a salvaguarda 

dos indivíduos autóctones, sejam estes do tipo arbóreo, arbustivo ou mesmo herbáceo. Os 

sobrantes devem ser destroçados e espalhados sobre o terreno, de forma a minimizar o 

rebentamento das raízes superficiais e a germinação das sementes presentes no solo. Isto 

aplica-se a todas as plantas invasoras aqui abordadas, com a exceção da cana. 

Nota: A maturação da semente da mimosa (A. dealbata) ocorre sensivelmente entre julho e agosto, 5 a 6 meses 

após a floração – janeiro a março. 

 

(CP) Corte + Pincelagem imediata com herbicida: Corte tão rente quanto possível (a um 

máximo de 15 cm) do solo seguido de aplicação imediata por pincelagem de herbicida104 – 

glifosato. Sugere-se herbicida diluído a 33%, com composição de 450g/L de glifosato, sob a 

forma de sal de isopropilamónio. Deve ser dada preferência a químicos com Certificado de 

                                                
104

 Herbicida com 450g/l de glifosato na composição (Ex. - Roundup Supra ou Envision). Alternativamente, os herbicidas com Certificado de 
Compatibilidade Ambiental: Spasor, Asteróide, etc. Não se recomenda a utilização de produtos químicos em dias de precipitação ou de muito vento. 
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Compatibilidade Ambiental. Quanto mais rápida for a aplicação do herbicida, maior a 

eficácia. A sucessiva pincelagem das toiças de Acacia dealbata pode conduzir à morte das 

estruturas radiculares. O corte deverá ser realizado antes da maturação das sementes, de 

modo a evitar o banco de sementes do ano.  

 

(CR) Corte + Remoção física do rizoma (desenraizamento): Técnica essencialmente 

aplicada para a invasão por cana que inclui corte e remoção dos rizomas. Pode ser 

realizado com maquinaria pesada, da qual é exemplo a retroescavadora. Os sobrantes têm 

de ser recolhidos e depositados em vazadouro ou transportados para local previamente 

acordado para posterior queima. 

Nota: A cana é uma espécie com um comportamento invasor, que se reproduz vegetativamente, tendo grande 

capacidade de propagação pelo rizoma. É importante que se removam todos os resíduos vegetais, para que a 

espécie não se volte a restabelecer. 

 

(D) Descasque: A realizar em indivíduos adultos com tronco liso, ou com poucas 

cavidades/pregas, com mais de 10cm de diâmetro (às vezes um pouco menos – deve ser 

avaliado em cada caso). Nos descasques faz-se um corte a cerca de 70-100 cm do solo, e 

de seguida removem-se tiras de casca até à superfície do solo. O descasque do tronco 

deverá efetuar-se em épocas em que o câmbio vascular esteja ativo, o que corresponde 

normalmente a épocas de temperaturas amenas e com alguma humidade (final do inverno 

ou primavera). Noutras condições a casca não se solta facilmente impedindo o sucesso da 

metodologia. Para maximizar o sucesso desta técnica, é importante que não permaneçam 

árvores não controladas nas proximidades. O objetivo desta técnica é o de matar a árvore 

de pé, podendo este processo demorar vários meses; só se deve proceder ao corte final 

quando a árvore estiver totalmente seca. 

 

(FC) Fogo Controlado: A efetuar em áreas restritas, iniciada no corte dos indivíduos, 

seguido da utilização de fogo para estimular o banco de sementes. O fogo controlado deve 

ser utilizado de forma prudente, não se pretende que este seja muito rápido, nem que atinja 

uma intensidade elevada capaz de destruir as sementes ou propágulos de espécies nativas 

capazes de recolonizar as áreas controladas. A realizar durante o repouso vegetativo das 

plantas, entre novembro e março, sempre que as condições meteorológicas o permitam, e 

antes do período de maturação das sementes da invasora. No caso da cana, o fogo 

controlado deve ser realizado após a floração, que normalmente ocorre de setembro a 

outubro, e no da háquia-picante deve evitar-se a fase de semente Desde que não existam 

espécies com interesse conservacionista, é possível realizar-se a pulverização com 
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herbicida para eliminar a regeneração da espécie invasora (Corte -> Fogo controlado-> 

Herbicida). Poderá ser necessário repetir o controlo. 

 

(GI) Golpe/Injeção: Técnica em que se realizam golpes em ângulo descendente até ao 

alburno com uma machada/inchó, de forma a proporcionar um "reservatório" para recolher o 

químico. Os cortes devem ser sucessivos e intercalados, separados 10 cm em altura, em 

redor de todo o tronco; pode considerar-se um corte por cada centímetro de DAP105. O 

químico pode ser aplicado com um esguicho, colocando cerca de 1ml de herbicida 106 , 

preferivelmente na primavera e verão, através de pincelagem sobre a ferida com herbicida 

diluído a 50% (árvore-de-incenso e mimosa). Tal como na técnica do descasque, o objetivo 

desta técnica é o de matar a árvore de pé, podendo este processo demorar vários meses; 

só se deve proceder ao corte final quando a árvore estiver totalmente seca. 

Nota: No caso do espanta-lobos, os golpes são feitos à mesma altura (cerca de 1,2 m), de forma a quase se 

tocarem, ficando com 2-4 cm de casca por cortar entre eles. 

 

(P) Pulverização: Aplicação de herbicida107 diluído a 2% localizadamente com pulverizador 

ou atomizador, sobre os rebentos da planta invasora que apresentam cerca de 15 a 30 cm 

de altura, salvaguardando os exemplares autóctones da Ação do químico. Esta técnica pode 

funcionar como um bom complemento à técnica de corte mecânico. 

  

FONTE: Adaptado de EDP, distribuição; FloraSul; ERSE (2011) e Plantas invasoras em Portugal 

(2012). 

 

Gestão de incêndios através de Redes Secundárias de Faixas de Gestão de 

Combustível 

 

 Deve-se proceder às seguintes medidas para a prevenção de incêndios florestais: 

 À rede viária dever-se-á providenciar a gestão do combustível numa faixa lateral 

de terreno confinante a uma largura não inferior a 10 m; 

 Aos proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a qualquer título, 

detenham terrenos confinantes a edificações, designadamente habitações, 

estaleiros, armazéns, oficinas, fábricas ou outros equipamentos, são obrigados a 

proceder à gestão de combustível numa faixa de 50 m à volta das edificações ou 

                                                
105

 Diâmetro à Altura do Peito 
106

 Herbicida com 450g/l de glifosato na composição. 
107

 Herbicida com 450g/l de glifosato na composição. 
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instalações, a partir da alvenaria exterior da edificação, por exemplo à volta das 

casas florestais; 

 Nos parques de campismo, infraestruturas e equipamentos florestais de recreio, 

inseridos ou confinantes com espaços florestais é obrigatória a gestão de 

combustível, e sua respetiva manutenção, de uma faixa envolvente com uma 

largura mínima não inferior a 100 m; 

 A dimensão das parcelas deverá variar entre 20 ha e 50 ha, nos casos gerais, e 

entre 1 ha e 20 ha nas situações de maior risco de incêndio, definidas nos planos 

municipais de defesa da floresta contra incêndios, e o seu desenho e localização 

devem ter em especial atenção o comportamento previsível do fogo. 

 Nas ações de arborização, de rearborização e de reconversão florestal os 

povoamentos monoespecíficos e equiénios108  não poderão ter uma superfície 

contínua superior a 50 ha, devendo ser compartimentados, alternativamente: 

a) Pela rede de faixas de gestão de combustíveis ou por outros usos do solo 

com baixo risco de incêndio; 

b) Por linhas de água e respetivas faixas de proteção, convenientemente 

geridas; 

c) Por faixas de arvoredo de alta densidade, com as especificações técnicas 

definidas nos instrumentos de planeamento florestal (Adap. PROF–BM, 2006). 

 

Modelos de sinalização a adotar para o vale do Turio e Serradela 

 

Abaixo são apresentados os modelos de sinalização adaptados para o vale do Turio 

e Serradela109, onde se estabelece o grafismo que deverão conter, assim como os carateres, 

símbolos e pictogramas, bem como os respetivos pormenores de dimensionamento. Os 

suportes dos painéis e estruturas de sinalização deverão cumprir as indicações de secção 

mínima presentes nas peças desenhadas, utilizando -se peças de madeira com secções 

regulares e com tratamento por autoclave, antixilófago e antifúngico, assim como a sua 

montagem deverá ser cumprida seguindo as diretrizes do anexo II da mesma Portaria. 

 

 

 

 

 

                                                
108

 Povoamento em que a maioria das árvores pertence à mesma classe de idade, formando um só andar de vegetação.  
109

 Segundo o Anexo I, da Portaria 257/2011 de 12 de julho. 



 

196 
 

Mesa interpretativa  

 

 

 

 

 

 

Painel grande 
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Painel pequeno

 

 

 

 

Painel de boas-vindas/interpretativo 
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Totem local 

 

 

 

 

 

Totem direcional 
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Totem de atividade/percurso/serviço 
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