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 “O homem pertence à biosfera e, como qualquer outro ser vivo, passa parte da sua existência num local 
privilegiado onde se abriga, se alimenta, repousa e se reproduz.” 
 

           In, “A Conservação da Vida Selvagem”, Pedro Castro Henriques, ICN, 1996 
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1. INTRODUÇÃO 

Este Volume IV refere-se à análise e diagnóstico do Sistema Biofísico de Manteigas, integrado nos 

Estudos de Base da Revisão do PDM.  

Relativamente aos estudos de caracterização patentes no actual PDM foram actualizados os 

componentes necessários, quer pela dinâmica introduzida pelo tempo, quer em termos espaciais, 

uma vez que a 1 de Janeiro de 2002, a freguesia de Vale de Amoreira passou a pertencer ao 

concelho de Manteigas. 

Para além destes, foram desenvolvidos novas temáticas: Paisagem rural, Caracterização agro-

florestal, Rede de protecção e valorização ambiental e Condicionantes biofísicas. No que respeita à 

Fauna, Flora e vegetação, apresenta-se apenas uma síntese, uma vez que esta matéria se encontra 

bastante desenvolvida nos estudos.  

Dos novos estudos destacam-se três temas fulcrais para o ordenamento rural do concelho, a 

conservação da natureza, uma vez que se encontram presentes diversos valores naturais, a floresta 

que ocupa parte considerável do concelho e a paisagem, por permitir avaliar o estado de 

desenvolvimento do território e a adequação dos seus usos. 

Neste estudo a paisagem é encarada de forma holística, em que os processos humanos e naturais se 

fundem. A paisagem existente é fruto da interacção das diversas componentes descritas, daí que 

apesar dos capítulos se apresentarem individualmente, na prática no seu desenvolvimento são 

estabelecidas relações com outros descritores. 

O concelho de Manteigas encontra-se no coração da Serra da Estrela, maciço rochoso onde se 

encontra o ponto mais alto de Portugal Continental. A Serra constitui juntamente com as Serras do 

Açor e da Lousã a parte mais ocidental da Cordilheira Central, que se estende por Espanha e separa 

as Bacias Hidrográficas do Douro e do Tejo. 

A existência de importantes valores biológicos, geológicos e paisagísticos tem sido reconhecido a 

nível nacional e internacional, tendo sido criado o Parque Natural da Serra da Estrela em 1976. 
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2. GEOLOGIA 

2.1 ENQUADRAMENTO 

O presente estudo foi baseado na Carta Geológica de Portugal, folhas 17-D e 20-B, à escala 1/50000 

e respectivas notícias explicativas. Estas, dando uma visão global das potencialidades de uma região 

no que concerne aos minerais, têm um papel primordial nos projectos de instalação de indústrias 

baseadas na exploração e aproveitamento das matérias-primas, com possibilidades de virem a 

constituir futuros pólos de desenvolvimento regional. 

De facto, o conhecimento dos locais onde se encontram as matérias-primas, o recurso, onde é 

possível obter água necessária para as populações e empreendimentos, onde se pode ou não 

construir em segurança ou sem delapidar os recursos naturais, onde situar aterros sanitários, etc., é 

fundamental para o estabelecimento de qualquer plano de ordenamento do território 

A área em estudo insere-se litologicamente e estruturalmente no Maciço Antigo ou Maciço Hespérico, 

ao qual pertence 70% da superfície de Portugal. 

É um conjunto constituído por rochas 

sedimentares, ígneas e metamórficas ante-

mesozóicas, consolidadas sobretudo aquando 

dos movimentos hercínicos. Estes foram 

responsáveis pelas orientações de conjunto e 

pela promoção de extensos fenómenos de 

granitização com o decorrente metamorfismo.  

O Maciço Hespérico ocupa a parte ocidental e 

central da Península Ibérica e constitui o núcleo 

primitivo e fundamental do território, que o mar 

só tornou a invadir na periferia. Por isso, é à 

volta do Maciço Hespérico que se dispõem as 

restantes unidades constituintes da Península Ibérica. O Maciço Hespérico não tem um carácter 

homogéneo, apresenta um zonamento bem marcado perpendicular às principais direcções estruturais 

NW-SE da cadeia hercínica. É possível a distinção de várias zonas com características geológicas 

diferentes, caracterizadas pela sua paleogeografia, tectónica metamórfica e evolução magmática.  

Zonas externas: ZC – Zona Cantábrica; ZSP – Zona Sul Portuguesa  

Zonas internas: ZCI – Zona Centro Ibérica; ZOM – Zona Ossa Morena; ZAL – Zona Oeste Astúrico-

Leonesa  

Estas diferentes zonas do Maciço Hespérico estão separadas por grandes acidentes profundos, que 

se manifestaram várias vezes durante o ciclo hercínico.  

 

 

Figura 1 - Zonas paleogeográficas e tectónicas do 
Maciço Ibérico segundo Lotze (1945), modificado. 
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A área do concelho de Manteigas situa-se na Zona Centro-Ibérica (a zona mais interna da Cadeia 

Varisca). Esta zona é genericamente caracterizada pela existência de rochas muito deformadas e 

afectadas por elevado grau de metamorfismo e ainda pela predominância de rochas graníticas. A uma 

escala de maior pormenor é imprescindível ter em conta que o concelho de Manteigas está inserido 

no Parque Natural da Serra da Estrela, tendo por isso características muito particulares. 

A Serra da Estrela é um maciço montanhoso culminante de Portugal e constitui a parte oriental de um 

alinhamento, que se estende cerca de 115 km, desde a região da Guarda até ao maciço da Lousã. É 

constituída por planaltos alongados na direcção SW-NE e é sobretudo imponente do lado Sudoeste, 

levantando-se dos planaltos e depressões circunstantes por vertentes de várias centenas de metros 

de altura. 

No que diz respeito à geologia, a Serra da Estrela é dominada pela ocorrência de rochas graníticas e 

rochas xistosas destacando-se também formações cenozóicas: aluviões, depósitos de vertente, 

terraços fluviais, depósitos fluvio-glaciários e glaciários. 

 

2.2 GEOMORFOLOGIA  

Neste tema incidiremos com maior profundidade nas principais formas de relevo, evidenciando as que 

aparecem na nossa área de estudo. Contudo, como não podemos discernir linearmente a morfologia 

da litologia, interligaremos sempre os dois factores realçando a sua importância na evolução do 

relevo. 

O concelho de Manteigas insere-se na unidade morfológica designada por Cordilheira Central. Este 

enorme alinhamento montanhoso está compreendido entre Madrid e a Serra da Lousã, atravessa a 

Península Ibérica no sentido NE – SW, de forma irregular, sendo a Serra da Estrela o bloco mais 

elevado da parte portuguesa. 

A parte do concelho representada na folha 17-D da Carta Geológica de Portugal é constituída por 

uma zona de relevos que atingem cerca de 1600 m (flanco noroeste do maciço da Estrela), e é 

cortada profundamente pelos vales do Zêzere, a sul, e do Mondego, um pouco mais a norte, cujos 

percursos são extremamente sinuosos. Tanto um como outro correm para leste e recebem 

numerosos afluentes. No meio desta zona montanhosa destaca-se o alvéolo em que se situa 

Manteigas, na margem esquerda do Zêzere. A parte representada na folha 20-B, abrange grande 

parte do maciço da Estrela, onde o ponto mais alto é de 1993 m, designado por “Torre” e corresponde 

ao limite sudoeste do concelho de Manteigas. 

A “Torre” corresponde à zona planáltica a partir da qual começam a desenhar-se as linhas de água e 

a diminuição das altitudes. Os efeitos das acções erosivas foram muito intensos na região. As 

vertentes Nascente e Sul da Serra da Estrela exibem um desenvolvimento em degraus, ou 
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patamares, escalonados a vários níveis. As vertentes NW, N e NE não oferecem no início declives 

pronunciados, sendo também muito retalhados por cursos de água. 

A rede hidrográfica da Serra é bastante significativa, pois compreende os rios Zêzere, Mondego e 

Alva, vários covões, ribeiros e algumas lagoas. O Zêzere, cuja origem se situa na base do Cântaro 

Magro (Covão d´Ametade), toma rumo NNE – SSW e depois a direcção oposta, a SE da Quinta da 

Lageosa. No primeiro troço do percurso este rio corre num vale glaciário profundo ou caldeira, com o 

característico perfil em U. No troço seguinte, com o leito estabelecido na depressão aplanada da Cova 

da Beira, verifica-se o contraste do seu curso sinuoso com tendências à meandrização, com traçado 

quase rectilíneo, imposto pela natureza tectónica. 

Muitas ribeiras não são de regime permanente. Todavia, devido ao estabelecimento dos seus leitos 

segundo as linhas de maior declive, o volume e velocidade de escoamento da massa líquida durante 

as épocas chuvosas, são tão intensos que provocam o arrastamento de grande quantidade de 

material rochoso, vão cavando o leito e encaixando-se cada vez mais. Como consequência deste 

facto, existe o retalhamento progressivo dos flancos do maciço da Estrela, por vales e vertentes muito 

íngremes, que dão à região o relevo acidentado que se observa. Os vales suspensos são frequentes, 

originado, no tempo das chuvas, quedas de água, algumas com alturas de dezenas de metros. 

Os vestígios da glaciação Wurmiana (Quaternário) estão representados pelos vales em U, depósitos 

de moreias, blocos erráticos e rochas polidas, aborregadas e estriadas. Nas zonas que estiveram 

cobertas por gelo há, na generalidade, ausência de caos de blocos graníticos, com excepção da área 

do Covão do Urso (vertente Norte) onde se observam os típicos “mares de blocos”. As massas 

geladas no seu movimento lento poliram e estriaram as rochas sobre as quais deslizavam, e cavaram 

pequenas depressões onde se acumula a água, formando charcos, em parte colmatados. 

No trajecto para os vales, onde se instalaram as línguas glaciárias, principalmente nas descidas 

rochosas com fracturação normal à direcção do movimento do gelo, as rochas polidas apresentam 

uma estrutura em degraus, denominada “escadas de gigantes”. A morfologia glaciária mais vigorosa 

está representada, pelo conjunto dos vales glaciares Zêzere – Alforfa. Estes vales, com origem na 

base do planalto da Torre, depois de dois pequenos trajectos, sensivelmente orientados para leste, 

mudam bruscamente de direcção; o Zêzere para NE e o Alforfa para SW. 

Sintetizando, a caracterização morfológica do concelho de Manteigas, pode ser vista da seguinte 

forma: 

� Nordeste do concelho: predominam as áreas xistosas e as menores elevações, por vezes 

com fortes declives causados pela intensa erosão superficial; 
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� Vale do rio Zêzere: muito encaixado, principalmente na zona granítica, esta característica 

deve-se à existência de uma falha que facilitou o processo erosivo e determinou a orientação 

do curso de água; 

� Sul e Oeste do concelho: dominam as áreas planálticas (topos aplanados das vertentes 

graníticas). O seu afloramento é devido à antiguidade e constituição geológica do material 

rochoso, que foi sucessivamente aplanado pelos processos erosivos. 

 

2.3 LITOSTRATIGRAFIA 

O concelho de Manteigas caracteriza-se pela presença de rochas graníticas e xistosas, rochas 

filonianas (filões) e depósitos ceno-antropozóicos (aluviais, fluvio-glaciários e de vertente). Com base 

na carta geológica de Portugal, elaborou-se uma carta síntese das unidades geológicas de do 

concelho, que aborda os seguintes classes: 

a) Rochas graníticas 

As rochas graníticas representam cerca de metade (Sul) do concelho de Manteigas, conforme ilustra 

o mapa de síntese das unidades geológicas (em anexo), dominando os granitos porfiróides de grão 

grosseiro. Assim tem-se: na freguesia de Sta Maria, o Granito Monzonítico (junto ao sanatório de 

Manteigas); na freguesia de S. Pedro os granitos calco alcalinos onde predomina o granito porfiróide 

“dente de cavalo” (sendo representativo a mancha de granito do Cântaro Magro e a Mancha do Poço 

do Inferno); na freguesia de S. Pedro surgem os granitos alcalinos, tendo como exemplo a mancha 

granítica de Espinhaço do Cão – Curral do Vento. 

O facto de estas rochas serem rochas eruptivas, originou elementos dignos de referência, não só pelo 

caos de blocos e os ”castelos de rochas”, sendo esta morfologia imponente nas Penhas Douradas e 

Corgo das Mós, mas ainda pelas figuras que moldou, tais como as célebres “Cabeça do Velho”, 

“Cabeça da Velha” nas proximidades do concelho de Manteigas e “ Cabeça do Preto” na Penhas 

Douradas. Todos estes elementos são representativos do património geológico do concelho. 

 

b) Rochas xistosas 

Os terrenos xistosos ocupam uma parte significativa do concelho de Manteigas, zona norte. Na zona 

nordeste do concelho tem-se a Mancha de Verdelhos, na freguesia de S. Pedro, entre Cabeço Soito e 

Cabeço do Moreira, encontram-se xistos, grauvaques, quartzitos, xistos mosqueados, 

metagrauvaques e corneanas. Nesta mancha, há bancadas quartzíticas alternadas com corneanas.  

A intrusão do granito atingiu fortemente as rochas xistentas que então cobriam a região, deformando-

as e originando acções de metamorfismo de contacto bastante intensas. Nas orlas de metamorfismo 
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assim formadas, são comuns as corneanas, os xistos andaluzíticos e estaurolítico, os xistos 

micáceos, os xistos luzentes, etc. 

 

c) Rochas filonianas 

Na área em estudo existem numerosos filões instalados quer nos xistos quer nos granitos. Estão 

representados por filões de quartzo, filões e massas de rochas básicas e filões e massas alpito-

pegmatiticos. Os filões de quartzo são, em geral, de pequenas dimensões e formados por quartzo 

branco de aspecto leitoso, quartzo ferruginoso e quartzo acinzentado. Alguns filões contêm pequenas 

massas e cristais de turmalina. Também pode haver presença de jaspe. 

Os filões e massas de aplitos e pegmatitos representam a porção mais hidratada e de cristalização 

mais tardia de um magma. Nos últimos estádios da cristalização magmática os magmas residuais são 

enriquecidos em voláteis tais como água, flúor e boro. Podem ainda conter outros elementos químicos 

que não entraram na estrutura dos minerais já formados e que, por isso, se concentraram neste 

magma residual, tais como Berílio e Estanho entre muitos outros. Como resultado disso, a partir do 

magma residual podem cristalizar minerais raros em que estes elementos são constituintes 

essenciais, tais como berilo (silicato de alumínio e berílio), cassiterite (óxido de estanho), topázio 

(silicato de alumínio e flúor) e turmalina (silicato complexo com boro, ferro e sódio). Estes filões 

apresentam-se dispersos na área do mapa correspondente à freguesia de S. Pedro, nos terrenos 

graníticos, contudo nem sempre são representáveis devido às reduzidas dimensões que possuem. 

 

d) Depósitos ceno-antropozóicos 

� Aluviões actuais: estes depósitos dispõem-se ao largo do rio Zêzere e alguns dos seus 

afluentes e do rio Mondego. São constituídos, essencialmente, por areias e outros materiais 

detríticos provenientes da desagregação das rochas graníticas e xistosas. Os depósitos 

aluvionares propiciam a actividade agrícola. 

� Depósitos de vertente: Na zona da vila de Manteigas observam-se formações de vertente, 

às vezes espessas e desenvolvidas. Estes depósitos são formados por material detrítico 

proveniente do desmantelamento de corneanas. Existe uma mancha a Poente de Manteigas 

em ambas as vertentes do vale do Zêzere, entre Leandros e a Quinta da Alverca. Por serem 

umas áreas tão residuais no contexto do concelho, que se optou no mapa de síntese das 

unidades geológicas por considerar no grupo das Rochas Xistosas. 

� Depósitos glaciários e flúvio-glaciários: São constituídos por calhaus arredondados, de 

diversas dimensões, de vários tipos de granitos, amontoados à mistura com detritos finos. 

Alguns atingem enormes dimensões e repousam a grandes distâncias dos locais de onde 
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foram desagregados. No concelho de Manteigas, o “ Poio do Judeu” é um bom exemplo de 

um depósito de grande dimensão que assenta sobre a moreia glaciar do Zêzere, e que 

bloqueia, pelo lado norte, a Nave de Santo António.  

 

2.4 GEOLOGIA ECONÓMICA 

No que se refere à indústria extractiva não existem no concelho de Manteigas nem concessões 

mineiras1 nem pedreiras licenciadas. 

O granito e xisto utilizado na construção são, regra geral, extraídos no próprio local onde é utilizado e 

sem expressividade económica. 

Quanto à existência de recurso ele existe nos três grandes grupos referenciados no capítulo anterior 

sem no entanto até à data, estar associado à exploração, pelo que se julga que não tenha valor 

económico.  

Existe no concelho, na freguesia de Sta Maria, uma concessão (1067p) de pequena dimensão de 

extracção de seixos brancos, conforme informação do SIORMINP (base de dados do INETI), do qual 

estamos a aguardar informação mais detalhada. De salientar ainda a existência e exploração de 

recursos de água de nascente e água mineral, cuja análise será aprofundada posteriormente no ponto 

da hidrogeologia. 

De acordo com o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela, nesta área 

protegida, “as explorações mineiras mais conhecidas extraíram cassiterite e volframite em filões de 

quartzo e tiveram actividade importante nos anos 40 e 50. Localmente, foram exploradas aluviões 

estaníferas. São referidas na literatura ocorrências de minerais de urânio em algumas minas. A Junta 

de Energia Nuclear desenvolveu trabalhos de prospecção, revelando jazidas de urânio de reduzida 

importância. A instalação de pedreiras na área do Parque Natural é condicionada, existindo no 

entanto algumas explorações que resultaram da necessidade de fornecimento de materiais para a 

construção dos aproveitamentos hidráulicos existentes. Localmente, foram explorados granitos de 

grão fino e xistos em várias louseiras, respectivamente para a construção de muros e coberturas de 

casas tradicionais.” 

                                                 
1 Situação já verificada em 1989, data dos estudos de caracterização do PDM vigente. 
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Figura 2 representação esquemática da distribuição dos principais centros de exploração de massas minerais na 
região centro (fonte: Explorações de recursos geológicos na região centro, DLPA, DAS da CCDR- Centro, Junho 

2008) 

 

Como se pode verificar na Figura 2, os concelhos limítrofes de Manteigas, a norte e a poente 

apresentam centros de exploração com alguma dimensão sendo que no concelho de Gouveia existem 

11 centros de exploração de granitos licenciados, no concelho da Guarda existem 6 sendo 1 de areia 

e 5 de granito, e no concelho de Seia 1 de areias e 2 de granito. No concelho da Covilhã a exploração 

é de ardósia, existindo 11 pedreiras licenciadas. 

 

2.5 PATRIMÓNIO GEOLÓGICO 

Os traços da morfologia glaciária e fenómenos erosivos dos granitos e xistos são evidentes no 

concelho de Manteigas. Estes pela sua forma e dimensão tornam-se no mínimo curiosos ao olhar do 

visitante comum. A toponímia local testemunha a riqueza geológica e geomorfológica do concelho - 

Covão da Ponte, Covão d’ Ametade, Cântaro Magro, Cântaro Gordo, Cântaro Raso, entre outros. 

A divulgação destes elementos deve ser realizada de forma acessível e clara aos visitantes de modo 

a suscitar o seu interesse. O Parque Natural da Serra da Estrela publicou um guia onde apresenta 

uma breve descrição dos diferentes geomonumentos2. No âmbito do PDM compila-se agora esses 

diferentes geomonumentos para melhor compreender a riqueza geológica do concelho. Assim, no 

                                                 
2 Guias do PNSE, … 
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concelho de Manteigas, foram identificados os seguintes geomonumentos (conforme numeração do 

PNSE) (ver anexo) 

Figura 3 – Listagem dos geomonumentos do concelho de Manteigas 
 

Ref.ª Identificação/descrição Fotografia3 

1 Planalto da Torre – superfície plana 
que foi sujeita a erosão, onde no 
Plistocénio superior, uma calote de gelo 
se estendia da Torre para Norte até à 
área do Curral do Martins.  

(fonte da foto: 
http://covilha.blogspot.com/2006/02/planalto-da-
torre.html, 9Fev09) 

 

2 Covão Cimeiro – anfiteatro (circo 
glaciário) de paredes abruptas, com 
desníveis que chegam a atingir os 
300m;   

Neste local pode observar-se também 
aspectos típicos da paisagem glaciária 
como: ferrolho glaciário e covão. 
O ferrolho glaciário corresponde a uma 
saliência rochosa que limita, a jusante, 
o fundo do circo. Actualmente estes 
locais funcionam como de acumulação 
de materiais finos promovendo a origem 
ao desenvolvimento de turfeiras, que 
permitem um estudo palinológico e a 
obtenção de conhecimentos acerca das 
características da vegetação da Serra 
da Estrela.” 

 

(Fonte da foto: 
http://www.fotodependente.com/img10764.search.htm) 

3 Cântaro4 Magro - monólito de forma 
tronco-cónica com uma altura de cerca 
de 300 m desde a sua base, que atinge 
no ponto mais elevado a altitude de 
1928 m, no sopé do cântaro nasce o rio 
Zêzere. Visível de muitos pontos da 
Serra da Estrela;  

 

                                                 
3 As fotografias em falta serão introduzidas posteriormente 
4 Cântaro - forma de relevo que deve a sua individualização e aspecto ao trabalho modelador da erosão glaciar e fluvial. 
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Ref.ª Identificação/descrição Fotografia3 

4 Senhora da Boa estrela 

 

 

5 Cascalheira do alto de Pedrice  

6 Poio do Judeu (miradouro) – nome 
dado ao bloco com cerca de 150m3 da 
moreia lateral direita do rio Zêzere; 

 

10 Vale Glaciar do Zêzere – vale com 
perfil transversal em U formado devido 
à glaciação ocorrida na época wurmiana 
e posterior desaparecimento do gelo. 
Este vale corresponde à língua glaciária 
de maior dimensão da Serra da Estrela 
e da Europa, atingindo os 13 Km de 
extensão. O seu comprimento deve-se 
ao facto de ter sido alimentado pelas 
línguas da Nave de Santo António, 
Covão da Ametade, Candieira e 
Covões, progressivamente. A 
espessura da língua de gelo atingia na 
parte montante do vale cerca de 300 m, 
o que pode ser confirmado pela 
existência de moreias na Lagoa Seca;  
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Ref.ª Identificação/descrição Fotografia3 

11 Covão5 d’Ametade - depressão de 
origem glaciar é possível observar uma 
perspectiva sobre os cântaros (a 200m 
do Covão Cimeiro) “atapetado” por 
arrelvados higrófilos que introduzem um 
toque suave. 

 

12 Fonte Paulo Luís Martins – nascente 
de água que ocorre na intercepção de 
falhas locais com a falha da Vilariça, 
nasce 20m acima da estrada, em rocha 
granítica, caindo em cachoeira; 

 

13 Lagoa seca - lagoa colmatada ampla 
portela de declive suave que faz o 
contacto com o vale do Zêzere e Ribeira 
de Beijames. Na área a Poente da 
portela observa-se uma acumulação 
linear de blocos - moreias laterais - 
depositadas pelo glaciar do Zêzere. 

 

14 Espinhaço de Cão e Candeeira 

 

15 Covões e barrocão de S. Domingos  

                                                 
5 Ou circo glaciárico - bacia em forma de anfiteatro situada na cabeceira de um vale glaciários. Os circos glaciários formaram-se pela escavação progressiva devido ao movimento de rotação do gelo 
acumulado. 
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Ref.ª Identificação/descrição Fotografia3 

16 Barroca da Água  

17 Nascente Termal da Fonte Santa  

18 Falha de Vilariça-Manteigas - 
facilmente identificada através da 
presença de um granito muito alterado 
com aspecto arenoso, designado 
vulgarmente por saibro, aparece ao 
longo de um alinhamento 
aproximadamente NNE-SSW na 
encosta da Pedrice. Este alinhamento 
corresponde também ao Vale do Zêzere 
e do Vale da Alforfa, pondo em 
evidência a presença de uma falha à 
escala regional. Prolonga-se por cerca 
de 250 km desde Puebla de Sanabria, 
Espanha até à Sertã. Trata-se, de uma 
falha activa, registando-se regularmente 
indícios de actividade sísmica 
originando a ocorrência de inúmeras 
nascentes termais em toda a sua 
extensão. 

 

19 Quinta da Alverca  

20 Miradouro de Carvalhais  

21 Poço do Inferno - cascata de água 
com cerca de 10m que rasga a rocha 
granítica; 
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Ref.ª Identificação/descrição Fotografia3 

22 Souto do Concelho 

(fonte da foto: 
http://lh5.ggpht.com/_nyHqpy7ua2s/R0DKjpnGZJI/ 

AAAAAAAAAIA/t7zPZE9viP8/ 

Manteigas+10.lnk.jpg 

 

23 Sameiro  

24 Vale da Amoreira  

25 Rio Zêzere  

54 Penhas Douradas – área onde se 
observa a Penha Rasa e Penha Ângela. 
As Penhas Douradas devem o seu 
nome à cor que reflectem no sol poente; 

 

55 Seixo branco – pequeno afloramento 
de quartzo róseo proveniente do filão 
que ocorre no granito;  

 

58 Capela de S. Sebastião – o corte da 
estrada permite observar um depósito 
de vertente estratificado;  

 

59 Manteigas – Campo de futebol – 
terraço de depósito torrencial 
proveniente da acumulação em forma 
de leque dos sedimentos desagregados 
a montante; 

 

67 Covão de Santa Maria – a rocha que 
aflora no leito do Mondego apresenta 
cavidades na rocha a que se chamam 
marmitas; 

 

68 Corredor dos Mouros – afloramentos 
constituídos por conglomerados. 
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Ref.ª Identificação/descrição Fotografia3 

69 Covão da Ponte – encontra-se no limite 
do concelho a Norte afloramento 
rochoso essencialmente de xisto que 
apresenta intercalações de xistos e 
grauvaques em bancadas; 

 

 

 

3. CLIMA     

O tratamento dos diversos dados climáticos é de extrema importância pois permite compreender o 

modo de distribuição das comunidades vegetais, prever riscos de erosão, estabelecer medidas de 

prevenção (principalmente contra os incêndios florestais), perceber as dinâmicas turísticas assim 

como a localização dos diversos aglomerados, isto é, permitem uma leitura geral da paisagem.  

Com base nos dados existentes, elaborou-se uma síntese dos aspectos climáticos, com o intuito de 

compreender o seu funcionamento e as suas repercussões a nível do planeamento e do ordenamento 

do território. 

A análise climática baseia-se em dados referentes a três estações meteorológicas, duas pertencentes 

ao Instituto de Meteorologia – a das Penhas Douradas com uma altitude de 1380m com dados 

referentes ao período de 1958-1988, e a Estação Sismográfica/Climatológica na Vila de Manteigas, a 

815 m de altitude, com dados bastante recentes relativos ao período de 1980-2004 e uma Estação 

privada localizada no Centro da Vila.  

Irão ser apresentados dados referentes a diversos parâmetros: Insolação, humidade relativa do ar, 

temperatura do ar, precipitação, ventos, geada e neve.  

O clima do Concelho de Manteigas é influenciado pela posição que ocupa na Serra da Estrela e pela 

sua altitude apresentando características climáticas bem definidas, entre os diversos aglomerados 

urbanos.  
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Penhas 
Douradas

Manteigas Sameiro
Vale de 

Amoreira

1475 775 625 550

 

Figura 4 - Diferenças altimétricas dos aglomerados do concelho 
 

3.1 TEMPERATURA DO AR 

De acordo com os vários estudos e com o “Guia Geobotânico da Serra da Estrela” (Jansen, 2002), o 

clima de Manteigas é condicionado principalmente pela sua posição latitudinal, onde confluem com 

maior ou menor incidência dois microclimas – microclima temperado marítimo com influência de Norte 

para Sul e o microclima temperado mediterrâneo com influências de Sudeste para Noroeste, e pela 

sua posição longitudinal em relação do Oceano Atlântico à Península Ibérica. Estes fenómenos são 

atenuados ou acentuados pelo relevo – altitude e pela sua orientação, é de salientar o “efeito de 

barreira” que o maciço cria às massas de ar provenientes do mar (Jansen, 2002), o que provoca 

chuvas abundantes nas suas vertentes a Oeste. A elevada altitude provoca também chuvas 

orográficas, que resultam do arrefecimento das massas de ar ao longo das vertentes. 

A temperatura do ar é um parâmetro decisivo que actua sobre a vegetação ao regular a sua 

dessecação e a temperatura interna dos tecidos, enquanto a precipitação altera significativamente o 

teor de humidade do solo e dos tecidos. A relação entre estes dois parâmetros, temperatura média e 

precipitação, através do diagrama ombrotérmico, determina a extensão do período seco, em que a 

temperatura é o dobro da precipitação. 

Os valores analisados no Diagnóstico Ambiental, elaborado pela Câmara Municipal de Manteigas, 

dizem respeito à estação meteorológica de Penhas Douradas e à estação sismográfica e 

climatológica de Manteigas. Dos resultados apresentados conclui-se que a temperatura média 

aumentou em 5 ˚C desde 1958 e que as temperaturas médias mensais não descem abaixo dos 0 ˚C 

em qualquer uma das estações. No entanto, na estação de Penhas Douradas (altitude de 1501 m) 

registam-se grandes amplitudes térmicas verificando-se frequentemente temperaturas negativas 

durante o mês de Dezembro, Janeiro e Fevereiro, influenciadas principalmente pela altitude, sendo 
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que estas duas grandezas são inversamente proporcionais. A Vila de Manteigas pela altitude a que se 

localiza (700 m) apresenta temperaturas mais moderadas, tal como as amplitudes térmicas.  

 

3.2 PRECIPITAÇÃO 

A precipitação não se encontra directamente relacionada com a altitude, mas com a forma do maciço 

e a sua exposição às massas de ar do atlântico, verificando-se assim os valores obtidos para Penhas 

Douradas (> 2000 mm) enquanto as povoações ao longo do Zêzere obtêm valores de 1000/1200 mm 

por ano. A maior quantidade de precipitação nas Penhas Douradas pode ser explicada pelo “efeito de 

Foehn”6. 

O clima é marcado por um período de chuvas alargado e por quantidades significativas de 

precipitação, muitas vezes torrenciais. No entanto este parâmetro é muito irregular ao longo do ano e 

ao longo dos anos, com concentração nos meses de Inverno (4 a 5 meses) e quase ausência durante 

os meses de Verão devido à influência mediterrânica nas zonas de menor altitude, o que provoca uma 

estação muito seca com todos os efeitos negativos para as actividades económicas, nomeadamente a 

agricultura e na ocorrência de fogos florestais, mas possibilita a instalação de algumas plantas com 

características mediterrânicas, como o olival. 

A falta de precipitação aliada com a humidade relativa baixa e altas temperaturas têm grande 

influência na progressão dos fogos florestais e na agricultura praticada, sendo que os meses com 

temperaturas mais elevadas são aqueles em que as disponibilidades de água no solo são mais 

reduzidas. 

 

3.3 HUMIDADE RELATIVA 

A humidade relativa no ar provém da água que se encontra, não só nas massas líquidas à superfície 

do globo, mas também da água que se encontra retida no solo, e que é transferida por fenómenos de 

evapo-transpiração. Este é um factor que exerce grande influência no clima desta região devido 

principalmente à secura excessiva do ar nos meses de Julho a Setembro (PDF, 2005). 

Importa perceber que este parâmetro sofre grandes oscilações ao longo do ano com valores 

verificados na estação de Penhas Douradas na ordem dos 58% para o mês de Agosto e de 81% para 

o mês de Fevereiro, em consequência das chuvas torrenciais e dos intensos nevoeiros. O aumento da 

                                                 

6 As massas de ar ao encontrarem um obstáculo, são obrigadas a ascender, pelo que arrefecem e 

criam-se condições propícias à precipitação; depois de atingir o cume, ao descerem novamente a 

encosta, as massas de ar comprimem-se e aquecem afastando-se do ponto de saturação. 
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humidade do ar no Inverno está intimamente relacionado com a baixa das temperaturas que 

diminuem a capacidade higrométrica, o que provoca um aumento das chuvas durante os meses de 

Inverno. 

 

3.4 INSOLAÇÃO 

Este é um parâmetro decisivo para o desenvolvimento das plantas, sendo que algumas só se 

desenvolvem sobre influência directa da luz do sol, e logo com influência directa no uso do solo e na 

distribuição das diversas actividades. 

A insolação traduz-se no número de horas de sol descoberto acima do horizonte, sendo expressa nos 

estudos consultados em horas. 

De acordo com os dados recolhidos na bibliografia consultada, as Penhas Douradas apresentam um 

valor máximo para o ano de 1985 com um valor de 2 631.5 h. Os valores máximos mensais obtidos 

para os meses de Verão são de 10 388.5 h e de 10 182.4 h em Agosto e Julho respectivamente. 

Os dados anteriormente descritos reflectem a realidade de uma zona localizada numa cota muito 

superior à da Vila de Manteigas com um uso dominante florestal, onde se cultiva algum centeio de 

Primavera-Verão. As primeiras zonas ocupadas pela agricultura localizam-se abaixo dos 1000 m e os 

terrenos de cultivo propriamente ditos, onde o trigo, o milho, as batatas e as culturas pratenses e 

hortenses se conjugam desenvolvem-se nos terrenos de baixa, onde a insolação é bastante menor, 

da ordem dos 145-150 Kcal/cm2. Dados os baixos valores de insolação existentes, esta não é 

portanto a zona mais propícia à agricultura (PDF, 2005). 

 

3.5 OUTROS METEOROS 

Nas zonas de maior altitude verifica-se a ocorrência de precipitações sobre a forma de neve, 

principalmente entre os meses de Dezembro e Março. 

De acordo com os dados disponíveis (PDF, 2005), Penhas Douradas apresenta 35 dias anuais com 

queda de neve e 51.3 dias com o solo coberto de neve. Verificam-se em Janeiro e Fevereiro os 

valores mensais mais elevados de queda de neve, sendo que o maior número de dias com o solo 

coberto de neve, ocorrem entre Dezembro e Março. 

Nas zonas de menor altitude verifica-se a ocorrência esporádica de neve. É nas áreas mais elevadas 

da Serra da Estrela, onde as temperaturas médias caem sistematicamente abaixo dos 0 ˚C que este 

fenómeno adquire maior importância. A nível nacional é dos únicos lugares onde o aproveitamento 

turístico relacionado com este factor adquire alguma viabilidade. 

Outros factores que têm influência na distribuição das populações e actividades praticadas são: 
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Os nevoeiros, que são frequentes entre o Outono e a Primavera, com algumas ocorrências no Verão, 

sendo de curta duração mas prolongados no Inverno. 

O orvalho, não existem registos para este factor, no entanto sabe-se que são muito raros. A Vila de 

Manteigas insere-se num vale onde o tipo de ventos que ocorrem explicam a sua ocorrência – quer 

sejam ventos de montanha, de vale ou ventos de escoamento. Estes depositam sobre o solo e as 

plantas uma fina película de humidade. 

As geadas são muito frequentes em anos secos, podendo prejudicar muito o desenvolvimento das 

plantas, principalmente quando ocorrem na Primavera. Esta provoca o ressequimento da terra pelo 

aumento do volume da água retida no solo, que expõe as raízes a outras condicionantes atmosféricas 

como o vento e a radiação solar. Verifica-se, através dos dados apresentados no Plano de defesa da 

Floresta, que no concelho, entre 1958 -1988, se verificaram o maior número de dias com geada entre 

Dezembro e Janeiro, com 11 dias (no período de 30 anos). Este factor condiciona fortemente o 

aproveitamento agrícola do Concelho, assim ao analisar-se a carta de geadas esta mostra um período 

de ocorrência de 7/8 meses na área central e um período de 6/7 meses nas zonas mais a S e NE do 

mesmo. Sabendo-se que este factor condiciona fortemente o desenvolvimento da agricultura, pela 

análise da Carta de uso do solo, verifica-se que a zona mais aproveitada para a agricultura é a mais 

desfavorável para a mesma.  

Os ventos, é um dos parâmetros com mais importância nesta região e também, o mais importante 

quando se fala em ordenamento florestal do Concelho, pois influencia a propagação dos fogos 

florestais (PDF, 2005). 

Nas Penhas Douradas registam-se ventos do Quadrante Oeste, Sudeste e Noroeste, com 

predominância dos ventos de Oeste/Noroeste ou das massas de ar atlânticas carregadas de 

humidade que provocam chuvas intensas. Contudo, devido à localização da Vila de Manteigas supõe-

se que esta seja afectada principalmente por ventos quentes que percorrem o vale do Zêzere, 

soprando de Nordeste e Sudoeste derivados da forma do vale. A sua localização a 700m de altitude 

torna-a protegida dos ventos de SE e a sua posição encaixada numa encosta orientada a Sul protege-

a dos ventos de N-NO. 

 

3.6 BIOCLIMA E ANDARES ALTITUDINAIS DE VEGETAÇÃO  

A bioclimatologia relaciona o clima, nomeadamente temperatura e precipitação e a sua influência na 

distribuição das plantas, dos tipos e das séries de vegetação (Jansen, 2002). Na Serra da Estrela 

identificam-se dois macroclimas dos cinco definidos na classificação bioclimático global: 

• Temperado, dominante nas encostas expostas a Oeste e a Norte, nas zonas de maior 

altitude. 
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• Mediterrâneo, nas encostas mais baixas, orientadas a Este e alguns vales. 

É no entanto de salientar que a vegetação muitas vezes não se encontra em zonas distintas, mas sim 

misturada ou disposta em mosaico. Em áreas de macroclima mediterrâneo a secura pode ser 

compensada localmente pela existência de um lençol freático superficial. 

Dentro de cada macroclima existe ainda um zonamento vertical de acordo com as variantes 

altitudinais, identificando-se 5 a 6 variantes. Segundo Jansen, o conhecimento da vegetação da serra 

da Estrela ainda não é suficiente para definir com precisão os diferentes estágios, pelo que se optou 

por uma classificação mais geral: 

• Andar Basal, de acentuada influência mediterrânica, estende-se desde o sopé da montanha 

até cerca dos 800 m de altitude; 

• Andar Intermédio, aproximadamente entre os 800 m e os 1600 m, corresponde aos limites 

edafo-climáticos do Carvalho pardo (Quercus pyrenaica); 

• Andar Superior, engloba as áreas situadas acima dos 1600 m de altitude, com predomínio do 

Zimbro (Juniperus communis). 

 

4. RECURSOS HÍDRICOS 

4.1  HIDROGEOLOGIA 

A água é um recurso valioso que ganha cada vez mais importância. Ao nível do PDM assume 

importância no que respeita ao abastecimento de água potável para consumo humano (urbano e 

rural), para a agricultura e indústria. Assim torna-se importante caracterizar e analisar os sistemas 

presentes no concelho de modo a permitir uma gestão racional da água. (ver anexo 16.1). 
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Figura 5 - Sistema Hidrogeológico da Região da Serra da Estrela - Serra de Santo António (Zona da Covilhã) 
identificado no PBHRT (Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo, 1999). 

 

Na fase de pesquisa de dados deparou-se com dificuldades na obtenção de informação, pelo que se 

baseou esta caracterização no Plano de Bacia Hidrográfica do Rio Tejo (PBHRT), uma vez que os 

cursos de água do concelho de Manteigas pertencem à bacia do Tejo. 

O PBHRT identifica no seu estudo uma área classificada com potencial interesse hidrogeológico 

(adiante designado por sistema) denominada por Região da Serra da Estrela - Serra de Santo António 

(Zona da Covilhã), que compreende uma área de 741 Km2. Abrange parte do concelho de Manteigas 

e os concelhos da Covilhã, Fundão, Belmonte, Sabugal e Seia7. No concelho de Manteigas, o 

território abrangido pelo sistema, está intimamente ligado com a natureza litológica, mais 

concretamente aos granitos, que predominam na metade Sul do Concelho. 

Esta região de Orogenia Hercínica apresenta em termos litológicos granitos calco-alcalinos, 

porfiróides, de grão grosseiro a muito grosseiro, frequentemente muito alterados e granitos alcalinos, 

não porfiróides mas que localmente podem apresentar tendência porfiróide, muito alterados na maior 

                                                 
7 Uma vez que os dados que dispomos são referentes à Região Serra da Estrela - Serra de Santo António, a caracterização 
apresentada é referente a esta, particularizando para Manteigas sempre que houver dados específicos. 
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parte dos casos. As formações aquíferas dominantes são de 2 tipos, granito monzonítico de grão 

grosseiro (predomina no concelho) e Granito alcalino de grão grosseiro. Este sistema caracteriza-se 

por ser um aquífero livre, em que ocorrem dois meios de escoamento, poroso e misto (poroso e 

fissurado). O tipo de sistema aquífero condiciona o armazenamento e a transmissão da água 

subterrânea.  

Área com potencial interesse hidrológico Região da Serra da Estrela - Serra de Santo António 
(Zona da Covilhã) 

Concelhos Belmonte, Covilhã, Fundão, Manteigas, Sabugal, Seia 

Área (Km2) 741 

Bacia Hidrográfica Tejo, Douro 

Estratigrafia (Orogenia Hercínica) 

Litologia Granitos calco-alacalinos, porfiróides, de grão grosseiro 
a muito grosseiro, frequentemente muito alterados. 

Granitos alcalinos, não porfiróides mas que localmente 
podem apresentar tendência porfiróide, muito alterado 
na maior parte dos casos. 

Formações aquíferas dominantes Granito monolítico de grão grosseiro; granito de grão 
grosseiro, granito da atalaia. 

Tipo de Aquífero Livre 

Meio de escoamento Misto, poroso 

 

A recarga do aquífero a partir dos cursos de água não é natural num modelo de funcionamento 

hidrogeológico normal, no entanto pode ocorrer pontualmente. Esta ocorrência pode surgir com maior 

frequência devido à acção do Homem. Ao ocorrer extracção de água subterrânea pode haver uma 

inversão de potenciais hidráulicos entre o sistema hidrológico e o curso de água, estabelecendo-se 

uma ligação hidráulica entre a captação e o curso de água. 

Esta situação ocorre com maior importância em sistemas detríticos em contacto com os cursos de 

água perene em que se destacam os sistemas aluvionares (pelas características hidráulicas e relação 

com os cursos de água que os originam). 

Num sistema hidrogeológico considera-se, genericamente, como fonte de recarga a infiltração da 

água da chuva nos solos, de cursos de água influentes. No caso da recarga por infiltração da agua da 

chuva, caso estudado pelo PBHT, os valores de recarga nas áreas aflorantes dos sistemas 

hidrogeológicos para o sistema em análise eram de 330 mm/a para a recarga média. Estes valores 

não contemplam a recarga induzida a partir dos cursos de água superficiais. 
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Ao nível das descargas dos sistemas hidrogeológicos, água que sai do sistema após escoamento 

subterrâneo, para a área de estudo, o PBHT estudou o balanço hídrico subterrâneo (diferença entre a 

recarga e as extracções), apresentando os seguintes dados: 

 

Área com potencial interesse 
hidrológico 

Região da Serra da Estrela - Serra de Santo 
António (Zona da Covilhã) 

Área no PBHT (Km2) 724.5 

Recarga média (mm/a) 337 

Extracções (mm/a) 132 

Descarga (mm/a) 202 

Conclui-se que o balanço hídrico é bastante positivo (existem na área da bacia muitas situações de 

balanços negativos), sendo no entanto de realçar que não foram considerados as extracções das 

captações localizadas fora do limite da bacia. 

Segundo o SNIRH a bacia hidrográfica do Tejo atingiu cerca de 85% da sua capacidade no mês de 

Abril de 2006, devido aos valores de precipitação muito elevados permitindo o aumento dos valores 

de recarga dos aquíferos. 

No que se refere à produtividade dos sistemas a sua caracterização foi feita a partir do caudal de 

explorações das captações de água subterrânea. Ao nível da produtividade da Região o número de 

observações (2) não permite afirmar uma classificação segura. Nas duas observações obtiveram-se 

valores de 6.1 e 7.1L/s o que se confirmar encontra-se numa classe de produtividade média. Caso se 

confirmem valores idênticos em observações futuras a Região da Serra da Estrela - Serra de Santo 

António (Zona da Covilhã) tenderá para uma produtividade média (≥1l/s e <6l/s) a elevada (≥6l/s). 

Relativamente à vulnerabilidade do aquífero à poluição (sensibilidade da qualidade das águas 

subterrâneas a uma carga poluente), o sistema em estudo apresenta vulnerabilidade média (método 

DRASTIC em que o valor é de 129), segundo os dados do PBHT.  

A nível de abastecimento, as áreas de captação gozam de protecção e os respectivos 

condicionalismos deverão constar dos Planos Municipais de Ordenamento de Território (Decreto-Lei 

n.º230/98 de 1 de Setembro). 

No concelho de Manteigas, a água é aproveitada quer pela sua abundância, quer pelas 

características físicas e químicas que juntas são factores de desenvolvimento económico do concelho 

em termos hidrotermal e para água de mesa e devem ser potencializados.  
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No concelho de Manteigas estão identificadas os seguintes recursos hidrominerais: 

1. A água mineral natural das “Caldas e Fonte Santa”, em S. Pedro, freguesia de S. Pedro. 

A concessão (datada de 8/10/93 a favor da INATEL) encontra-se na situação de produção e o seu 

sector de actividade é o termalismo. A área demarcada na concessão tem cerca de 81 ha e coincide 

com a zona intermédia de protecção. O perímetro de protecção foi fixado pela Portaria n.º 143/2001, 2 

de Março (ver capitulo 11.8). 

A água de natureza sulfúrea sódica é indicada para o tratamento de doenças das vias respiratórias, 

reumatismos e dermatoses. As termas encontram-se em funcionamento desde 1912, data da primeira 

concessão à CM de Manteigas.  

 

Figura 6 – Termas - Caldas e Fonte Santa”8 

 

2. A água de nascente “Fonte Paulo Luís Martins”, no Vale do Zêzere, freguesia de S. Pedro. 

A nascente de Paulo Luís Martins, localiza-se na estrada que liga a Nave de Santo António a 

Manteigas, e é explorada para o abastecimento público de Manteigas e para a indústria das águas de 

mesa9 devido aos seus elevados caudais (cerca de 20 l/s no final do Verão e 80 l/s em pleno Inverno). 

A licença para exploração do recursos está em vigor encontrando-se nesta data (Dezembro de 2008) 

a respectiva unidade de exploração e engarrafamento na situação de produção. O recurso é de 

propriedade e uso privados e para além do que decorre dessa posse e uso, não estão constituídas 

quaisquer servidões administrativas. 

 

 

                                                 
8 www.aguas.ics.ul.pt/guarda_fpmartins.html 26/03/09 
9  Da Nascente – Empresa de Águas de Mesa de Manteigas S.A., Água Glaciar 
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Figura 7 – Fonte de Paulo Luís Martins10 interpretado, antes e depois das obras  
 

 

 

4.2 HIDROLOGIA 

A hierarquização da rede de drenagem consistiu na classificação dos cursos de água no conjunto da 

bacia de drenagem a que pertencem. A hierarquia dos cursos de água reflecte o grau de ramificação 

ou bifurcação no interior de uma bacia hidrográfica (Reis, 1996). 

A conjugação dos factores geológicos e climáticos da Serra da Estrela, como a condensação intensa, 

um clima com abundante pluviometria e o degelo que se verifica nos meses de Março e Abril, 

alimentam uma densa rede hidrográfica. Esta rede é caracterizada maioritariamente por cursos de 

água intermitentes e efémeros, evidenciados pela toponímia do local, respectivamente ribeiros e 

barroca (PMDFCI;2008). Estes alimentam os cursos de água perenes11 que no concelho são dois rios 

com importância nacional, Mondego e Zêzere, e o Rio Quêrcere (afluente do Mondego).   

Apesar de o concelho apresentar numerosas linhas de água, estas não implicam a presença de 

descontinuidades físicas relevantes, nomeadamente a nível florestal, que teria consequências 

benéficas em caso de incêndio ao dificultar a progressão das chamas (PMDFCI;2006). 

A maior parte do território do Concelho drena para o Rio Zêzere, afluente do Rio Tejo, para o qual 

confluem numerosas linhas de água (ribeiras e barrocas). A sub-bacia hidrográfica do Zêzere 

corresponde a cerca de 10 536,5 ha do Concelho de Manteigas. O Rio nasce no Cântaro Magro, a 

cerca de 1420 m de altitude, percorre sensivelmente 28 km, separando longitudinalmente o Concelho, 

com uma orientação NNE-SSW. No vale do Zêzere distinguem-se duas situações. Num primeiro 

troço, o rio corre num vale de fractura, de morfologia glaciar, praticamente de forma rectilínea. Após a 

Vila de Manteigas, o leito torna-se aplanado estabelecido na depressão da Cova de Beira, correndo 

num percurso sinuoso com tendência para a meandrização. 

                                                 
10 Fonte: http://www.joraga.net/serradaestrela/pags/4nominalia3.html 9/02/09 e www.aguas.ics.ul.pt/guarda_fpmartins.html 
26/03/09  
11 Curso de água perene – fluxo de água se mantém durante todo o ano ou 90% do mesmo, segundo um caudal definido; curso de água  de regime intermitente – fluxo só durante a estação chuvosa; curso de 
água efémero – só existe durante a chuvada. 
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Os principais afluentes do Zêzere no concelho são a Ribª Beijames, Ribeira de Leandres, Ribeiro do 

Sameiro e Ribeiro do Vale e apresentam pouca expressão, uma vez que se encontram no início da 

bacia hidrográfica.  

O Rio Mondego delimita o concelho a Norte, sendo um dos dois cursos de água mais importantes do 

Concelho. A sua bacia hidrográfica, a segunda maior integralmente portuguesa, apresenta cerca de 2 

122,66 ha no interior do Concelho. O Mondego dentro do concelho percorre cerca de 17km. As linhas 

de água afluentes deste rio têm pouca expressão, já que se encontram no início da bacia hidrográfica 

do Mondego. É de destacar como afluente do Mondego, o Rio Quêrcere, a Nordeste do Concelho. 

De acordo com a classificação feita pelo Índice Hidrográfico e Classificação Decimal dos Cursos de 

Água de Portugal, as linhas de água relevantes no Concelho são: 

Figura 8 - Classificação decimal dos cursos de água do Concelho de Manteigas. 

 Classificação decimal 

Rio Mondego 701 

Rio Quêcere 701 108 

Rio Zêzere 301 54 

Ribeira de Beijames 301 54 92 

A maioria dos cursos de água são de regime torrencial, se a este facto se juntar que se desenvolve 

sobre as linhas de maior declive, obtêm-se um volume e uma velocidade do escoamento muito 

elevada o que acentua a erosão dos leitos. 

Comparando os valores de escoamento mensal e de precipitação de Manteigas verifica-se que os 

meses de Abril e Novembro apresentam os mesmos valores, correspondendo aos de maior p 

precipitação. Entre os meses de Dezembro e Março ocorrem as maiores quedas de neve, 

contribuindo para o aumento do escoamento nesse período.   

As características de regime torrencial da precipitação e a configuração arredondada da sub-bacia do 

Zêzere propiciam a ocorrência de inundações. O quadro abaixo regista as ocorrências nos últimos 

anos. 

Figura 9 - Ocorrência de inundações no Concelho de Manteigas (PMDFCI;2008) 
 

Data Local Causa Vítimas Danos 

…/08/1804 Ribeiro da Vila Carrejos e água 20 Mortos 20 Casas destruídas 

13/05/1893 Senhora dos 
Verdes 

Carrejos e água ------ ----- 

24/08/1899 Ribeiros da Vila e Carrejos e água ----- Ponte Entre-as-Hortas; 
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Data Local Causa Vítimas Danos 

das Forneas Ponte Fundo da Vila 

/12/1909 Bacia do Zêzere Grandes chuvadas ------ -------- 

22/05/1927 Ribeiros da Vila e 
das Forneas 

Grande 
precipitação e 
carrejos 

------ Ponte do Eirô; Ponte do 
Chafariz; Ponte Entre-as-
Hortas 

15/10/1993 Ribeira da 
Albagueira 

Enxurrada ----- Materiais do Hotel das 
Caldas 

07/06/1997 Vale do Zêzere Enxurrada ----- Interrupção da EN338 

 

5. ANÁLISE FISIOGRÁFICA 

A análise fisiográfica é uma das bases do estudo de caracterização do território na busca de 

conhecimento e compreensão do funcionamento da paisagem. Esta é fundamental à interpretação 

ecológica, que permitirá tirar conclusões quanto à aptidão do território, nomeadamente para as 

diferentes actividades humanas (edificação, agricultura, espaços de lazer, …). 

Através desta é possível estabelecer interligações entre os componentes visíveis da paisagem 

(relevo, linhas notáveis da paisagem, flora) e os componentes invisíveis (solo, geologia, hidrologia, 

entre outras). 

Para a compreensão do território e das suas características foram elaboradas as seguintes cartas - 

Carta Hipsométrica, Carta de Linhas Fundamentais do Relevo, Carta de Declives, Carta de 

Orientação de Encostas, analisadas individualmente e posteriormente foram compiladas na carta de 

Síntese Fisiográfica (des, nº IV-01). 

As diferentes cartas foram elaboradas com base no levantamento aerofotogramétrico à escala 

1/10 000. 

 

5.1 HIPSOMETRIA12 

O concelho apresenta uma diferença altimétrica de 1482m, medida desde o ponto mais elevado do 

Concelho situado a 1993 m no Planalto da Torre, o ponto mais elevado de Portugal Continental, até 

aos 511m na confluência da ribeira de Beijames com o Rio Zêzere. 

A análise da hipsometria (ver anexo 16.2 Análise Fisiográfica) revela que as zonas baixas do 

Concelho se encontram junto ao Rio Zêzere e Rio Mondego tendo como ponto mais baixo a área de 

                                                 

12 No estudo da hipsometria do Concelho de Manteigas definiram-se classes altimétricas de 150 em 150m, de forma a tornar 
perceptíveis os aspectos mais característicos da morfologia da área de estudo 
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confluência com da Ribeira de Beijames. A partir daí, as cotas começam a subir, primeiro para Poente 

até à vila de Manteigas e depois para Sul em direcção à Torre. Constata-se que não existe uma 

classe predominante pois o relevo é muito irregular. 

 

5.2 LINHAS FUNDAMENTAIS DO RELEVO 

A delimitação das linhas de festo e de talvegue13 permitem compreender e interpretar o 

funcionamento dos sistemas circulatórios naturais, nomeadamente quanto à circulação hídrica e das 

massas atmosféricas. Esta análise permite ainda identificar as bacias hidrográficas existentes, 

unidades básicas de funcionamento da paisagem. 

No concelho de Manteigas (ver anexo 16.2 Análise Fisiográfica) destacam-se as linhas de festo que 

delimitam a sub-bacia hidrográfica do Rio Zêzere. A principal linha de festo localiza-se a Norte e é 

delimitada pelos pontos altimétricos mais elevados: Piornal, Curral do Martins, Penhas Douradas, 

Chão das Barcas, Fraga da Batalha, Corredor dos Mouros, Azinha e já fora do concelho em direcção 

ao Cagarrate. Esta linha separa a sub-bacia de hidrográfica do Rio Zêzere do Rio Mondego. 

É ao longo destas linhas que se localizam os marcos geodésicos e que existe uma maior visibilidade 

sobre grande parte do território permitindo uma melhor visualização da paisagem. 

Dada a morfologia do terreno não existe uma predominância de orientação das linhas de água do 

concelho. No entanto, de modo a sintetizar a rede hidrográfica, pode-se concluir que os principais rios 

desenvolvem-se preferencialmente de Sul para Noroeste (Zêzere e Mondego), e que os seus 

afluentes surgem grosso modo paralelos a estes e alternados de uma margem para a outra. 

No caso de Manteigas os limites administrativos não encontram uma forte relação com as linhas 

fundamentais do terreno. No entanto encontram-se dois exemplos em que os limites coincidem, o rio 

Mondego, que delimita a fronteira a Noroeste com o Concelho de Gouveia e o festo a Nordeste, que 

separa Manteigas da Covilhã. 

 

5.3 DECLIVES 

Os declives condicionam usos do território pelo que se torna necessário estabelecer usos compatíveis 

e adequados à classe de declive em que se inserem. A Carta de Declives (ver anexo 16.2 Análise 

Fisiográfica) torna-se uma peça fundamental para a análise biofísica do território e constitui um 

                                                 
13

 Os festos e talvegues foram hierarquizados em níveis, de acordo com a sua importância, sendo esta representada por uma 
espessura decrescente das linhas (ao 1º nível corresponde a linha de maior espessura). Representaram-se todas as linhas de 
água representadas no Índice Hidrológico correspondente a esta área, assim como todas até às segundas ramificações. Este 
critério não foi seguido em situações que por terem uma importância menor, não se considerou relevante proceder à sua 
marcação. Em relação aos festos foram marcados todos os que separam as linhas de água representadas.  
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instrumento a ser ponderado na elaboração da proposta de ordenamento, designadamente na aptidão 

para um conjunto variado de actividades (edificação e sistemas de produção agrícola e silvícola). A 

definição das classes de declive deverá ter em conta a morfologia, o tipo de usos, as potencialidades 

do território bem como os objectivos da análise.  

As características morfológicas do concelho levaram a adaptar as classes de declive (Figura 10) de 

modo permitir uma melhor leitura das situações existentes. No geral o concelho (ver capitulo 16.2 

Análise Fisiográfica) apresenta-se bastante declivoso dando origem a um relevo montanhoso. As 

áreas com declive mais acentuado encontram-se a Norte do concelho, entre Manteigas e o limite 

Norte do concelho. As áreas mais planas encontram-se junto ao Rio Zêzere e nos topos das 

elevações de natureza granítica. 

 

Figura 10 – Classes de Declives 

Apesar dos festos principais apresentarem uma orientação bem definida, a existência de numerosos 

festos secundários associados a declives acentuados permitem constatar que no concelho não 

existe uma exposição claramente predominante.  

No caso do concelho de Manteigas (ver capitulo 16.2 Análise Fisiográfica) é bastante evidente que os 

aglomerados se foram implantar em locais cuja orientação (S, SO e O) permite um maior 

períodos de exposição solar, devido às severas condições meteorológicas que se fazem sentir no 

inverno. As encostas orientadas para sul são as que recebem maior quantidade de radiação ao longo 

Grupos Classes Usos possíveis 

Plano d ≤ 1% São zonas planas e não permitem uma drenagem eficiente pelo que são indicados 
para agricultura e desaconselhados para a edificação.  

2% ≤ d ≤ 3% Os problemas de drenagem não se colocam, é garantida uma drenagem eficiente dos 
solos. 

4% ≤ d ≤ 8% É possível utilizar estes espaços para quase todos os usos, no entanto, começa a ser 
necessário recorrer a escadas para a circulação pedonal e a partir deste valor é 
necessário começar a ter cautela com a rega por aspersão para evitar que ocorram 
escorrimentos.  

9% ≤ d ≤ 12% Ainda é possível a implantação de edificação e agricultura sem recorrer ao 
terraceamento, contudo as áreas agrícolas deverão assegurar uma cobertura do solo 
durante o período chuvoso.  

Declivoso 13% ≤ d < 25% Ainda é possível fazer agricultura e edificação, no entanto, estas operações exigem 
terraceamento, e as circulações pedonais estão bastante condicionadas. 

Muito 
declivoso 

d ≥ 25% Os riscos de erosão são elevados sendo os solos delgados e os custos com a 
implantação de edifícios são elevados, pelo que estas áreas deverão estar afectas ao 
regime florestal com características de protecção. Embora estas áreas desempenhem 
uma função de protecção a REN contempla, somente, nas áreas com risco de erosão 
os declives superiores a 30%. 
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do ano, aumentando esta na mesma proporção dos declives. Esta orientação permite um melhor 

conforto bioclimático das povoações o que as tornou privilegiadas na expansão aos aglomerados 

urbanos, por serem mais favoráveis à construção e ao desenvolvimento de certas culturas. Nas 

encostas orientadas a norte, o conforto bioclimático é mais baixo que nas restantes exposições, pois 

aquelas não recebem praticamente radiação solar nas estações frias. Estas encostas estão também 

expostas aos ventos dominantes de Norte (ventos frios), sendo assim desfavoráveis à implantação de 

edificação. As encostas orientadas a Nascente e Poente são encostas temperadas, apresentando as 

encostas a Poente valores superiores de radiação devido ao aquecimento de massas de ar 

acumulado durante o dia, enquanto a Nascente essa radiação é gasta na evaporação do orvalho. 

 

5.4 SÍNTESE FISIOGRÁFICA 

A carta de Síntese Fisiográfica traduz a morfologia do terreno (forma global do terreno) caracterizando 

as principais estruturas físicas do Concelho. Esta carta para além de permitir uma melhor 

compreensão da paisagem, na fase de proposta é um importante instrumento de caracterização das 

áreas, permitindo inferir os locais com melhor aptidão para o desenvolvimento de determinadas 

actividades. 

A análise da carta de Síntese fisiográfica conclui que a maior parte do concelho está subordinado à 

bacia hidrográfica do Rio Zêzere, no entanto também se encontra no concelho parte da bacia do Rio 

Mondego, uma vez que a sua nascente, conhecida por Mondeguinho, se situa ainda no concelho, 

fazendo fronteira com o concelho de Gouveia. 

O concelho pode-se dividir morfologicamente em três unidades distintas. Uma primeira unidade a 

Norte desde a confluência da ribeira de Beijames com o Rio Zêzere até ao nível da Vila de Manteigas. 

Esta unidade, de natureza xistenta apresenta as áreas de menor altimetria do concelho, com encostas 

de declives bastante acentuados devido à intensa erosão superficial dos xistos. As encostas desta 

unidade são as mais solarengas do concelho, onde predomina a exposição de Sul a Poente. Devido á 

erodibilidade do solo e substrato rochoso o rio Zêzere apresenta meandrização e o seu vale é mais 

largo nesta parte do concelho. 

A unidade Sul, que compreende o território de Vila de Manteigas até próximo do limite Sul abrange o 

vale glaciário do Rio Zêzere, profundamente encaixado cuja orientação do curso de água se deve a 

uma falha geológica. O vale apresenta-se estreito, simétrico e rectilíneo, em substrato granítico o que 

justifica o menor grau de erosão. Apesar de não haver uma predominância acentuada nas orientações 

das encostas, verifica-se uma ligeira predominância para as encostas orientadas a Noroeste e 

Sudeste, encostas solarengas e sombrias. 
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Por último, uma unidade com menos expressão do que as anteriores, que corresponde à área 

planáltica. Pertencem a esta unidade os topos aplanados das vertentes graníticas, que se localizam 

maioritariamente a Poente e Sul do concelho. Nestas áreas o material rochoso saliente foi 

sucessivamente aplanado pelos processos erosivos e as depressões colmatadas com material 

proveniente de erosão de áreas mais elevadas. 

 

6. SOLO14 

De uma forma geral os solos no concelho de Manteigas têm dois tipos de origem: nos granitos e nos 

xistos argilosos. 

No que se refere aos granitos identificam-se três tipos: um, no qual a percentagem de feldspato se 

eleva (destacando-se os seus fragmentos no meio dos outros), designa-se granito porfiróide ou 

granito dente-de-cavalo (designação popular); outro mais raro, cuja proporção dos seus elementos 

constituintes são mais finos e mais ou menos uniformes, designando-se como granito de grão fino; e 

o que é constituído por fragmentos mais grosseiros e por tal mais facilmente desagregáveis, 

designado como granito de grão grosseiro. Os solos são, no geral, ricos em matéria orgânica, 

variando as características do húmus com a natureza do revestimento vegetal e varia de 

medianamente ácido a muito ácido.15  

No que se refere aos de origem xistosa predominam os xistos argilosos que se desagregam com 

relativa facilidade, dando origem a solos mais ou menos impermeáveis e pedregosos. Quando os 

fragmentos de rocha são mais abundantes o solo torna-se mais permeável e fértil. Seguindo uma 

definição pela catena, nos cumes e vertentes verifica-se uma forte erosão e como consequência 

maior escassez de vegetação e o aparecimento da rocha nua à superfície. Ao contrário nos vales 

aparecem os solos aráveis formados por transporte e não “in situ”. Aqui depositam-se as partículas 

terrosas, das mais grosseiras às mais finas, aumentando, após principalmente cada chuvada 

torrencial a espessura da camada arável do terreno de baixa. Uma parte dos materiais terrosos é 

também arrastada pelo rio, subtraindo deste modo às culturas os elementos mais ténues e mais 

essenciais à nutrição vegetal. Isto explica a vegetação escassa existente nos cumes e vertentes, 

quase somente aproveitada para a pastagem de gado. Aliás a própria vegetação potencial é quase 

toda lenhosa e arbustiva, dão a maior facilidade que estas espécies têm de introduzir as suas raízes 

entre os folhetos de rocha, aproveitando desta forma o pouco solo existente. Como principais 

                                                 

14 Uma vez que a informação sobre este tema é escasso optou-se por transcrever o capítulo respeitante à pedologia do Plano 
de Defesa da Floresta da Câmara Municipal de Manteigas de 2005 com ligeiras alterações. A caracterização pedológica foi 
realizada com base na Carta Geológica Simplificada do Parque Natural da Serra da Estrela (à escala 1:75000), nas respectivas 
notas explicativas do Guia Geológico e Geomorfológico do Parque Natural da Serra da Estrela, da ocupação vegetal existente 
condicionada pelo tipo de solo, bem como pela análise deste mesmo elemento no terreno e bibliografia relacionada com o 
tema. 
15 Segundo a Carta de Acidez e Alcalinidade dos Solos esta zona corresponde no geral a um PH inferior a 4.5. 



  
  
  
  
  
  

                                                                                                        Revisão do PDM de Manteigas/Estudos de Base/Vol. IV/ 39  
 
035.04.PDM.EP.MD.IV_C.doc 

espécies existentes temos: as urzes (Erica arbórea ou a Calluna vulgaris), carqueja (Chamaespartium 

tridentatum), tojo, giestas (Cytisus multiflorus) e sargaços (Lithodora prostrata).  Estes também são 

ricos em húmus, e varia entre ácido a muito ácido.16 

 

Figura 11 - Carta de Solos17 (Plano de Defesa da Floresta de Manteigas, 2008) 

Segundo Carvalho Cardoso e Augusto Freitas encontram-se essencialmente três tipos de solos: os 

rankers18 ou leptossolos,19 os cambissolos20 (por vezes associados a afloramentos rochosos) e 

fluvissolos.21Segundo a última revisão da legenda da Fao-Unesco de 1988 que fixa 28 unidades de 

                                                 
16

 Segundo a Carta de Acidez e Alcalinidade dos Solos esta zona corresponde no geral a um PH entre 4.6 a 6.5. 
17 

Na Carta de Solos apresentada aparecem apenas dois dos três grupos descritos, devido à falta de uma cartografia mais 
pormenorizada. 
18 

Os Rankers são solos com horizonte A úmbrico, sem outros horizontes diagnósticos que não seja um B câmbico quando o A 
úmbrico tebha mais de 25 cm de espessura e que assentam em rocha dura siliciosa situada a menos de 50 cm de profundidade 
(POPNSE, 1987). 

19 Do grego leptos que significa delgado ou solos pouco desenvolvidos. Designam-se como solos de espessura menor ou igual 
a 30 cm, limitados por uma “rocha consolidada contínua”, com uma camada cimentada contínua. A rocha-mãe é 
predominantemente granítica, podendo ainda existir com xistos, grauvaques e com alguns depósitos glaciares móveis 
(POPNSE, 1987).  
20 Do latim cambiare que significa alterar como conotação de alteração da cor, estrutura e consistência. São solos cujo 
processo de pedogenese, embora fraco, se efectua com elevado índice de exposição aos agentes climatéricos mais agrestes, o 
que origina, nomeadamente, fenómenos de erosão que não permitem o desenvolvimento normal do processo.  
21 Do latim fluvius que significa rio como conotação de depósitos de origem aluvional. São solos com “propriedades flúvicas”21, 
que recebem regularmente a deposição de sedimentos fluviais (Cardoso, 1974). Estes são solos desenvolvidos a partir de 
depósitos aluvionares, com propriedades flúvicas e sem horizontes de diagnóstico (a não ser soterrados por material com 
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solo principais no concelho de Manteigas registam-se três unidades principais distribuídas em 2 

grupos: solos não ligados a condições climáticas zonais específicas e solos com formação incipiente 

diversa (pouco evoluídos).  

Os solos não ligados a condições climáticas zonais específicas são os Leptosolos (LP)22 e os 

fluvissolos. Estes estão localizados nos “covões” e em algumas “naves”, são no geral espessos e 

ricos em matéria orgânica e argila. Muitos encontram-se no entanto bastante empobrecidos, pelo 

sucessivo uso dos mesmos para a cultura do centeio (espécie esgotante). Quase todos apresentam 

um grau mais ou menos elevado de podozolização ou de hidromorfismo caso exista uma deficiente 

drenagem dos mesmos (POPNSE, 1987). 

Os solos dos cervunais também pertencem a esta categoria. Estes formam-se sobre rochas graníticas 

e devem a sua formação milenária à acumulação de detritos vegetais provenientes das associações 

vegetais que os têm coberto sucessivamente e cuja decomposição é muito lenta devido às baixas 

temperaturas e em virtude do terreno estar coberto de neve durante longos períodos. Estes têm uma 

profundidade variável entre 0.30 a 1m, o solo apresenta um grau de humidade elevado e a camada 

superficial é escura (POPNSE, 1987). 

Os solos com formação incipiente diversa (pouco evoluídos) são os cambissolos. Desenvolvem-se 

nesta região principalmente a partir de materiais provenientes de rocha semelhante, mas 

transportados a distância por solifluxão (acção da gravidade) ou por coluviação (transporte pelas 

águas de escorrimento superficial facilitado pela gravidade) (UTM; 1991). A rocha-mãe é também o 

granito ou ainda de xisto, quartzito, grauvaque e sienito (POPNSE, 1987) e aparecem no geral em 

zonas menos secas. Neste Concelho estes verificam-se principalmente na região de xistos, do 

complexo xisto-grauváquico e do granito porfiróide de manteigas (granito este de fácil desagregação). 

Por este processo formam-se depósitos de vertente em encostas com declives acentuados (UTM; 

1991). Distinguem-se os seguintes tipos de cambissolos: húmicos com horizonte A húmico. Estes 

solos têm representação nas áreas húmidas de maior altitude com aproveitamento agrícola com base 

em culturas arvenses ou exploração florestal. Os solos de depósitos de vertente são pedregosos e 

cascalhentos desde a superfície, com as pedras orientadas, em geral, segundo a linha de maior 

declive.  

 

                                                                                                                                                         
espessura igual ou superior a 50 cm), além do horizonte A ócrico21, mólico ou úmbrico, um horizonte H hístico21 ou um 
horizonte sulfúrico ou tendo materiais sulfídricos a menos de 125 cm da superfície (UTM; 1991).  
22

 Classificação de Solos do Mundo da Fao-Unesco de 1988 onde foram agrupados os Liptosols, Rendzinas e Rankers como 
unidades-solo. Na classificação portuguesa correspondem aos Litossolos, Rendzinas e Para-Litossolos ou Rankers 
(Alexandre; 1990) (Cardoso, 1974). Os Rankers são solos com horizonte A úmbrico, sem outros horizontes diagnósticos que 
não seja um B câmbico quando o A úmbrico tebha mais de 25 cm de espessura e que assentam em rocha dura siliciosa situada 
a menos de 50 cm de profundidade (POPNSE, 1987). 
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7. BIODIVERSIDADE 

A biodiversidade traduz-se na quantidade de espécies de seres vivos existentes no planeta. Existem 

espécies adaptadas a ambientes tão diversos como o gelo da Antárctida ou fontes submarinas com 

actividade vulcânica e temperaturas superiores a 100ºC.  

O ordenamento do território é actualmente um instrumento fundamental para a conservação da 

natureza e da biodiversidade, uma vez que disciplina e regula o uso do solo, combatendo a perda 

destes valores. O principal impacto da perda da biodiversidade é a extinção das espécies que são 

irrecuperáveis. 

A localização geográfica e as características geofísicas do território nacional, modeladas pela 

intervenção do homem, deram origem a uma grande variedade de biótopos, ecossistemas e 

paisagens a qual propicia a existência de um elevado número de habitats que albergam uma grande 

diversidade de espécies com os seus múltiplos genótipos. Para além dos típicos habitats atlânticos 

encontra-se também um vasto número de ocorrências de habitats mediterrâneos e macaronésicos 

característicos da Serra da Estrela. 

O Diagnostico Ambiental do concelho abordou a questão da biodiversidade nos seus principais 

componentes: Flora, Fauna, Biogeografia e Habitats. Relatório muito bem conseguido identifica e 

caracteriza os vários factores e apresenta um conjunto de medidas correctivas. Deste modo junta-se 

em anexo ( 16.3) extracto do referido diagnóstico do capítulo da biodiversidade. 

 

8. PAISAGEM RURAL  

Para intervir conscientemente no território deve-se compreender as razões que levaram à situação 

actual e o seu funcionamento. A ocupação do território pelo homem só no último século deixou de ser 

realizada de forma empírica.  

A paisagem do concelho acompanha a evolução da paisagem da Serra da Estrela, pelo que por vezes 

ao longo da sua descrição poderá ser mais genérica, não indicando lugares específicos no concelho. 

A paisagem da serra apresenta uma influência profunda do homem. A paisagem oferece um mosaico 

diversificado e complexo em que o homem, embora de forma extensiva, explora para a sua 

sobrevivência. Essa ocupação levou à alteração da maior parte das comunidades vegetais originais 

no entanto promoveu também graças ao seu modo de exploração extensivo, o aparecimento de 

outras comunidades de elevado valor florístico e faunístico.  

A permanência desta paisagem cultural e a presença de práticas de há muito desaparecidas de 

outras regiões até aos nossos dias justifica-se em parte pelo “ … isolamento da população em 

pequenas aldeias, separadas entre si por vales cavados e relevos ciclópicos … “. Este isolamento 

permitiu que até hoje ainda se mantenha uma forte ligação ao pastoreio, que ocorre de forma 
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extensiva, no entanto a economia dependente de um ciclo baseado na pecuária e cultura do centeio 

encontra-se em vias de desaparecer nos próximos anos. Apesar de ainda existir a actividade de 

pastoreio, a evolução já se faz sentir no modo de o praticar. Se anteriormente a serra era visitada por 

rebanhos das regiões mais longínquas, hoje em dia já não ocorre. 

Antigamente os pastores seguiam os trilhos assinalados por “mariolas23”, e com os rebanhos 

iniciavam a subida para a Estrela chegando à Serra por volta de Abril, com o derreter das neves, 

vinham do sopé da serra e das terras baixas do Norte (Fornos de Algodres, Sátão, Nelas, Gouveia, 

Arganil ou Oliveira do Hospital), da Cova da Beira, do Alentejo e mesmo das zonas fronteiriças 

espanholas e partiam com os primeiros ventos frios do Outono. Os rebanhos seguiam até ao Baixo 

Alentejo (Campos de Ourique), campos do Mondego e para as campinas de Idanha.  

Hoje em dia os rebanhos que se deslocam em movimentos migratórios de grandes distâncias 

(transumância) desapareceram e as deslocações ocorrem apenas das localidades mais próximas 

provavelmente em veículos, e não a pé.  

Acima da povoação e floresta encontram-se os baldios, ocupados por floresta ou matos onde se 

apascentavam cabras e ovelhas e se corta o mato para cama do gado e combustível para o forno e 

lareira. Assim as pastagens de altitude estavam associadas a sistemas agro-pastoris e regimes 

comunitários de exploração da terra.  

 

Figura 12 - Esquema adaptado que representa o sistema de ocupação do solo (In: Parque Natural da Serra da 
Estrela) 

                                                 
23 Grupo de pedras sobrepostas num local alto, geralmente um penedo, que indica o melhor caminho a tomar. As mariolas 
foram colocadas de forma a serem a se poder ver quer a anterior, quer a seguinte, facilitando a leitura dos caminhos.   



  
  
  
  
  
  

                                                                                                        Revisão do PDM de Manteigas/Estudos de Base/Vol. IV/ 43  
 
035.04.PDM.EP.MD.IV_C.doc 

Entre os matos e prados percorridos “campos exteriores” (terras comuns ou baldios) e os campos 

junto aos aglomerados “campos interiores” existia uma troca de energia e nutrientes que beneficiava 

ambos os sistemas.  

Nas zonas planálticas onde a presença dos afloramentos não se fazia sentir plantava-se o centeio, 

cereal de montanha que lhes fornecia a matéria-prima para o pão e a palha, que entrelaçada, era 

utilizada para cobrir as habitações e capas impermeáveis. A permanência de parte destes sistemas 

permite ainda a existência desta paisagem. 

As zonas de prados dominados pelo Cervum, os cervunais, desempenham ainda hoje um papel muito 

importante a nível ecológico, económico e estético. Um exemplo de onde ocorrem estes prados é na 

Nave de Santo António. 

Outros locais de pastagem no concelho são o Covão d´Ametade. Caso o pastoreio seja abandonado, 

a degradação do habitat levará à perda de biodiversidade e à simplificação da paisagem tornando-a 

mais pobre. 

Assim, encontra-se uma paisagem equilibrada em que “…os abrigos para os pastores, os rebanhos e 

o milho evidenciam a adaptação ao relevo, economia, clima, e às disponibilidades locais de materiais 

de construção”. 

Nas áreas onde não existe pastoreio aparece uma flora de altitude testemunho da altitude e 

glaciações ocorridas, isolando espécies boreais. Nestes locais a natureza surge mais agreste e rude 

com formações rochosas de distribuição caótica. 

Neste sistema os ovinos em especial a raça bordaleira da Serra da Estrela raça portuguesa com 

maior aptidão leiteira, muito prolífera e fértil, fornecem a matéria-prima para a economia local. A lã, 

em termos económicos, era de grande importância e esteve na origem da instalação da indústria dos 

lanifícios cujo centro era a Real Fábrica dos Panos na Covilhã. O leite de ovelha foi sempre produto 

base para o fabrico artesanal do queijo da serra.  

Actualmente o sector têxtil24 encontra-se bastante debilitado e o queijo da serra produzido é 

actualmente produzido em moldes industriais ou semi-industriais. Actualmente para além deste 

produto serrano seria interessante desenvolver outros produtos com a marca da região como o mel 

(em estudo), aromáticas. 

A localização dos aglomerados deve-se a condicionantes biofísicas como a morfologia do terreno, 

existência de solos de boa qualidade (áreas actualmente pertencentes à Reserva Agrícola Nacional) e 

à exposição solar. 

                                                 
24 Existe actualmente no concelho uma microempresa artesanal que mantém ainda a industria dos lanifícios, e que preserva os 
métodos tradicionais de fabrico. 
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Em termos de materiais, as casas isoladas ou de aldeia eram construídas da pedra “mais à mão”. No 

concelho constata-se uma predominância das casas de xisto nos aglomerados do Sameiro e Vale de 

Amoreira, enquanto mais para Sul, Vila de Manteigas, existem muitas cortes e abrigos de pastores 

juntoao Rio Zêzere, enquanto que nas Penhas Douradas predomina o granito. 

Mais recentemente, na década de 40 do séc. XX, as Penhas Douradas foram local de recuperação da 

tuberculose, pelo isolamento, ar limpo e saudável. Dessa altura restam as pequenas moradias que 

acolheram os doentes. Hoje em dia as Penhas Douradas apresentam-se como um pequeno 

aglomerado onde as antigas moradias se encontram convertidas em residência de Inverno ou 

veraneio e outras abandonadas. 

O abandono dos sistemas tradicionais, o crescente interesse para turismo e a florestação das áreas 

abandonadas leva a alterações na paisagem. As paisagens que conhecemos poderão sofrer 

alterações drásticas com representativas perdas em termos de biodiversidade. 

 

9. CARACTERIZAÇÃO DOS USOS E FUNÇÕES DO TERRITÓRIO 

 

9.1 ANÁLISE DOS USOS E FUNÇÕES DO CONCELHO 

Os usos e funções do território encontram-se associadas a paisagens humanizadas e nas diferentes 

formas como o Homem ocupa e usufrui do território. Em determinado território os usos e funções 

presentes variam consoante as suas características biofísicas (atendendo às aptidões e 

capacidades), necessidades e expectativas das populações. 

Cada espaço possui uma função na dinâmica ecológica da paisagem, quer seja de regulação, 

protecção, produção, suporte biofísico, recreio, turismo ou valorização paisagística. Importa assim 

conhecer as vocações próprias de cada lugar, a fim de encontrar uma organização de território 

coerente. O território pode desempenhar diversas funções, separadamente ou em simultâneo, a 

saber: 

Figura 13 – Descrição das funções do solo 
Função  Descrição 

Produção Capacidade de gerar produtos consumíveis pelo homem;  

Protecção Capacidade de proporcionar a estabilidade das características 
ecológicas ao longo do tempo; 

Regulação Capacidade do sistema manter a sua continuidade, como a 
circulação de materiais e energias e a ocorrência de fenómenos 
naturais a eles associados – ciclo hidrológico, oxigénio, microclima, 
fauna; 

Suporte Biofísico Capacidade de constituir um ecossistema com características 
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Função  Descrição 

passíveis de originar biótopos para o desenvolvimento de fauna e 
flora espontânea; 

Suporte de Urbano Capacidade de proporcionar a estabilidade entre outras 
necessárias para receber aglomerados urbanos; 

Suporte de Infraestruturas Capacidade de congregar em si condições de sustentação de 
elementos construídos – vias de comunicação, postes de 
electricidade; 

Valorização Paisagística Capacidade de criar situações de grande valor estético; 

Recreio e Turismo Capacidade de suportar um conjunto de actividades lúdicas; 

Informação  Capacidade para transmitir um conjunto de conhecimentos que se 
relacionam com o uso, despertando a sensibilidade para assuntos 
relacionados com a conservação. 

 

A floresta no seu sentido estrito abrange uma área de 7.518 ha, compreendendo cerca de 60% do 

território. No concelho a floresta assume uma grande relevância pelo papel desempenhado em termos 

de protecção, regulação e suporte biofísico.  

Outra das funções com relevância para o concelho é a capacidade para suportar actividades de 

recreio e lazer, bem como de valorização paisagística (especialmente os povoamentos mistos de 

folhosas e folhosas e resinosas).  

A área florestal surge com maior expressão a Norte do concelho, com especial destaque para a 

existência de faixas contínuas envolvendo os aglomerados e para o cabeço compreendido entre o rio 

Zêzere e a Ribeira de Leandres. 

O povoamento florestal de pinheiro bravo é predominante e corresponde a 30% da área do concelho, 

distribuídos em grandes manchas. Em termos de área ocupada, seguido dos povoamentos de 

pinheiro surgem os povoamentos mistos de folhosas e resinosas, localizados no centro do concelho 

ao nível da zona de transição de natureza geológica dos xistos para os granitos. 

A Sul do Concelho numa área de maior altitude aparece um povoamento de teixo de reduzida 

dimensão mas de grande importância para a conservação da natureza. 

Os matos apresentam uma elevada expressão no concelho surgindo em todo o concelho com 

extensões consideráveis, 3415 ha, representando 28%. As grandes diferenças de altitude do concelho 

revelam o escalonamento altitudinal das várias espécies vegetais e associações florísticas. Os matos 

cumprem funções de regulação, protecção, valorização paisagística ao introduzir diferentes 

espécies mediterrânicas e autóctones. 
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Para além da diferenciação altitudinal também surgem diferenças consoante a natureza geológica. Na 

zona dos xistos os matos são compostos por esteva, giesta, urze, sargaço e carqueija, enquanto nos 

granitos surge o piorno, sargaço, giesta, caldoneira e urze. 

À medida que nos aproximamos dos 1600m de altitude, na zona Sul do concelho as árvores refugiam-

se ao abrigo das fragas e rochedos, as giestas desaparecem e surgem os zimbros e piornos, plantas 

bem adaptadas que resistem aos nevões devido ao seu ciclo vegetativo. 

As áreas agrícolas desenvolvem-se maioritariamente ao longo das principais linhas de água em zonas 

relativamente planas, em redor dos aglomerados urbanos e dentro dos próprios aglomerados. São 

constituídas por diversos sistemas de culturas e apresentam um zonamento muito específico tendo 

como função predominante a produção. 

As culturas anuais de regadio são principalmente hortícolas em regime intensivo. As culturas de 

regadio ocupam as áreas planas com melhores solos, em áreas de grande disponibilidade de água, 

em redor do aglomerado urbano ou no interior do mesmo e ao longo das linhas de água principais. 

Por vezes surgem associadas a culturas de sequeiro de maior dimensão. 

As culturas anuais de sequeiro também surgem fora dos aglomerados em zonas mais elevadas e 

planas. Um exemplo é o Campo Romão, que neste caso desempenha igualmente funções de 

protecção do solo e suporte biofísico. 

Adjacente às culturas anuais junto aos aglomerados surge num segundo anel, um mosaico 

diversificado de olival, vinha, pomares e por vezes em consociação com culturas anuais. Estes 

desenvolvem-se em áreas de vale e zonas de transição para as áreas mais declivosas, surgindo 

muitas vezes em socalcos, desempenham funções de produção mas também de regulação, 

suporte biofísico e valorização paisagística pela geometria e diferentes tonalidades que o mosaico 

confere à paisagem. A estas áreas juntam-se por vezes sistemas agro-florestais, associando culturas 

anuais e floresta. 

As áreas ardidas ocupam uma área considerável do concelho, correspondendo á área abrangida pelo 

incêndio de 2005 no vale do rio Zêzere. Nesta área surgem prados naturais pobres e matos rasteiros 

que cumprem uma importante função de protecção.  

Os Cervunais são prados perenes de montanha que surgem a altitudes elevadas em solos profundos. 

Estes prados são considerados um habitat prioritário para a conservação e surgem em pequenas 

manchas a sul do concelho, em situações mais planas de acumulação de solo, intimamente ligados à 

pastorícia. 

As áreas sociais são as que ocupam menor área no concelho. Estas subdividem-se em aglomerados 

urbanos e áreas industriais. No concelho os aglomerados desenvolveram-se sempre associados às 

linhas de água, na zona de confluência com um dos principais afluentes com o Rio Zêzere, Sameiro e 
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Vale de Amoreira, ou a meia encosta de declives mais moderados relativamente ao concelho mas 

também associado a cursos de água importantes.  

As suas localizações devem-se a áreas relativamente planas (considerando o relevo no concelho), 

exposição solar das vertentes a Sul e solos com aptidão para a cultura de frescos. Os aglomerados 

apresentam poucas áreas verdes públicas, no entanto, a nível de áreas privadas estas surgem com 

muito peso. Os aglomerados encontram-se concentrados mas nem sempre de uma forma compacta, 

o que justifica em parte pela morfologia do terreno.  

As áreas de indústrias com uma certa dimensão localizaram-se preferencialmente junto ao rio 

Zêzere em zonas mais planas e associadas ao recurso água que necessitavam para a sua laboração 

(empresas têxteis e engarrafamento de água). Estas encontram-se ao longo do rio entre a Sr.ª dos 

Verdes e S. Gabriel. Algumas destas unidades encontram-se abandonadas ou a ser convertidas para 

outros usos. 

Encontram-se diversas áreas de recreio espalhadas pelo concelho como parques de piquenique, 

parques de campismo, zona de caça associativa e mais recentemente uma zona de caça municipal, 

áreas de concessão de pesca, uma pista de esqui artificial e diversos miradouros ao longo da rede 

viária. 

As áreas de exploração de inertes são inexistentes no concelho, nã havendo explorações 

licenciadas segundo informação da DREC. Também não há conhecimento de explorações não 

legalizadas. 

Em síntese e da análise de ocupação do solo simplificada por freguesia constata-se que, com 

excepção do Vale de Amoreira, as duas classes de uso predominante são a floresta e os incultos. No 

Vale de Amoreira o primeiro uso é o florestal mas o segundo maior uso é a agricultura, 118ha. A 

agricultura nesta freguesia apresenta-se mais favorecida devido às melhores condições fisiográficas 

desenvolvendo-se ao longo do Rio Zêzere, Ribeiro do Vale de Amoreira e na Ribeira de Beijames, 

onde se encontram os solos de aluvião. 
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Santa Maria São Pedro Sameiro
Vale de 

Amoreira

Inculto 36% 30% 33% 4%

Floresta 48% 63% 53% 87%

Agricultura 13% 5% 12% 7%

Área Social 3% 2% 2% 2%
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Figura 14 Ocupação do solo por freguesia (ha) (in PMDFCI 2008) 

A freguesia de Vale de Amoreira é a que apresenta maior área florestal relativamente à área da 

freguesia. A freguesia de São Pedro é a que apresenta maior área, absoluta, florestal (floresta e área 

ardida), mas é também o maior de todo o concelho. No entanto, se considerarmos a área florestal 

apenas as áreas com povoamentos, a área reduz-se e a mancha florestal surge com maior extensão 

a Nordeste da freguesia. 

As áreas florestais desempenham funções de grande relevo na produção (material lenhoso – madeira, 

apicultura, pastorícia, produção de resinas), protecção do solo (evitando/reduzindo a erosão), 

regulação do ciclo hidrológico (microclimas, solo, potencializando a infiltração), suporte biofísico 

(incrementando a fauna e flora), regeneração, valorização paisagística, de recreio e turismo 

(actividades cinegéticas, percursos pedonais, etc.). Ocupam áreas mais declivosas de maior altitude, 

marcadas pela presença de afloramentos rochosos, onde as práticas agrícolas não são compatíveis 

com as características do terreno.  

A floresta encarada estritamente como área de povoamento florestal surge em manchas extensas, na 

freguesia de Vale de Amoreira, Sul da freguesia do Sameiro, na freguesia de Santa Maria na 

envolvente à Vila de Manteigas de Poente a Norte e na freguesia de S. Pedro a Nordeste. 

As áreas ardidas apresentam grande expressão em particular na freguesia de S. Pedro (incêndio de 

2005) apresentando-se actualmente ocupados por prados naturais pobres e matos baixos. A área de 

incultos corresponde aos matos, que se apresenta como o segundo maior uso. 
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Em termos de área social, as freguesias com maior área afecta são S. Pedro e Santa Maria que 

corresponde à área da Vila de Manteigas. As restantes áreas sociais do concelho repartem-se pelos 

aglomerados do Sameiro e Vale de Amoreira. 

A análise do uso do solo permite concluir que o concelho de Manteigas, na sua maioria apresenta 

usos coerentes e adequados às características, constatando-se que a ocupação do solo que 

predomina é a floresta e os matos.  

Embora apresente a ocupação na generalidade adequada em determinadas situações como a floresta 

é de promover áreas florestais diversificadas, de uso múltiplo de acordo com as características 

ecológicas do território e com medidas que previnam a ocorrência de incêndios e que facilitem o seu 

combate.  

As espécies a privilegiar em reflorestações deverão ser folhosas autóctones, eventualmente com 

algumas resinosas mas em que a instalação dos povoamentos e sua gestão devem basear-se numa 

silvicultura preventiva, com o restabelecimento dos povoamentos originais. 

Dada a fisiografia este concelho apresenta um forte potencial para as vertentes de conservação da 

natureza, recreio e protecção, uma vez que existem uma série de valores naturais e paisagísticos a 

preservar. Da comparação entre a carta de uso do solo com a Carta de Ordenamento do PDM vigente 

verifica-se que o zonamento proposto para o espaço rural do concelho coincide, na maioria dos 

casos, com o uso actual do solo, contudo ao nível do uso múltiplo da floresta as intenções 

preconizadas encontram-se numa fase muito embrionária. 

 

9.2 AGROALIMENTAR 

Um factor importante neste sector é a existência de produtos agro-alimentares de qualidade, 

integrados em sistemas de certificação e comercialização (DOC, DOP, etc.). No concelho encontram-

se produtos tradicionais classificados de DOP (Denominação de origem protegida) e IGP (Indicação 

Geográfica Protegida). 

Os produtos tradicionais com nomes protegidos identificados para o Concelho de Manteigas 

apresentam-se divididos pelos sectores dos Azeites, Frutos, Carnes de Ovino e Caprinos e Queijos. 

No Concelho de Manteigas foram identificados (informação referente ao ano de 2006 e fornecida pelo 

IDRHA) os seguintes produtos:  

• Azeites da Beira Alta (DOP); 

• Maçã Bravo de Esmolfe (DOP); 

• Borrego da Serra da Estrela (DOP); 

• Cabrito da Beira (IGP); 
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• Queijo Serra da Estrela (DOP); 

• Requeijão Serra da Estrela (DOP). 

Estes produtos para além da sua importância económica indiscutível envolvem uma estratégia de 

marketing e publicidade especializada que ao apresentar os produtos contribui para a divulgação da 

região. Assim, há que promover e divulgar os produtos tradicionais da região reconhecidos a nível 

europeu (… protegida) bem como outros produtos singulares e de qualidade, como forma de 

promover o desenvolvimento económico do concelho.  

9.3 SECTOR AGRÍCOLA 

9.3.1 Descrição 

Segundo o Recenseamento Geral de Agricultura de 1999, existiam no concelho 194 explorações 

agrícolas, correspondendo a 1,1% do total de explorações da Beira Interior Norte. A superfície 

agrícola total é de 1479 há, dos quais 247 há correspondem a matas e florestas sem culturas e 1129 

são superfície agrícola útil (SAU). Esta representava cerca de 0,67% da SAU total da Beira Interior 

Norte em 1999 e 9% do da área total do concelho. Em termos de explorações agrícolas, no contexto 

da sub-região, Manteigas não tem muito significado.  

Figura 15 - Indicadores gerais de agricultura em 1999. 

Recenseamento Geral da Agricultura 1999 Beira Interior 
Norte 

Guarda Manteigas 

N.º de explorações 17.225 3.192 194 

Superfícies Agrícola Utilização (ha) 168.361 ha 25.447 ha 1.129 há 

N.º de Blocos com SAU 133.698 20.131 727 

SAU/Exploração (ha/exploração) 9,77 7,97 5,82 

% de explorações com tractores máquinas 91,4% 87,7% 51% 

 

A dimensão média da superfície agrícola utilizada por exploração é de cerca de 6ha (dominando, no 

entanto, as de 1ha), ou seja, de pequena dimensão, tendendo para os minifúndios. Apenas cerca de 

metade das explorações têm tractores máquinas, o que evidencia a pequena dimensão e/ou 

investimento efectuado nas explorações deste concelho, sendo de um modo geral explorações 

familiares. Todos estes factores indiciam a agricultura de subsistência, e não a agricultura como 

actividade económica por excelência. No contexto regional, verifica-se que Manteigas apresenta 

valores mais reduzidos quer de número de explorações como de SAU/exploração e maquinaria. 

Verificando a distribuição por freguesia conclui-se que é em Santa Maria que existe maior significado 

de explorações agrícolas (maior superfície agrícola utilizada, mais população agrícola). Na sua 

maioria trata-se de utilização agrícola por conta própria.  

No que se refere à utilização das terras, tem-se: 
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Figura 16 – Utilização das Terras no concelho de Manteigas em 1999. 

 Beira Interior Norte Guarda Manteigas 

Superfície Total 
expl (nº) 17.258 3.199 194 

área (ha) 214.147 36.685 1.479 

Superfície Agrícola Utilizada (SAU) 
expl (nº) 17.225 3.192 194 

área (ha) 168.361 25.447 1.129 

Terra arável 
expl (nº) 15.631 3.025 174 

área (ha) 55.874 10.560 251 

Terra arável limpa 
expl (nº) 15.625 3.023 174 

área (ha) 55.667 10.543 251 

 

Culturas temporárias 
expl (nº) 13.172 2.704 142 

área (ha) 42.742 7.723 201 

Pousio (com e sem 
ajuda) 

expl (nº) 4.580 1.064 36 

área (ha) 11.535 2.474 41 

Horta familiar 
expl (nº) 13.496 2.771 99 

área (ha) 1.398 352 9 

Culturas sob-coberto matas e 
florestas 

expl (nº) 41 8 - 

área (ha) 212 19 - 

 

Culturas temporárias 
expl (nº) 19 4 - 

área (ha) 123 5 - 

Pousio (com e sem 
ajuda) 

expl (nº) 25 4 - 

área (ha) 88 14 - 

Culturas permanentes 
expl (nº) 14.473 2.123 154 

área (ha) 31.211 2.533 110 

Sem culturas sob-coberto 
expl (nº) 14.235 2.066 150 

área (ha) 30.119 2.392 106 

Com culturas temporárias 
expl (nº) 1.278 182 1 

área (ha) 708 70 ... 

Com pousio (com e sem ajuda) 
expl (nº) 18 12 - 

área (ha) 10 5 - 

Com horta familiar 
expl (nº) 624 126 7 

área (ha) 50 16 1 

Com pastagens permanentes 
expl (nº) 187 66 9 

área (ha) 328 53 4 

Pastagens permanentes 
expl (nº) 10.979 2.274 66 

área (ha) 81.270 12.350 768 

Em terra limpa 
expl (nº) 10.776 2.259 59 

área (ha) 68.633 12.088 125 

Sob-coberto de matas e florestas 
expl (nº) 1.578 106 15 

área (ha) 12.637 263 642 

Matas e florestas sem culturas sob-
coberto 

expl (nº) 8.526 1.451 33 

área (ha) 28.882 6.173 247 

Superfície Agrícola não utilizada 
expl (nº) 5.165 1.459 9 

área (ha) 12.855 4.306 15 

Outras superfícies 
expl (nº) 16.075 2.903 193 

área (ha) 4.052 764 89 
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Em relação às principais culturas desenvolvidas no concelho de Manteigas e em termos de área, são 

as pastagens permanentes as que têm maior representatividade, seguindo-se as culturas temporárias 

(embora com grande diferença de valores). Em número de explorações, são as outras superfícies que 

agregam o maior número. 

No que respeita à exploração de efectivos animais, verifica-se o predomínio dos caprinos e ovinos, o 

que aliás se relaciona com as actividades tradicionais da zona da Serra da Estrela (e sub-produtos 

que são possíveis efectuar a partir destes recursos animais – queijo, etc.). 

No entanto, o número de efectivos de aves é também bastante relevante na realidade do concelho. 

De salientar ainda a existência de apicultura, importante como potencial produto turístico. 

 
 

Figura 17 - Efectivo animal no concelho de Manteigas em 1999 (Recenseamento Geral da Agricultura 1999). 

Efectivo animal em Manteigas, em 1999 Exploração (nº) Efectivo (nº) 

Bovinos 7 20 

Suínos 45 102 

Ovinos 29 1.049 

Caprinos 78 1.305 

Equídeos 27 30 

Coelhas reprodutoras 38 172 

Aves - 1.198 

Abelhas (Número de colmeias povoadas e cortiços povoadas) 9 91 

 

 

9.3.2 Regadios 

No concelho de Manteigas existiam em 1994, várias infraestruturas de rega, correspondendo a uma 

área regada com cerca de 369ha para as freguesias de S. Pedro, Sta Maria e Sameiro, dos quais 

cerca de 64% corresponde a regadios individuais e o restante a regadios tradicionais.  

Segundo informação da DRAP Centro em Dezembro de 2008, a situação dos regadios no concelho 

de Manteigas é a seguinte: (ver anexo 16.7) 
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Nome Área (ha) L. Agua Bacia  Est. 
Conser. 

Nº de 
Benefic. 

Entidade 
Exploradora 

N.º 
proces. 

Data de 
homologação 

Regadio de 
Vale de 
Amoreira 

16,4 Rib.ª de 
Vale de 

Amoreira 

Tejo Razoável 150 Junta de 
Agricultores de 

Vale de Amoreira 

1251 11-10-1990 

Regadio  
Sameiro 

18,4 Rib.ª de 
Vale do 
Sameiro 

Tejo Bom 130 Junta de  
Agricultores de 

Vale de Amoreira 

1656 12-12-1994 

Regadio do 
Palmeiro 

3,5 Rio Zêzere Tejo Bom 12 Junta de  
Agricultores de 

Sta Maria 

1657 12-12-1994 

Regadio da 
Lapa Nova 

73,3 Rio Zêzere Tejo Bom 300 Junta de  
Agricultores de 
Sta Maria e S. 

Pedro 

1190 10-07-1994 

total 111,6    592    

 

Os regadios privados enquadrados no grupo IV segundo o PRODER da região Centro utilizam de um 

modo geral águas superficiais – linhas de água ou nascentes e recorrem ao armazenamento de baixa 

capacidade servindo apenas para uma regularização de pequenos caudais de distribuição. O regadios 

para além sua função principal constituem também uma descontinuidade húmida e uma cintura verde 

na envolvente dos aglomerados urbanos contribuindo para a prevenção e contenção de incêndios e 

promotores de biodiversidade. 

 

9.4 SECTOR FLORESTAL 

O concelho de Manteigas apresenta uma superfície florestal com peso bastante relevante, próximo 

dos 90% do território (considerando as áreas de povoamentos e incultos), pelo que a Câmara tem 

desenvolvido diversos trabalhos neste sector. 

Por outro lado a nível estratégico e legislativo nos últimos anos a floresta voltou a ganhar importância, 

como se pode constatar pelo elevado número de diplomas legais que têm sido publicados. 

A conjugação destes factores levou o município de Manteigas a desenvolver ao longo do tempo um 

vasto conjunto de trabalhos culminando no Plano de Defesa Municipal da Floresta Contra Incêndios. 

Assim neste estudo serão resumidos os aspectos com relevância para o PDM. No entanto, para um 

maior desenvolvimento do tema deverão ser consultados os referidos trabalhos.  

 

9.4.1 Caracterização da área florestal 

O concelho de Manteigas apresenta um património florestal rico do ponto de vista dos valores 

florestais. Este legado deve-se ao trabalho desenvolvido no último século, pelos Serviços Florestais 
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de Manteigas com o intuito de minimizar os processos erosivos e enriquecer as áreas baldias 

(PMDFCI).  

A floresta em Manteigas cumpre funções de protecção, conservação de habitats, produção, silvo-

pastorícia, caça e pesca, paisagem, turismo e recreio pelo que um desequilíbrio do ecossistema 

florestal tem graves consequências ao nível da perda de solo, diminuição da qualidade da água e 

perda de um recurso muito valioso. 

No Concelho predominam os povoamentos puros de Pinheiro-bravo ocupando uma área de 3580ha. 

Esta área corresponde a quase 30% da área do concelho o que representa um grande risco, em caso 

de incêndio, relativamente à propagação das chamas e bem como de perda de solo após a passagem 

do fogo. Os povoamentos surgem maioritariamente a Norte, nas freguesias de Sameiro, Vale de 

Amoreira e Norte da freguesia de S. Pedro em manchas contínuas.  

Apesar de ser potencial no concelho os povoamentos de carvalhos puros ocorrem em apenas 153ha, 

em manchas fragmentadas nas freguesias de S. Pedro e Santa Maria.  

Sameiro Santa Maria São Pedro
Vale de 

Amoreira

Misto de Folhosas e 
Resinosas

2,6% 23,0% 29,8% 3,0%

Mistos de Resinosas 0,4% 1,6% 13,6% 4,3%

Mistos de Folhosas 0,2% 9,5% 8,7% 0,0%

Outras Folhosas 0,3% 0,4% 3,6% 1,6%

Outras Resinosas 5,1% 3,3% 6,0% 14,2%

Carvalho 0,0% 0,5% 3,6% 0,6%

Castanheiro 5,1% 12,8% 9,6% 1,0%

Pinheiro Bravo 86,3% 49,0% 25,0% 75,4%

0,0%
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Figura 18 - Povoamentos florestais por freguesia (fonte in PMDFCI 2008) 
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Figura 19 - Mapa dos Povoamentos Florestais, in PMDFCI 2008 
 

Os povoamentos puros ou mistos de folhosas e mistos de folhosas e resinosas ocupam uma área 

considerável no centro do concelho, abrangendo as freguesias de S. Pedro e Santa Maria e de menor 

dimensão e mais fragmentado na freguesia de Vale de Amoreira. Estes povoamentos têm grande 

importância pois por serem mais resistentes ao fogo do que as resinosas podem constituir uma 

barreira à rápida propagação das chamas. Ocorrem numa área pontual de eucalipto e outra de 

mimosa, sem grande expressão, com aproximadamente 1ha e 1,5ha respectivamente. Apesar da 

pouca expressão destas áreas será conveniente a sua erradicação com especial atenção para a 

mimosa (Acacia sp.) uma vez que se trata de uma espécie invasora. 

Ao longo das principais linhas de água, surgem áreas bem desenvolvidas de folhosas, de que se 

destacam os freixos, salgueiros e choupos.  

Verifica-se igualmente a existência de uma vasta extensão ardida, mais ou menos contínua ao longo 

do vale glaciário. Na área ardida do Sameiro observa-se regeneração natural de azinho com alguma 

expressão. 

Não foi encontrada informação (cartografia, dados estatísticos ou outra) relativa à existência de 

explorações de produtos não lenhosos como frutos, cogumelos, plantas aromáticas, mel. 
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9.4.2 Áreas sujeitas a fogos florestais  

O concelho de Manteigas tem vindo a ser dizimado por incêndios florestais com alguma regularidade. 

Os incêndios põem em risco não só pessoas, bens produções e valores paisagísticos mas também a 

sustentabilidade de parte do território devido aos elevados riscos de erosão e aumento da 

instabilidade das encostas. 

O risco de incêndio tem tendência para ser bastante elevado durante os períodos quentes, o que foi 

reconhecido e que levou a que fossem desenvolvidos estudos dos quais se tiraram ilações para a 

prevenção previsão, medidas de gestão e minimização das áreas ardidas. 

A Carta das Áreas Ardidas demonstra a expressão destas áreas no concelho. Apesar de na 

cartografia não se encontrar áreas ardidas para os anos de 1997, 1999, 2003 e 2004 não significa que 

não tenham ocorrido incêndios mas que foram de pequena dimensão, não sendo possíveis de 

cartografar. 

 

Figura 20 - Carta das Áreas Ardidas (1993-2007), in PMDFCI 2008 
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A percentagem de área ardida no decénio de1996/2006 é bastante elevada, cerca de 30% do total do 

concelho correspondendo a 3.524 ha. A maior área consumida pelas chamas encontra-se na 

freguesia de S. Pedro com 2778ha, seguida da freguesia do Sameiro com 462ha no ano de 2002. 

Ao comparar as condições das duas áreas ardidas conclui-se que ambas são despovoadas, com 

diferenças altimétricas consideráveis e declives acentuados (factores que favorecem uma rápida 

propagação das chamas em caso de incêndio) 

Segundo o PMDFCI, no período de 2001/2006, as áreas de matos foram o tipo de coberto mais 

afectado, seguidas dos povoamentos florestais. Este facto é explicado pela existência de uma maior 

área de matos e à dificuldade de extinção de fogos deste tipo de combustíveis.  

As áreas agrícolas são as menos afectadas não só pela fraca representatividade territorial mas 

também pelas melhores condições de acessibilidade, exposição aos meios de detecção primária (a 

maior parte das áreas agrícolas desenvolvem-se na envolvente aos aglomerados urbanos) e também 

pelo maior grau de humidade presente dos combustíveis. 

Ao analisar um período mais alargado (gráfico abaixo), 1980 e 2007 pode-se concluir que não existe 

uma correlação positiva entre a área ardida e o número de ocorrências, existe uma ligeira tendência 

para uma diminuição da área ardida anualmente.  

 

Figura 21 - Área ardida e o nº de ocorrências em Manteigas no período compreendido entre 1980 e 2007 in 
PMDFCI 2008 
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As áreas percorridas por incêndios, ficam sujeitas a servidão administrativa que tem implicações a 

dois níveis: florestal e urbano. A nível florestal o proprietário é obrigado a rearborizar as áreas 

percorridas por incêndios utilizando espécies florestais ecológica e tecnicamente adequadas.  

A nível urbanístico por um período de 10 anos ficam proibidos os loteamentos, novas obras para fins 

habitacionais, industriais ou turísticos ou construção, remodelação ou reconstrução e demolição de 

quaisquer edificações ou construções, no entanto esta proibição à luz da nova legislação pode ser 

levantada por interesse público ou empreendimento com relevante interesse geral.  

Deste modo a câmara municipal deverá actualizar anualmente a carta de incêndios florestais de modo 

a poder controlar as condicionantes à edificação. 

 

9.5 RECURSOS CINEGÉTICOS  

A nível de ordenamento cinegético no concelho foram identificadas duas zonas de caça: uma Zona de 

Caça Associativa e mais recentemente uma Zona de Caça Municipal. 

A primeira, Zona de Caça Associativa de Manteigas com o n.º3580 com 1163 ha definida pela 

Portaria n.º 269/2004, 15 de Março, cuja entidade gestora é o Clube de Caça e Pesca de Manteigas e 

a Zona de Caça Municipal de Sameiro e Vale de Amoreira, mais recente, com 2669 ha, definida na 

Portaria n.º 1090/2007, 6 de Setembro, cuja entidade gestora é a Junta de Freguesia do Sameiro. 

  

 

No entanto a equipa tem conhecimento da existência de 

um campo com culturas cerealíferas para alimentação 

das espécies cinegéticas em Campo Romão e de Campo 

de Tiro ao Prato em Leandres e Souto do Concelho. 

Encontra-se ainda instituída uma Zona de Interdição 

Caça, que abrange cerca da metade Sul do concelho. 

Figura 22 - Zonas de Caça e Zonas de Interdição de Caça, s/ 
escala 

 

9.6 RECURSOS PISCÍCOLAS  

A região da Serra da Estrela é propícia às trutas (salmonídeos) devido às águas muito frias e 

oxigenadas que apresentam boas condições para a espécie. No concelho de Manteigas estão 
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identificadas como águas de salmonídeos (Portaria n.º 462/2001 de 8 de Maio e Portaria n.º251/2000 

de 11 de Maio): 

• Bacia do Rio Mondego: o Rio Mondego propriamente dito e a Ribeira de Quêcere; 

• Bacia do Rio Tejo: Rio Zêzere (nascente até ao limite do Concelho); Ribeiro do Vale de 

Amoreira; Ribeiro do Sameiro, Rib. Das Fronhas ou Fórneas, Rib. das Lameiras, Rib. da 

Candeeira, Rib. de Beijames, Rib de Leandres em todo o seu percurso. 

Quanto ao ordenamento piscícola foram identificadas concessões e áreas de reserva. No que respeita 

às concessões de pesca actualmente existe uma concessão de pesca no Rio Mondego, dada ao 

Clube de Caça e Pesca de Folgosinho para a prática de pesca desportiva. Esta concessão, Alvará n.º 

128/2004, 6 de Julho (Despacho n.º 8044/2004 (2.ª série), de 22 de Abril) no troço do rio Mondego 

abrange uma extensão de cerca de 10 Km.  

A concessão tem início na confluência da Barroca do Avento ou ribeiro do Covão, a montante, até à 

confluência com a ribeira do Verdelheiro ou ribeira da Maceira, a jusante, freguesia de Santa Maria, 

concelho de Manteigas e freguesias de São Pedro e Folgosinho, concelho de Gouveia. 

A concessão de pesca desportiva no Rio Mondego válida até 6 de Julho de 2014 foi criada de forma a 

garantir a protecção das espécies e regulamentar os locais e o período de pesca (Junho e Agosto).  

Para além desta concessão existem lagoas com o estatuto de “Zona de Pesca Reservada das Lagoas 

da Serra da Estrela”, classificadas pela Portaria n.º 299/2000, de 25 de Fevereiro. No concelho de 

Manteigas encontram-se as seguintes lagoas afectas a este estatuto: 

• Lagoa do Vale do Rossim, freguesias de Mangualde da Serra, Sabugueiro e Santa Maria, 

concelhos de Gouveia, Seia e Manteigas, respectivamente; 

• Lagoa dos Cântaros, freguesia de S. Pedro, concelho de Manteigas. 

Nestas apenas é permitida a pesca desportiva e está sujeita a regulamento próprio. As condições 

para o exercício da pesca são definidas por edital, nomeadamente o número diário de pescadores, os 

períodos, processos e meios de pesca, as dimensões mínimas e o número máximo de exemplares a 

capturar, bem como o tipo de licenças especiais obrigatórias.  

As zonas de pesca reservada são geridas pela DGRF e sinalizadas com tabuletas. 

 

 

 

 

 



  
  
  
  
  
  

                                                                                                        Revisão do PDM de Manteigas/Estudos de Base/Vol. IV/ 60  
 
035.04.PDM.EP.MD.IV_C.doc 

Figura 23 - Cursos de água em que é interdito o exercício da pesca em qualquer época do ano 

  

Quanto às restrições aos locais de pesca foram delimitadas zonas de abrigo, desova ou protecção de 

pesca existentes no concelho.  

A Estação Aquícola da Fonte Santa, mais conhecida como viveiro de trutas, fica localizada nas 

proximidades das Caldas de Manteigas junto ao Rio Zêzere. Foi construído em 1950 com a finalidade 

de produção de trutas e ampliado em 1970. 

Esta estrutura foi recentemente (2004/2005) alvo de uma transformação ao nível dos tanques, tendo  

como objectivo a reposição da maternidade e garantir que o viveiro tenha condições optimizadas no 

processo de desenvolvimento das trutas. 

Os viveiros assumem um papel importante na região a nível comercial, turístico e para repovoamento 

(preservação das espécies com características genéticas originais). 

 

10. REDE DE PROTECÇÃO E VALORIZAÇÃO AMBIENTAL 

10.1 ZONAS COM INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

A definição de uma Rede de Protecção e Valorização Ambiental identifica um conjunto de espaços 

cuja função principal é a salvaguarda e valorização dos processos e recursos naturais do concelho 

promovendo a continuidade e equilíbrio dos ecossistemas. Esta rede deverá garantir um suporte 

biofísico que potencie um correcto funcionamento dos processos naturais, incrementando a 

diversidade biológica e garantindo a sustentabilidade concelhia.  

Regra geral esta rede é constituída por estruturas lineares e manchas naturais que a interrompem 

uma matriz de mosaico agrícola e florestal, ou urbano. Em conjunto essas estruturas lineares e 

manchas naturais assumem um papel fundamental ao nível da conectividade de espaços de modo a 

contribuir para a conservação da biodiversidade.  

Num concelho em que a matriz da paisagem é a floresta e se considera um pólo fundamental para a 

conservação da natureza com importância nacional e mesmo internacional, torna-se indispensável 

esclarecer os princípios em que assenta uma estrutura ecológica. 

Massa Hídrica Extensão/Área Freguesia 

Ribª do Vale do Sameiro 5 Km Sameiro 

Ribªs de Candeeira, Fórneas e 
Leandres 

7 Km S. Pedro e Sta Maria 

Rio Zêzere 5 Km S. Pedro 

Rio Zêzere 4 km Vale de Amoreira 
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Subjacente à rede está o conceito de “continuum naturale” tal como definido no artigo 5º da Lei de 

Bases do Ambiente, Lei n.º 11/87, de 7 Abril, com vista a estabelecer um conjunto de áreas que por 

relações de conectividade formem uma rede contínua à escala do território municipal. 

No âmbito da revisão do PDM, e dadas as alterações introduzidas neste domínio pelo DL n.º 380/99, 

de 22 de Setembro com a actual redacção dada pelo DL316/2007 de 19 de Setembro, em especial 

nos seus artigos 14º, 70º e 73º e pela Portaria n.º 138/2005 de 2 de Fevereiro em especial no artigo 

1º, alínea d), torna-se indispensável a delimitação do Estrutura Ecológica Municipal (EEM). A EEM 

formaliza a Rede de Protecção e Valorização Ambiental como instrumento de planeamento territorial. 

Esta rede, regra geral, integra os seguintes espaços e sistemas: 

• Áreas classificadas com interesse para a conservação da natureza; 

• Áreas afectas à Reserva Ecológica Nacional (REN), nomeadamente linhas de água e faixas 

de protecção, zonas ameaçadas pelas cheias, cabeceiras de linha de água, áreas de máxima 

infiltração, zonas de risco de erosão, albufeiras e faixas de protecção; 

• Áreas afectas à Reserva Agrícola Nacional (RAN), solos de grande qualidade neste caso 

ligados a depósitos aluvionares; 

• Cortinas arbóreas e sebes de compartimentação, dispostas ao longo das vias de circulação e 

na separação dos campos agrícolas; 

• Áreas afectas ao Regime Florestal;  

• Áreas a afectar a espaço florestal ou silvo-pastoril com funções predominantemente de 

protecção e recuperação, quer sejam solos delgados ainda afectos à agricultura, quer sejam 

incultos que não possuem aptidão agrícola ou florestal intensivo; 

• Áreas degradadas e de enquadramento de estruturas e infra-estruturas, nomeadamente 

saibreiras desactivadas, zonas erosionadas ou solos esqueléticos e solos degradados que 

ocorrem em situações de declives acentuados, faixas ao longo das principais vias de 

comunicação; 

• Espaços verdes urbanos. 

Numa primeira abordagem a futura EEM irá integrar todo o concelho. Alerta-se para que na futura 

estrutura estes ecossistemas e espaços sejam ponderados de modo a constituir uma estrutura e não 

a matriz do território.  

Neste momento optou-se por esclarecer conceitos, critérios, compreender e caracterizar as diferentes 

áreas afectas a estatutos de conservação e questionar a forma como irá surgir no PDM. A cartografia 

da EEM será desenvolvida ao nível da proposta. 
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10.2  ESPAÇOS VERDES URBANOS 

A rede de protecção e valorização ambiental deverá igualmente ter expressão nas áreas urbanas, sob 

a forma de espaços verdes urbanos, garantindo a conectividade entre os diferentes espaços abertos 

da estrutura urbana e desta com o espaço envolvente. 

Os espaços verdes urbanos (ver anexo 16.5) representam um espaço de descompressão da malha 

urbana, por vezes vocacionado para o lazer, de regularização micro climática, de purificação e 

permitem a preservação das funções desempenhadas nos ciclos naturais, contribuindo para a 

biodiversidade e conforto humano. Para além destas, a nível estético cumprem um papel importante 

na integração paisagística, enquadramento e valorização das zonas edificadas.  

A estrutura verde urbana integra os espaços livres da malha urbana que podem surgir sob a forma de 

espaços permeáveis predominantemente verdes ou de espaços impermeáveis arborizados. 

Consoante as suas características chama-se Estrutura Verde Principal, quando assegura as principais 

funções da paisagem natural no espaço urbano ou Estrutura Verde Secundária no caso de garantirem 

a função residencial. 

No concelho de Manteigas foram levantados os Espaços Verdes Urbanos inseridos nos perímetros 

urbanos: Vila de Manteigas, Sameiro e Vale de Amoreira. Foram considerados para este estudo os 

perímetros urbanos definidos pelos estudos de caracterização do sistema urbano. 

Este levantamento dos espaços verdes têm como objectivo detectar as carências existentes, de modo 

a fundamentar novas propostas. Na fase de proposta estes espaços serão integrados na Estrutura 

Ecológica Municipal25 no perímetro urbano onde se encontram “os solos afectos à estrutura ecológica 

necessários ao equilíbrio do sistema urbano”. 

Nos aglomerados de Manteigas os espaços verdes urbanos surgem sob a forma de jardins públicos, 

logradouros particulares ou públicos, praças e largos ou como espaços de enquadramento e parques 

infantis (ver Carta de Espaços Verdes dos aglomerados). Para além destes elementos encontram-se 

na estrutura verde urbana as árvores isoladas ou alinhamentos arbóreos.  

A análise da Estrutura Verde Principal, espaços verdes públicos ou semi-públicos (linhas de água, 

jardins e parques urbanos, …), permite afirmar que esta se apresenta bastante fragmentada. No 

entanto, a estrutura verde urbana no caso do concelho encontra-se bastante consistente graças aos 

numerosos espaços verdes privados (logradouros, pequenas hortas, … - não cartografados) com uma 

certa continuidade e à forma recortada e orgânica do perímetro urbano dos aglomerados que permite 

incursões verdes na malha urbana. 

Os elementos que merecem destaque pela sua contribuição para a Estrutura Verde Principal são:  

                                                 
25 DL n.º 380/99 de 22 de Setembro, com as alterações introduzidas pelo DL n.º 316/2007 de 19 de Setembro em especial os seus artigos 14º, 70º e 73º, e pela Portaria n.º138/2005 de 2 de Fevereiro, em 
especial no artigo 1º, alínea d) 
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• Vila de Manteigas: Rio Zêzere, Ribeira das Fronhas, Ribeira da Vila, Parque Lazer São 

Sebastião; 

• Sameiro: Parque Lazer e Recreio do Sameiro e Ribeiro do Vale do Sameiro; 

• Vale de Amoreira: Parque Urbano do Vale de Amoreira e Ribeiro do Vale de Amoreira. 

Estes elementos pela sua linearidade ou dimensão contribuem de forma significativa para a Estrutura 

Verde Urbana, pelo que se deve manter e reforçar o carácter de continuidade dos cursos de água.  

Dada a elevada ocupação florestal do concelho, muitas vezes até junto dos aglomerados, a 

continuidade entre o espaço rural e o espaço urbano numa fase de proposta devem ser alvo de 

propostas ponderadas de modo a conciliar os aspectos ecológicos com o risco de incêndio. 

 

11. PLANO REGIONAL DE ORDENAMENTO 

FLORESTAL DA BEIRA INTERIOR NORTE 

O Plano Regional de Ordenamento Florestal da 

Beira Interior Norte (PROFBIN) é um 

instrumento sectorial de gestão territorial que 

surge na sequência da Lei de Bases da Política 

Florestal (Lei n.º 33/96 de 17de Agosto). Este 

plano contribui com informação e directrizes do 

sector no que respeita à ocupação, uso e 

transformação do solo nos espaços florestais 

para a região NUTS do nível II Centro e que 

abrange o município de Manteigas na sua 

totalidade.  

O PROFBIN tem um prazo de vigência de 20 

anos e pode ser sujeito a alterações periódicas 

de cinco em cinco anos, baseado nos relatórios 

anuais de acompanhamento ou sempre que ocorra qualquer facto relevante. 

Figura 24 – Sub-Regiões Homogéneas do PROFBIN no Concelho de Manteigas, s/ escala e a norte 

O plano define duas Sub-Regiões Homogéneas para o concelho: a “Estrela”, correspondendo 

sensivelmente à metade Norte do concelho e a “Torre” a área Sul. Estas sub-regiões são unidades 

territoriais “…com um elevado grau de homogeneidade relativamente ao perfil das funções dos 

Torre 

Estrela 
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espaços florestais e às características, possibilitando a definição territorial de objectivos de utilização, 

como resultado da optimização combinada de três funções principais.”26 

Figura 25 – Hierarquia de funções definidas pelo PROFBIN no Concelho de Manteigas 
 

Função Torre Estrela 

1ª  Conservação de Habitats, Flora e 
Fauna e de Geomonumentos 

Recreio e Estética da Paisagem 

2ª  Recreio e Estética da Paisagem Protecção 

3ª  Protecção Conservação de Habitats, Flora e Fauna e 
de Geomonumentos 

A cada função foi atribuído um conjunto de objectivos de gestão e intervenções florestais que serão 

contemplados no PDM na fase de proposta. Para a prossecução das funções de cada sub-região 

homogénea foram estabelecidos objectivos específicos para cada unidade e respectivos modelos de 

silvicultura a seguir. No caso da sub-região homogénea Torre foram estabelecidos os seguintes 

objectivos: 

a) Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação dos habitats, de 

fauna e da flora classificados. 

b) Adequar os espaços florestais à crescente procura de valores paisagísticos e de 

actividades de recreio, nomeadamente: 

i) Definir zonas com bom potencial para o desenvolvimento de actividades de recreio e com 

interesse paisagístico e elaborar planos de adequação destes espaços ao uso para recreio 

nas zonas identificadas; 

ii) Dotar as zonas prioritárias para recreio e com interesse paisagístico com infra-estruturas de 

apoio; 

iii) Adequar o coberto florestal nas zonas prioritárias para a sua utilização para recreio e com 

interesse paisagístico; 

iv) Controlar os impactos dos visitantes sobre as áreas de conservação. 

c) Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão; 

d) Desenvolver a actividade silvopastoril, nomeadamente: 

i) Aumentar o nível de gestão dos recursos silvopastoris e o conhecimento sobre a actividade 

silvopastoril; 

                                                 
26

 In, PROFBIN, Decreto regulamentar n.º 12/2006 de 24 de Julho, Art. 4º, alínea cc). 
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ii) Integrar totalmente a actividade silvopastoril na cadeia de produção de produtos 

certificados. 

e) Aumentar o nível de gestão dos recursos apícolas e o conhecimento sobre a actividade 

apícola e integrara a actividade na cadeia de produção de produtos certificados. 

Espécie Modelo de Silvicultura 
Pinheiro-bravo Povoamento puro de pinheiro-bravo, para produção de lenho 

Povoamento misto de pinheiro-bravo e castanheiro, para produção de 
lenho 

Carvalho-alvarinho Povoamento puro de carvalho alvarinho, para produção de lenho 
Carvalho-negral Povoamento puro de carvalho-negral, para produção de lenho e fruto 
Castanheiro 
 

Povoamento puro de castanheiro em alto fuste, para produção de lenho 
Povoamento puro de castanheiro em talhadia, para a produção de lenho 
Povoamento puro de castanheiro em alto fuste, para produção de fruto 

 
Figura 26 Modelos de silvicultura a adopta 

 

Deverão também ser privilegiadas as seguintes espécies: Teixo (Taxus baccata), Oxicedro (Juniperus 

oxycedrus), Zimbro (Juniperus communis), sem prejuízo de espécies florestais constantes em 

legislação específica ou outras espécies florestais bem adaptadas às condições edafo-climáticas. 

A sub-região da Estrela apresenta os seguintes objectivos específicos: 

a) Adequar os espaços florestais à crescente procura de valores paisagísticos e de 

actividades de recreio, nomeadamente: 

i) Definir as zonas com bom potencial para o desenvolvimento de actividades de recreio e 

com interesse paisagístico e elaborar planos de adequação destes espaços ao uso para 

recreio nas zonas identificadas; 

ii) Dotar as zonas prioritárias para recreio e com interesse paisagístico com infra-estruturas de 

apoio; 

iii) Adequar o coberto vegetal nas zonas prioritárias para a utilização para recreio e com 

interesse paisagístico; 

iv) Controlar os impactos dos visitantes sobre as áreas de conservação. 

b) Recuperar as áreas em situação de maior risco de erosão; 

c) Adequar a gestão dos espaços florestais às necessidades de conservação dos habitats, de 

fauna e da flora classificados. 

d) Desenvolver a actividade silvopastoril, nomeadamente: 

i) Aumentar o nível de gestão dos recursos silvopastoris e o conhecimento sobre a actividade 

silvopastoril; 
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ii) Integrar totalmente a actividade silvopastoril na cadeia de produção de produtos 

certificados; 

e) Desenvolver o ordenamento dos recursos piscícolas; 

f) Aumentar o nível de gestão dos recursos apícolas e o conhecimento sobre a actividade 

apícola e integrar a actividade na cadeia de produção de produtos certificados; 

g) Promover a produção de produtos não-lenhosos, nomeadamente a castanha, os 

cogumelos, e as ervas aromáticas, condimentares e medicinais. 

Figura 27 – Modelo de silvicultura a adoptar 
 

Espécie Modelo de Silvicultura 
Azinheira Povoamento puro de azinheira, para produção de fruto e lenho 
Carvalho-alvarinho Povoamento puro de carvalho alvarinho, para produção de lenho 
Carvalho-negral Povoamento puro de carvalho-negral, para produção de lenho e fruto 
Castanheiro 
 

Povoamento puro de castanheiro em alto fuste, para produção de lenho 
Povoamento puro de castanheiro em talhadia, para a produção de lenho 
Povoamento puro de castanheiro em alto fuste, para produção de fruto 

 

Deverão também ser privilegiadas as seguintes espécies: Amieiro (Alnus glutinosa), Azevinho (Ilex 

aquifolium), Cedro do atlas (Cedrus atlantica), Cerejeira (Prunus avium), Cipreste-comum (Cupressus 

sempervirens), Cipreste-de-Lawson (Chamaecyparis lawsoniana), Cipreste-do-buçaco (Cupressus 

lusitanica), Faia (Fagus sylvatica), Freixo (Fraxinus angustifolia), Medronheiro (Arbutus unedo), 

Nogueira (Juglans regia), Nogueira-preta (Juglans nigra), Oxicedro (Juniperus oxycedrus), Pinheiro-

negro (Pinus nigra), Pinheiro-silvestre (Pinus sylvestris), Pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii), 

Salgueiro (Salix alba), Sobreiro (Quercus suber), Teixo (Taxus baccata), Tília (Tília platyphyllos), 

Vidoeiro (Betula celtiberica), Zimbro (Juniperus communis), Lariceo (Larix decidua) e Tramazeira 

(Sorbus ocuparia), sem prejuízo de espécies florestais constantes em legislação específica ou outras 

espécies florestais bem adaptadas às condições edafo-climáticas. 

 

Como se pode constatar no Mapa Síntese do PROFBIN para além das sub-regiões anteriormente 

descritas são ainda identificadas figuras específicas da floresta: 

• Corredores Ecológicos; 

• Zonas Críticas do Ponto de Vista da Defesa da Floresta contra Incêndios;  

• Rede Primária de Faixas de Gestão de Combustível; 

• Floresta Modelo; 

• Perímetro Florestal. 
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Na fase de proposta os Corredores Ecológicos serão integrados na Estrutura Ecológica Municipal, as 

redes primárias de faixas de gestão de combustível serão integradas no Plano de Defesa da Floresta 

Contra Incêndios e PDM, assim como as implicações do concelho estar totalmente integrado em 

Zonas Críticas do Ponto de Vista da Defesa da Floresta contra Incêndios.  

O PROF assinalou ainda o Perímetro Florestal de Manteigas na sub-região homogénea Estrela como 

floresta modelo por “… constituir um espaço florestal diversificado e representativo da região em 

termos das espécies florestais existentes com elevado interesse no que concerne ao seu potencial 

para o desenvolvimento de práticas silvícolas que os proprietários privados podem adoptar tendo 

como objectivo a valorização dos seus espaços florestais. A floresta modelo localiza-se na sub-região 

homogénea Estrela, que visa a implementação e desenvolvimento da protecção e conservação de 

habitats, de espécies da fauna e flora e de geomonumentos.”  

 

12. PLANO MUNICIPAL DA DEFESA DA FLORESTA CONTRA INCÊNDIOS 

O Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI) surge na sequência do Decreto-

Lei n.º 124/2006, 28 de Junho, que revoga o DL n.º 156/2004. O decreto “… estabelece as medidas e 

acções a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios”. 

No artigo 10º do diploma é definido que o PMDFCI “… contêm as acções necessárias à defesa da 

floresta contra incêndios e, para além das acções de prevenção, inclui a previsão e a programação 

integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante a eventual ocorrência de 

incêndios”.  

No plano constam diversas cartas entre as quais a carta de rede regional de defesa da floresta contra 

incêndio e a carta de risco de incêndio e a de perigosidade de incêndio. O DL n.º 124/2006 de 28 de 

Junho e alterado pelo DL n.º 17/2009 de 14 de Janeiro estabelece que estas cartas devem constar no 

PDM, em termos de delimitação e regulamentação. O PDM deverá também realçar os 

condicionalismos à edificação imposto pela art. 16º do referido decreto, nomeadamente O DL n.º 

124/2006 de 28 de Junho. 

O risco de incêndio em Manteigas está principalmente associado a factores como condições 

morfológicas (relevo acidentado e altitude), elevada susceptibilidade ao despovoamento e a 

dificuldades nas acessibilidades. 

Segundo a Carta de Risco de Incêndio Florestal não existem áreas de baixo risco. O nível de risco 

menor existente no concelho, risco médio, verifica-se junto aos aglomerados urbanos e associado aos 

cursos de água no troço do rio Zêzere e ribeira de Leandres e na zona de confluência do Zêzere com 

o Ribeira de Beijames. 
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As restantes áreas do concelho foram identificadas como de risco elevado e muito elevado. As áreas 

de risco muito elevado “… coincidem com as zonas de maior altitude, e correspondem a áreas com 

deficientes acessos, pontos de água, visibilidade dos postos de vigia, com povoamentos de resinosas 

e matos” (in, Plano de Defesa da Floresta, 2005).  

Comparando a Carta de Risco de Incêndio com os incêndios ocorridos no período de 1993/2005 

constata-se que existe uma coincidência considerável entre as áreas de risco de incêndio muito 

elevado e elevado e as áreas ardidas nos últimos anos.  

No que respeita à Carta de Redes Primárias de Faixas de Gestão de Combustíveis, estas redes 

encontram-se já delimitadas no PROFBIN e segundo o artigo 14º do DL n.º 124/2006 deverão ser 

declaradas de utilidade pública. 

 

13. REGIMES ESPECIAIS 

13.1 ZONAS COM INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

O concelho de Manteigas (ver anexo 16.4) encontra-se abrangido por vários estatutos de 

conservação da natureza devido à diversidade de valores biológicos, paisagísticos e geológicos. 

Estes valores são reconhecidos não só a nível nacional, mas também ao nível comunitário e 

internacional. 

A Estratégia Nacional de Conservação da Natureza e da Biodiversidade (RCM n.º 152/2001) na sua 

2ª Opção determina a definição da Rede Fundamental de Conservação da Natureza, “… conceito 

abrangente que promove a visão integrada do património e dos recursos naturais sujeitos por lei ou 

compromisso internacional a um especial estatuto jurídico de protecção e gestão, sem implicar, 

portanto, a atribuição de um regime complementar ao já existente.”  

Dada a riqueza natural e cultural presente no concelho e segundo os elementos definidos como 

fazendo parte da referida rede27, todo o concelho contribui para a Rede Fundamental de Conservação 

da Natureza. 

No diploma, no mesmo ponto é ainda referido a instituição de corredores ecológicos e a promoção da 

sua salvaguarda, tendo em conta: REN, áreas do domínio público hídrico e orientações que sejam 

fixadas no plano sectorial referente às áreas integradas no processo da Rede Natura. 

 

                                                 
27 Áreas protegidas, sítios da lista nacional de sítios e zonas de protecção especial integrados no processo de constituição da Rede Natura 2000, áreas classificadas ao abrigo de compromissos internacionais, 
Reserva Ecológica Nacional, domínio público hídrico e a Reserva Agrícola Nacional.  
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13.1.1 Reserva Biogenética “Planalto Central da Serra da Estrela” 

O concelho encontra-se parcialmente abrangido pela Reserva Biogenética “Planalto Central da Serra 

da Estrela”, área classificada ao abrigo de compromissos internacionais.  

Esta rede de reservas constituída pelo conselho da Europa com base na Convenção de Berna, 

actualmente encontra-se integrada no sítio proposto para Sítios de Interesse Comunitário “Serra da 

Estrela”. A reserva abrange duas zonas A e B, que representam uma zona mais sensível e uma zona 

tampão respectivamente.   

  

13.1.2 Sítio da lista Ramsar 

Outra classificação internacional que ocorre no concelho é a de Sítio Ramsar, Zonas Húmidas de 

Importância Internacional, como n.º 1614, e inclui o planalto superior da Serra da Estrela e o troço 

superior do Rio Zêzere. Este sítio foi efectivado no dia 2 de Dezembro de 2005.  

A actual definição adoptada pela Convenção das Zonas Húmidas, é bastante ampla, incluindo todos 

os meios aquáticos do interior e zona costeira marinha. Esta classificação tem como objectivo a 

conservação e o uso racional das Zonas Húmidas como habitat privilegiado de aves aquáticas. Este 

sítio encontra-se sujeito a dois regimes de legais de protecção, por se encontrar numa área protegida 

e simultaneamente constar na Lista Nacional de Sítios no âmbito da Directiva habitats. 

Esta área foi classificada como sítio “…devido à elevada precipitação, existem no local vários 

ambientes aquáticos, como lagos naturais, poças, charcas, fontes, rios e ribeiros. À volta destes locais 

existem prados, sobretudo cervunais, vários tipos de mato, ambientes rochosos e, por vezes, 

pequenas áreas de bosque. A qualidade abiótica destas zonas húmidas é excelente, sendo ambientes 

pobres em nutrientes e de águas macias, como resultado da elevada precipitação que aqui se faz 

sentir (com ritmo sazonal específico) e da existência de rochas graníticas.” 28 

Assim no Sítio Ramsar dentro do concelho foram identificados os seguintes habitats: Cervunal, Lagoa, 

Lameiro, Piornal, Relvados Supramediterrânicos, Teixial, Urzal e Zimbral. 

 

13.1.3 Directiva habitats/ proposta de integração na Rede Natura 2000 

Em termos de estatuto de natureza comunitária, a lista nacional de sítios identifica uma série de locais 

com interesse para a conservação da biodiversidade de onde posteriormente serão seleccionados os 

Sítios de Importância Comunitária que integrarão a Rede Natura 2000 (rede ecológica europeia). 

                                                 
28 In, Portugal designa cinco novos sítios RAMSAR, de19.05.2006,  http://portal.icnb.pt/ICNPortal/vPT/Noticias/Files/Portugal+designa+cinco+novos+sitios+Ramsar.htm?res=1024x768, em 01/10/2007. 
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A RCM n.º 76/2000 identifica o Sitio “Serra da Estrela” com o código PTCON0014, abrangendo uma 

área de 88 291ha. Uma vez que Manteigas se encontra abrangido por este sítio nela foram 

identificados habitats e espécies a proteger integrados na Directiva Habitats.  

A nível comunitário, o concelho contribui com vinte seis habitats dos quais três são considerados 

prioritários e oito espécies da flora. No concelho, o Sítio “Serra da Estrela” ocupa uma área 

considerável a Sul do território municipal. Face aos valores biocenóticos em causa, a revisão do PDM 

irá assegurar em conjunto com o Plano de Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela a 

preservação da biodiversidade. 

Em termos de habitats naturais e semi-naturais constantes do Anexo I da Directiva Habitats – Anexo 

B-I do DL n.º 49/2005 foram identificados os seguintes: 

Figura 28 – Identificação dos habitats 
 

Tipo de habitat Identificação Vegetação associada 

Habitats de água doce: 3130 – Águas estagnadas, 
oligotróficas a mesotróficas, 

Littorelletea uniflorae 

 Isoëto-Nanojuncetea 

3150 –  Lagos eutróficos naturais Magnopotamion ou da 
Hydrocharition 

3260 – Cursos de água dos pisos 
basal a montano 

Ranunculion fluitantis e 
Callitricho-Batrachion 

3270 – Cursos de água de margens 
vasosas 

Chenopodion rubri p.p. e da 
Bidention p.p. 

3280 – Cursos de água 
mediterrânicos permanentes da 
Paspalo-Agrostidion 

com cortinas arbóreas 
ribeirinhas de Salix e Populus 
alba 

Charnecas e matos das 

zonas temperadas: 

4020 - Charnecas húmidas atlânticas 

temperadas de Erica ciliaris e Erica 

tetralix. 

 

4030 – Charnecas secas europeias       

4060 – Charnecas alpinas e boreais  

4090 – Charnecas oromediterrânicas 
endémicas com giestas espinhosas 

 

5120 – Formações montanas de 
Cytisus purgans 

 

5330 – Matos termomediterrânicos 
pré-desérticos 

 

Formações herbáceas 
naturais e semi-naturais: 

6160 – Prados oro-ibéricos  Festuca indigesta 

6220* – Subestepes de gramíneas e 
anuais 

Thero-Brachypodietea 
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Tipo de habitat Identificação Vegetação associada 

6230* – Formações herbáceas de 
Nardus, ricas em espécies, em 
substratos siliciosos das zonas 
montanas (e das zonas submontanas 
da Europa continental) 

 

6410 – Pradarias Molinia em solos calcários, 
turfosos e argilo-limosos 
(Molinion caeruleae) 

6430 – Comunidades de ervas altas 
higrófilas das orlas basais e dos pisos 
montano a alpino 

 

6510 – Prados de feno pobres de 
baixa altitude 

Alopecurus pratensis 

Sanguisorba officinalis 

Turfeiras altas, turfeiras 
baixas e pântanos 

7140 – Turfeiras Altimontanas ou de 
transição e turfeiras ondulantes 

 

Habitats rochosos e 
grutas: 

 

     8130 – Depósitos mediterrânicos 
ocidentais e termófilos  

 

8220 – Vertentes rochosas siliciosas vegetação casmofítica 

8230 – Rochas siliciosas  com vegetação pioneira da 
Sedo-Scleranthion ou da Sedo 
albi-Veronicion dillenii 

Florestas: 

 

92A0 -  Florestas-galerias de Salix 
alba e Populus alba 

 

91E0 – Florestas aluviais de Alnus 
glutinosa e Fraxinus excelsior (Alno-
Pardion, Alnion incanae, Salicion 
albae) 

 

9260 – Florestas de Castanea sativa  

9230 – Carvalhais Galaico-
Portugueses  

Quercus robur e Quercus 
pyrenaica 

9340 – Florestas  Quercus ilex e Quercus 
rotundifolia 

9580* – Florestas Mediterrânicas  Taxus baccata 

      

  Nota: * encontram-se assinalados os habitats prioritários. 

Ao nível das espécies da flora constantes do Anexo II da Directiva Habitats – Anexo B-II do DL n.º 

49/2005 identificaram-se:  

Figura 29 – Identificação de espécies da flora 
 

Nome Cientifico 
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Centaurea micrantha ssp. herminii 

Centaurea rothmalerana 

Festuca elegans 

Festuca henriquesii 

Festuca summilusitana 

Narcissus asturiensis 

Verónica micrantha 

 

E ainda Armeria sampaioi do Anexo II da Directiva Habitats – Anexo B-V do DL n.º 49/2005. 

Quanto às espécies da fauna constantes do Anexo II da Directiva Habitats – Anexo B-II do DL n.º 

49/2005 no concelho de Manteigas identificaram-se: 

Figura 30 – Identificação de espécies de fauna 
 

Nome Cientifico 

Galemys pyrenaicus 

Lutra lutra 

Barbastella barbastellus 

Miniopterus schreibersiie 

Myotis blythii 

Myotis emarginatus 

Myosotis myosotis 

Rhinolopus euryale 

Rhinolopus ferrumequinum 

Rhinolopus hipposideros 

Lacerta monticola 

Lacerta schreiberi 

Chioglossa lusitanica 

Chondrostona polylepis 

Rutilis macrolepidotus 

Geomalacus maculosus 

Euphydryas aurinia 

Oxygastra curtisii 

Callimorpha quadripunctaria 

Cerambyx cerdo. 
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13.1.4 Parque Natural da Serra da Estrela 

A nível nacional o Concelho encontra-se totalmente inserido no Parque Natural da Serra da Estrela 

(PNSE). O Parque foi criado pelo Decreto-Lei n.º 557/76 de 16 de Julho e reclassificado pelo Decreto 

Regulamentar n.º 50/97, de 20 de Novembro. 

O diploma que criou o PNSE classificou o maciço da Estrela como Parque Natural, por considerar 

"uma região de característica economia de montanha" onde subsistem "refúgios de vida selvagem e 

formações vegetais endémicas de importância nacional". Para além destas, foram ainda reconhecidos 

o elevado valor paisagístico e as ameaças em termos de ocupação do espaço. 

O Plano de Ordenamento do PNSE, Portaria n.º 583/90, de 25 de Julho, revisto recentemente, 

encontra-se neste momento a aguardar publicação. Como plano especial de ordenamento do 

território, este vincula entidades públicas e indirectamente os particulares (nomeadamente através 

dos PDM’s) e estabelece a política de salvaguarda e conservação, dispondo sobre os usos do solo e 

suas condições de alteração, hierarquizados de acordo com os valores do património em causa. 

O plano de ordenamento do PNSE no concelho classificou as seguintes zonas: 

• Zona agrícola; 

• Floresta/Fomento apícola e cinegético; 

• Mosaico Agro-Silvo-Pastoril; 

• Floresta de produção; 

• Floresta de protecção e uso múltiplo; 

• Zona de fomento piscícola; 

• Zona de protecção paisagística; 

• Reserva botânica; 

• Núcleos de recreio. 

Uma vez que o plano de ordenamento se encontra a aguardar publicação, a equipa aguarda 

informação actualizada para acabar de completar este ponto. 

 

13.2 RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL 

A carta da Reserva Agrícola Nacional (RAN) (ver anexo 16.7) do concelho de Manteigas foi publicada 

em Portaria. Importa salientar que a carta actual traduz a RAN vigente no concelho de Manteigas e da 

freguesia de Vale de Amoreira (anteriormente pertencente ao Concelho da Guarda), uma vez que 

esta freguesia só foi integrada no concelho após a entrada em vigor da RAN em ambos os concelhos.  
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Actualmente a RAN representa cerca de 2,2% (238,82ha) da área concelhia, correspondendo a 

formações aluviais que ocorrem ao longo dos principais cursos de água, o Rio Zêzere e os afluentes 

Ribeira de Leandres, Ribeiro do Vale do Sameiro e Ribeira de Beijames, bem como no Rio Mondego, 

Ribeira de Quecêres e no curso de água do Sítio do Vale e Ribeiro do Vale de Amoreira.  

Na carta são identificadas manchas de RAN integradas devido à classificação dos solos e capacidade 

de uso do solo e por integração específica. 

Ao longo dos anos de vigência da RAN foram elaborados vários processos de desafectação de modo 

a viabilizar projectos da autarquia. No âmbito da elaboração do Plano de Urbanização da Vila foram 

desafectados para expansão urbana cerca de 105.250 m2, com eficácia apenas com a aprovação do 

PU. Mais recentemente foram desafectados cerca de 22.000m2 para a construção da variante à 

ER338.  

Em anexo apresenta-se a carta da RAN publicada Portaria n.º 170/93. A carta do PDM apresenta 

contudo várias divergências relativamente a carta fornecida pela DRAP Centro, situação que será 

resolvida em fase de proposta do PDM. 

 

13.3 RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL 

A delimitação da Reserva Ecológica Nacional (REN) (ver anexo 16.7) remonta à Lei de Bases do 

Ambiente sendo criada com base no Decreto-Lei nº 93/90, 19 de Março revogado pelo DL nº 

166/2008 de 22 de Agosto. Com a criação desta estrutura pretende-se “possibilitar a exploração dos 

recursos e a utilização do território com a salvaguarda de determinadas funções e potencialidades, de 

que dependem o equilíbrio ecológico e a estrutura biofísica das regiões bem como a permanência de 

muitos dos seus valores económicos, sociais e culturais.” 

No concelho de Manteigas a delimitação da REN foi publicada pela Portaria n.º 207/93, 19 de 

Fevereiro e da freguesia de Vale de Amoreira (anteriormente pertencente ao Concelho da Guarda), 

pela Portaria n.º 86/94, 7 de Fevereiro. 

A Reserva Ecológica Nacional delimitada para o Município de Manteigas integra os seguintes 

ecossistemas: 

• Leitos dos cursos de água e zonas ameaçadas pelas cheias; 

• Cabeceiras das linhas de água 

• Lagoas e albufeiras, (faixas de protecção); 

• Ínsuas; 

• Áreas de infiltração máxima (zonas aluvionais); 
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• Áreas de infiltração máxima (falha oculta); 

• Escarpas; 

• Áreas com risco de erosão. 

Actualmente a REN representa cerca de 40.92% (4872.17ha) da área concelhia, no entanto uma vez 

que o concelho se encontra integralmente inserido numa área protegida (PNSE), a gestão desses 

ecossistemas é feito pelo Parque. 

Segundo o novo regime da REN, DL n.º 166/2008 de 22 de Agosto os ecossistemas afectos ao 

regime da REN foram alterados sendo necessário fazer a correcta correspondência. 

 

Regime anterior Regime actual 

Leitos dos cursos de água e zonas 
ameaçadas pelas cheias; 

Cursos de águas e respectivos leitos e 
margens  

Zonas ameaçadas pelas cheias 

Zonas adjacentes 

Lagoas e albufeiras, (faixas de protecção); Lagoas e lagos e respectivos leitos, margens 
e zonas de protecção. 

Albufeiras que contribuam para a 
conectividade e coerência ecológica da REN, 
bem como os respectivos leitos, margens e 
faixas de protecção. 

Áreas de infiltração máxima (zonas 
aluvionais); 

Áreas estratégicas de protecção e recarga de 
aquíferos 

Escarpas; Áreas de instabilidade de vertentes 

Cabeceiras das linhas de água Áreas estratégicas de protecção e recarga de 
aquíferos 

Ínsuas; Cursos de águas e respectivos leitos e 
margens 

Áreas de infiltração máxima (falha oculta); Áreas estratégicas de protecção e recarga de 
aquíferos 

Áreas com risco de erosão. Áreas de elevado risco de erosão hídrica do 
solo 
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13.4 REGIME FLORESTAL  

O concelho de Manteigas apresenta mais de metade do seu território afecto ao regime florestal29. No 

seu território encontram-se três Perímetros Florestais, Manteigas, Sameiro e Valhelhas, submetidos a 

regime florestal parcial. (ver anexo 16.7) 

O Perímetro Florestal de Manteigas, o que apresenta maior área, com cerca de 6468 ha em que 5890 

ha se encontram dentro do concelho sob o Regime Florestal parcial. O Perímetro Florestal do 

Sameiro, totalmente incluído no concelho ocupa 390,794ha está afecto ao Regime Florestal Parcial. 

Por último o Perímetro Florestal de Valhelhas com 1400,04ha dos quais 744,439ha se encontram no 

Concelho de Manteigas está sob o Regime Florestal Parcial Obrigatório. 

Existem ainda no concelho duas áreas sujeitas a regime florestal parcial, através de Decreto de 

30/11/1905, nomeadamente o Souto do Concelho e a Carvalheira pertencentes à Câmara Municipal 

de Manteigas.  

Quanto às áreas sujeitas ao regime cinegético segundo indicações da Direcção-Geral dos Recursos 

Florestais até à data, no Concelho de Manteigas existe uma zona de caça associativa (n.º 3580) e 

uma zona de caça municipal (n.º 4704). Nos termos da legislação aplicável estas zonas encontram-se 

abrangidas pelo regime florestal para efeitos de policiamento e fiscalização da caça (Artigo 76 º nº 1 

do Decreto Lei nº 274-A/88 de 3 Agosto). 

A submissão ao regime florestal acarreta consoante a sua categoria diferentes implicações ao nível 

da gestão dessas áreas consagradas na legislação em vigor.  

 

13.5 CONJUNTO DE ÁRVORES DE INTERESSE PÚBLICO 

O Decreto de Lei n.º 28.468, de 15/02/38 e o DL n.º 100/93, 2 de Maio estabelecem os princípios de 

classificação de árvores ou conjuntos notáveis. 

                                                 

29
 “Por Regime Florestal entende-se o conjunto de disposições destinadas não só à criação, exploração e conservação da 

riqueza silvícola, sob o ponto de vista da economia nacional, mas também o revestimento florestal dos terrenos cuja 
arborização seja de utilidade pública, e conveniente ou necessária para o bom regime das águas e defesa das várzeas, para a 
valorização das planícies áridas e benefício do clima, ou para a fixação e conservação do solo, nas montanhas, e das areias no 
litoral marítimo. Decreto de 24 de Dezembro de 1903 (publicado no Diário do Governo n.º 294, de 30 de Dezembro), De 
acordo com o seu artigo 3.º “O regime florestal divide-se em total e parcial. § 1.º  O regime florestal total tende a subordinar o 
modo de ser da floresta ao interesse geral, isto é, aos fins de utilidade nacional que constituem a causa primária da sua 
existência ou criação. § 2.º  O regime florestal é parcial quando, subordinando a existência da floresta a determinados fins de 
utilidade pública, permite contudo que na sua exploração sejam atendidos os interesses imediatos do seu possuidor.” .(in 
http://www.afn.min-agricultura.pt/portal/gestao-florestal/regime-florestal/o-regime-florestal, 30/01/2009) 
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No concelho, a Nordeste da Vila de Manteigas foi identificado um maciço de Carvalho-negral ou 

Pardo-das-beiras (Quercus pyrenaica Willd.) com 14 exemplares na envolvente da Capela de S. 

Lourenço, freguesia de Santa Maria. Este conjunto de árvores notáveis foi classificado pelo D.R. nº 

154, II Série de 06/07/1995. A sua classificação implica uma zona de protecção de 50m de raio (a 

contar da sua base) e o seu corte ou desrame não poderá ser efectuado sem autorização prévia da 

Direcção-Geral dos Recursos Florestais, sendo todos os trabalhos efectuados sob sua orientação 

técnica. 

 
Figura 31 Localização das árvores classificadas/ interesse público (fonte: GTF Manteigas, Jan.2009) 

Ficha da Árvore de Interesse Público 

Nº Processo: KNJ3/023 Classificação: D.R. nº 154 II Série de 
06/07/1995 

Nome Científico: Quercus pyrenaica Willdenow 
Nome Vulgar: carvalho-negral ou pardo-das-beiras (14 exemplares) 
Interesse histórico ou 
paisagístico 

Magnífico núcleo de carvalhos seculares que se situam na envolvência da 
Capela de São Lourenço. 

Distrito: Guarda  Coordenadas X: 252931.620021 
Concelho: Manteigas  Coordenadas Y: 383089.369239 
Freguesia: Manteigas (Santa Maria)  Longitude: 7º 30' 37,54" O 
Morada: Envolvência da Capela de 

S. Lourenço 
Latitude: 40º 24' 50,67" N 

Perímetro da Base: 5.45 Perímetro a 1,30m: 3.19 
Diâmetro da Copa 
Norte/Sul (m): 

0.0 Diâmetro da Copa 
Este/Oeste (m): 

0.0 

Altura (m): 12.0 Idade (anos): 400 
Última medição: 2007 
Descrição: Maciço 
Observação: Valores médios 
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Figura 32 Localização das árvores classificadas/ interesse público (fonte: GTF Manteigas, Jan.2009) 

 

13.6 DOMÍNIO PÚBLICO HÍDRICO  

O Domínio Público Hídrico (ver anexo 16.7), na área em estudo inclui o Domínio Público Lacustre e 

Fluvial e o Domínio Público das Restantes Águas conforme definido na Lei nº 54/2005 de 15 de 

Novembro. 

No município de Manteigas o Domínio Público Hídrico integra, basicamente: 

• Os leitos e margens das linhas de água, conforme definido na referida Lei; 

• A Zona Adjacente do Rio Zêzere. 

Dada a pouca expressão da representação cartográfica dos leitos e margens de águas interiores do 

Domínio Hídrico, optou-se por representar apenas as linhas de água, salvaguardando-se que estas se 

encontram abrangidas pelo referido regime. 

Quanto às Zonas Adjacentes definidas na Portaria n.º1053/93, 19 de Outubro, que revoga a Portaria 

n.º 849/87, 3 de Novembro, é rectificada a sua delimitação com base na máxima cheia conhecida. 

Este diploma define que a Zona Adjacente ao Rio Zêzere constitui área de ocupação edificada 

condicionada. No Concelho esta servidão ocupa uma área de cerca de 296,1 ha que se estende ao 

longo do Rio Zêzere entre Santo António (Manteigas) e a sua confluência com a Ribeira de Beijames 

e um troço da Ribeira de Beijames. 

 

13.7 ALBUFEIRAS DE ÁGUAS PÚBLICAS  

O DR n.º 2/88, 20 de Janeiro classifica a Albufeira de Vale de Rossim como albufeira protegida. Nesta 

albufeira são permitidas, com restrições, as seguintes actividades secundárias: pesca, banhos, 

natação e navegação recreativa a remo e vela. Não são permitidas a navegação a motor (à excepção 

das permitidas por lei) e competições desportivas. 

A zona de protecção é de 500m marcada a partir da linha do nível de pleno armazenamento (NPA) e 

medida na horizontal.  

 

13.8 ÁGUAS MINERAIS NATURAIS 

De acordo com o Decreto-lei n.º382/99 de 22 de Setembro que regulamenta os perímetros de 

protecção, a criação e definição dos perímetros de protecção das captações subterrâneas deverá ser 

solicitada à CCDR da área.  
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A delimitação de áreas de protecção com vista à salvaguarda da captação é um instrumento que 

devidamente aplicado permite à autarquia desenvolver meios de defesa da qualidade da água das 

suas captações. A definição de perímetros de protecção possibilita ainda a criação de um documento 

regulador das condicionantes e restrições impostas ao uso do solo com vista à defesa hidrogeológica 

do aquífero que abastece a captação. O perímetro de protecção é constituído por três zonas: a zona 

de protecção imediata (ZPI), a zona de protecção intermédia (ZPINT) e a zona de protecção alargada 

(ZPA). 

No concelho de Manteigas encontram-se delimitadas por perímetro de protecção fixo as Caldas e 

Fonte Santa, pela Portaria n.º 143/2001, 2 de Março. O perímetro é dividido em 3 zonas: imediata que 

estabelece um círculo com 20m de raio, e polígonos para a zona intermédia e alargada. 

 

Figura 33 - Perímetros de protecção Caldas e Fonte santa 

14.  SINTESE 

Em termos altimétricos, a Serra da Estrela, apresenta entre os 1993 e os 511m, as cotas decrescem 

para NE. Apesar dos declives acentuados, no seu interior destacam-se algumas zonas aplanadas e 

alongadas – Nave de Santo António (1540m), Campo Romão (1279 m) entre outras mais pequenas e 

ao longo das margens do Rio Zêzere. 

O concelho desenvolve-se ao longo do vale do rio Zêzere. O rio apresenta uma forma linear da 

nascente até à Vila de Manteigas e meandrizado desde aí até à ribeira de Beijames. As 
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características do percurso devem-se à sua natureza geológica, apresentando os granitos na primeira 

fase, e os xistos na segunda.  

A área em estudo é muito rica em termos geológicos e geomorfológicos, evidenciando-se o vale 

glaciário como um dos mais imponentes testemunhos da glaciação.  

Outro aspecto importante é a abundância de água, que não se verifica ao longo de todo o ano, mas 

apenas em períodos específicos (Outuno/Inverno). Verifica-se assim a existência de problemas 

derivados da escassez de água na altura em que costumam ocorrer os incêndios florestais.   

De entre a riqueza dos recursos hídricos destacam-se a nascente termal de Fonte Santa e a nascente 

de água Fonte de Paulo Luís Martins. 

Devido à morfologia do terreno, particularmente no que diz respeito aos declives, a maior parte dos 

solos são delgados ocorrendo apenas solos profundos associados aos cursos de água em vales mais 

abertos (solos de aluvião) e em situações mais planas nos cabeços. 

Estas características dão origem a uma paisagem maioritariamente florestal em que as actividades 

agrícolas (hortícolas, cereais, olivais, pomares, vinhas entre outras) se desenvolvem na envolvente 

aos aglomerados, junto às linhas de água e zonas mais planas de solo profundo. As encostas 

adjacentes aos aglomerados quando não muito declivosas apresentam socalcos de forma a aumentar 

a área agrícola. 

Neste território, a actividade humana ao longo dos tempos tem-se desenvolvido de acordo com as 

suas aptidões, o que leva a uma paisagem equilibrada. Esta utilização do território permitiu a 

preservação de valores biológicos e habitats de elevada importância, encontrando-se espécies 

animais e vegetais classificadas como prioritárias para a conservação. 

Para além destes são ainda reconhecidos valores geológicos, paisagísticos o que, aliado a valores 

culturais, levou à criação do Parque Natural da Serra da Estrela. Posteriormente outras classificações 

ao nível da conservação da natureza foram efectuadas nomeadamente Reserva Biogenética, sítio da 

lista Ramsar e Sítio “Serra da Estrela” com o código PTCON0014. 

A paisagem de Manteigas apresenta-se diversificada, diferenciando-se à primeira vista pelo relevo, 

vegetação. 

No concelho os aglomerados urbanos apresentam-se relativamente concentrados, adaptando-se à  

morfologia do terreno e criando em termos de corredores verdes uma boa ligação com o espaço rural.  

Face ao exposto ao longo do relatório, os usos e funções de ocupação do território adequam-se às 

características biofísicas do território, no entanto ocorrem alguns desajustamentos. Assiste-se a uma 

ocupação urbana desordenada nas Penhas Douradas30, algumas áreas muito sensíveis à erosão, 

                                                 
30 Está actualmente em elaboração o Plano de Pormenor das Penhas Douradas que visa essencialmente o ordenamento urbano e a projecção da zona como potencial turismo de montanha 
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sobretudo áreas queimadas e determinadas áreas com povoamentos florestais monos específicos de 

pinheiro bravo. 
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16. ANEXOS 
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16.1 GEOLOGIA/HIDROGEOLOGIA 

 

• Síntese das Unidades Geológicas 
• Geomonumento 
• Captações 
• Hidrogeologia 
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16.2 ANÁLISE FISIOGRÁFICA 

• Exposição de encostas 
• Hipsometria 
• Declives 
• Linhas Fundamentais 
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16.3 BIODIVERSIDADE 
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16.4 ZONAS COM INTERESSE PARA A CONSERVAÇÃO DA NATUREZA 

• Reserva Biogenética “Planalto Central da Serra da Estrela” 
• Sítios da Lista de Ramsar 
• Directiva Habitats 
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16.5 CARTOGRAMAS ESPAÇOS VERDES URBANOS 

• Cartograma 1 – Espaços Verdes Urbanos da Vila de Manteigas 
• Cartograma 2 – Espaços Verdes Urbanos do Sameiro 
• Cartograma 3 – Espaços Verdes Urbanos do Vale de Amoreira    
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16.6 CARTOGRAFIA DE RISCO 

• Perigosidade de incêndio 
• Risco de incêndio 
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16.7 REGIMES ESPECIAIS 

• REN 
• RAN 
• Regadios 
• Perímetros Florestais 
• Espécies florestais protegidas 
• Domínio hídrico 
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17. PEÇAS DESENHADAS 
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BIODIVERSIDADE 

 

FLORA 

 

A vegetação tem vindo a sofrer, desde há muitos anos, no concelho de 

Manteigas e em toda a região da Serra da Estrela, alterações significativas provocadas 

pela acção antrópica, com particular ênfase no fogo e nas florestações com espécies 

exóticas. A introdução de muitas resinosas em grande parte da área da Serra da Estrela, 

não permite a regeneração da cobertura vegetal natural e os fogos, engolem autênticas 

relíquias de um passado recente, aquele em que o coberto vegetal da Serra da Estrela, 

folgoroso e autêntico, era um contínuo de vida.  

Contudo, apesar da sua degradação, acelerada pela introdução de espécies 

exóticas no ínicio do Século XX e pelos incêndios dos últimos trinta anos, mantém-se a 

sua especificidade o que contribui para a raridade e espetacularidade das paisagens da 

Serra da Estrela.  

A vegetação arbórea do concelho de Manteigas é muito diversificada. O 

pinheiro bravo (Pinus pinaster) é a espécie com maior representação na área, embora o 

castanheiro (Castanea sativa Mill.) também se encontre bem representado. Para além 

destas espécies, existem outras, como a pseudotsuga (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) 

Franco), o pinheiro negro (Pinus nigra Arnold ssp. Laricio (Poir.) Maire), pinheiro 

silvestre (Pinus sylvestris L.), o pinheiro contorta (Pinus contorta Dougl. Var. Murrayna), 

o carvalho negral (Quercus pyrenaica Willd.), o carvalho vermelho americano (Quercus 

rubra L.), a tramazeira (Sorbus aucuparia L.), a faia (Fagus sylvatica L.), e o teixo (Taxus 

baccata L.). 

Podem-se encontrar inúmeras espécies exóticas que na sua maioria não 

passaram de experiências doutros tempos dos Serviços Florestais, (as tais introduções 

de espécies alheias ao meio) quanto à sua adaptação, tais como: Cedrus spp., Cupressus 

spp., mas destacando-se o Pinus mugo pela excelente capacidade de colonização de 

solos em avançado estado de degradação, localizados a elevada altitude e submetidos a 

ventos extremamente fortes. A substituição de carvalhal por pinhal resultou numa 
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perda considerável no património natural desta região (Pena, A., 1996) o qual, veio a 

aumentar ao longo dos tempos.  

Preconizando a protecção das linhas de água, com vista à sua regularização, 

encontram-se diversas espécies como o vidoeiro, o ácer bastardo, o larix, o salgueiro e o 

pícea. 

 A vegetação da parte superior da Serra inclui zimbrais, cervunais, arrelvados, 

comunidades rupícolas e lacustres. 

 Relativamente à vegetação arbustiva, esta é composta por diversas 

comunidades como a Torga ordinária (Calluna vulgaris), o sargaço (Halimum alyssoides), 

a giesta (Cytisus multiflorus), o rosmaninho (Lavandula stoehas), o tojo-gadanho (Genista 

falcata) e a esteva (Cistus ladanifer), bem como o piorno com alturas variáveis entre os 

0,5 e 1 metro de altura. A densidade de matos face à diminuição do efectivo pecuário 

tem vindo a aumentar situando-se na ordem dos 60%, com concentração nas orlas dos 

povoamentos e clareiras. 

Relacionando os diferentes níveis altimétricos que se encontram no concelho de 

Manteigas com a vegetação, obtemos zonações bem marcadas e particularmente 

interessantes. Uma observação atenta permite diferenciar três andares de vegetação, 

cujos limites altitudinais oscilam necessariamente conforme os flancos do Concelho 

que se considerem1:  

- Andar basal, de acentuada influência mediterrânica, até os 800-900 metros; 

- Andar intermédio, correspondente ao domínio edafo-climático do carvalho 

pardo (Quercus pyrenaica) dos 800 aos 1600 metros de altitude; 

- Andar superior, correspondente ao domínio do zimbro (Juniperus communis) 

acima dos 1600 metros. 

Caracterizado essencialmente pela presença humana, o andar basal é 

marcadamente constituído pela actividade agrícola. Encontramos aqui essencialmente 

olivais, vinhedos, milheirais e prados com eles alternantes, bem como povoados de 

pinheiro-bravo (Pinus pinaster) que se estendem até aos 1300 metros de altitude. A 

vegetação natural escasseia mas é de salientar, contudo alguns povoamentos de 

                                                           
1 Silva e Teles “ A flora e a vegetação da Serra da Estrela”, PNSE, 1999  
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azinheiras (Quercus rotundifolia) no vale do Zêzere, nomeadamente em Sameiro e Vale 

de Amoreira. 

Os resíduos de azinheiras ocupam a base das vertentes declivosas, xistosas, 

confinantes com a estrada. Para além da azinheira, entram também na sua composição 

o trovisco (Daphne Gnidium), o medronheiro (Arbutus Unedo), a esteva (Cistus ladanifer), 

a urze branca (Erica arbórea), a alfavaca-dos-montes (Astragalus lusitanicus) entre outras 

espécies. A proliferação do pinheiro-bravo nestas áreas denuncia um desordenamento 

florestal e uma consequente invasão do pinhal envolvente. 

O andar intermédio é caracterizado por um tipo de vegetação autóctone, 

nomeadamente folhosas, da qual é exemplo os castinçais do Souto do Concelho 

(ocupam as vertentes declivosas e, xistosas, expostas a norte, que se estendem a leste de 

Manteigas, dos 600 aos 1100 metros de altitude e, que, ocupando a vertente umbria, contrastam 

de forma relevante com o dizimado azinhal da vertente oposta. A sua composição inclui a 

presença de elementos residuais dos carvalhais climáticos (carvalhais de Quercus pyrenaica-

Willd.) como sejam o próprio castanheiro (Castanea sativa Mill), o carvalho-pardo (Quercus 

pyrenaica Willd.) No meio dos castinçais aparecem, por vezes, cascalheiras de xisto com uma 

vegetação peculiar de Umbilicus rupestris, entre outras espécies) e a Mata de São Lourenço 

(trata-se de uma área exuberante e com elevado valor paisagístico. Forma um mosaico resultante 

da associação de várias espécies, algumas das quais produtoras de material muito valorizado. 

São dominantes a Pseudotesuga menziestii, o pinheiro bravo, o castanheiro e alguns carvalhos 

(Quercus rubra e pyrenaica). Em áreas mais localizadas existem o Pinus sylvestris ou pinheiro 

silvestre, Larix europaea (larice), Fagus sylvática (faia) Prunus avium (cerejeira brava), Acer 

pseodoplatanus (bordo) e Bétula celtibérica (vidoeiro). Esta vigorosa mancha florestal teve a sua 

origem nos trabalhos de arborização levados a cabo pelos serviços florestais no início do século 

XX).   

O andar superior, despido de qualquer tipo de vegetação arborescente e com 

uma constituição florística muito pobre é essencialmente constituído por espécies 

arbustivas e subarbustivas e herbáceas. A espécie dominante é o Junipero-Ericetum 

aragonensis  e Junipero communis, o conhecido zimbro. A Erica arbórea, ou a urze branca 

aparece com bastante frequência embora com tendências recessivas. São importantes, 
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no andar superior, os cervunais, que assumem importante papel no apascentamento 

dos rebanhos transumantes (poucos hoje em dia) e de que cuja constituição já falámos, 

remetendo-nos neste tema apenas para a sua constituição herbácea. Desta forma, 

existem dois tipos de cervunais: os cervunais secos, correspondentes ao Gálio-Nardetum 

e os cervunais húmidos, constituídos por Junco- Sphagnetum compacti. 

Figura 31 – Castanea sativa Mill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FAUNA 

 

A diversidade da vegetação e das características do solo fornece habitats para 

uma grande variedade de fauna, tanto autóctone, como introduzida. No contexto da 

Serra da Estrela, identificam-se 40 espécies de mamíferos, 100 espécies de aves, 30 

espécies de répteis e anfíbios, 8 tipos de peixes e numerosas espécies de invertebrados 

(Jansen, 2002).  

As listas relativas aos anfíbios, aos répteis e às aves apresentam a generalidade 

das espécies que são expectáveis observar na área do concelho de Manteigas. Todavia, 

a listagem dos mamíferos apresenta algumas falhas, em particular, no que diz respeito 

às espécies de morcegos, roedores e insectívoros, por ser difícil a sua observação. A 

listagem da fauna foi feita com base no Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal. 
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Figura 32 – Toupeira, um dos mamíferos que se verifica no concelho de Manteigas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estatuto de conservação em Portugal Continental de acordo      

com o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal      

            

E – em perigo de extinção. I-indeterminado.       

V-vulnerável.  K-insuficientemente conhecido.    

R-raro.     NT-não ameaçado.        

 

”Os Livros Vermelhos são considerados documentos estruturantes de uma política de conservação 

da natureza, constituindo uma ferramenta da maior utilidade no contexto da conservação das 

espécies da flora e da fauna selvagens e respectivos habitats. Nos últimos anos, o Instituto da 

Conservação da Natureza investiu significativamente na promoção e desenvolvimento de estudos e 

projectos de conservação de habitats e espécies, muitas vezes em parceria com outras Instituições 

nacionais e internacionais. Os Livros Vermelhos existentes em Portugal datam de 1990 

(Mamíferos, Aves, Répteis e Anfíbios), 1991 (Peixes Dulciaquícolas e Migradores) e 1993 (Peixes 

Marinhos e Estuarinos) encontrando-se a sua informação relativamente desactualizada. Por outro 

lado, a IUCN – International Union for Conservation of Nature – estabeleceu novas categorias de 
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ameaça que se baseiam, pela primeira vez, num conjunto de critérios de natureza quantitativa e que 

pretendem avaliar os diferentes factores que afectam o risco de extinção das espécies. Os Livros 

Vermelhos devem constituir obras em permanente actualização, reflectindo cada edição o melhor 

conhecimento científico disponível. A sua elaboração deve ser considerada como uma tarefa de 

interesse público e mobilizadora de todos os que disponham de informação relevante e actualizada 

para a avaliação do estatuto das diferentes espécies, nomeadamente entre a Comunidade Científica. 

É, no entanto, importante realçar que o estabelecimento de prioridades de conservação deverá ser 

compreendido como um processo autónomo relativamente à elaboração do Livro Vermelho. As 

prioridades de conservação não decorrem directamente dos diferentes níveis de ameaça de extinção, 

podendo haver espécies não ameaçadas que necessitem de medidas de conservação e espécies de 

elevado risco de extinção que não constituam um prioridade de conservação. O conhecimento das 

prioridades de conservação não deve interferir no processo de classificação. Compete ao ICN 

promover a elaboração dos Livros Vermelhos (Dec.-Lei nº19/93 de 24 de Maio(…)” 

Fonte: www.icn.pt 

 

 
ANFÍBIOS 

 

Nas terras altas, as águas encontram-se, com raras excepções, livres de poluição, 

constituindo por isso, um habitat ideal para rãs e salamandras. Das 12 espécies que se 

verificam na Serra da Estrela, o que constitui cerca de 70% do total do país, verificam-se 10 

em Manteigas. Muitos anfíbios atingem a sua capacidade de vida a maiores altitudes na 

Estrela, podendo ser vistos a 1900 metros de altitude, como é o caso da rã-ibérica (Rana 

ibérica). A espécie mais observada é a rã-verde (Rana perezi), principalmente nas imediações 

dos inúmeros lagos das partes mais altas da Serra.  

 

Tabela 6 – Listagem dos Anfíbios identificados no Concelho 

Nome Vulgar   Nome Científico     

Salamandra-lusitanica  Chioglossa lusitanica  K  

Salamandra -de-pintas-amarelas  Salamandra salamandra  NT  

Tritão-de-ventre-laranja  Triturus boscai   NT  

Tritão-marmoreado   Triturus marmoratus   NT  

Sapo-parteiro   Alytes obstetricans   NT  

Sapo    Bufo bufo    NT  

Sapo-corredor   Bufo calamita   NT  
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Rela    Hyla meridionalis   NT  

Rã-ibérica    Rana iberica   NT  

Rã-verde       Rana perezi     NT   

 
RÉPTEIS 

  

A Serra da Estrela, pelas suas características naturais rochosas, fornece habitats ideais para 

lagartos e serpentes. As cobras-de-água e a cobra-de-escada (Elaphe scalaris) são as mais 

frequentes. De todas as espécies presentes na Serra, a víbora-cornuda (Vipera latastei) é 

provavelmente a única que é potencialmente perigosa para o Homem. De todos os repteis 

existentes, os lagartos são aqueles que se observam mais frequentemente. Um deles é um 

taxone endémico da Serra da Estrela que ocorre também no concelho de Manteigas: a 

lagartixa-da-montanha (Lacerta montícola susp. montícola), restringindo-se a sua observação 

às partes mais elevadas da Serra, desde os 1300 metros até ao Cume. A menores altitudes 

observam-se as espécies do complexo Podarcis bocagei subdp. carbonelli sobretudo em 

rochedos. O lagarto-de-água é um endemismo ibérico, verifica-se na Serra da Estrela, e faz 

parte também da fauna concelhia. 

 
 Tabela 7 – Listagem dos Répteis identificados no Concelho 

 

Nome Vulgar   Nome Científico   

Estatuto de 

Conservação 

Cobra-cega   Blanus cinereus   NT  

Licranço    Anguis fragilis   NT  

Osga    Tarentola mauritanica  NT  

Sardão    Lacerta lepida   NT  

Lagarto-de-água   Lacerta schreiberi   NT  

Lagartixa-da-montanha  Iberolacerta monticola  R  

Lagartixa    Podarcis hispanica   NT  

Lagartixa-de-Carbonell  Podarcis carbonelli   ?  

Lagartixa-do-mato   Psammodromus algirus  NT  

Cobra-de-pernas-pentadáctila  Chalcides bedriagai   NT  

Cobra-de-pernas-tridáctila  Chalcides striatus   NT  

Cobra-de-ferradura   Coluber hippocrepis   NT  

Cobra-lisa-austríaca   Coronella austriaca   NT  

Cobra-lisa-bordalesa   Coronella girondica   NT  

Cobra-de-escada   Elaphe scalaris   NT  

Cobra-rateira   Malpolon monspessulanus  NT  

Cobra-de-água-viperina  Natrix maura   NT  

Cobra-de-água-de-colar  Natrix natrix   NT  

Víbora-cornuda     Vipera latastei     I   
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MAMÍFEROS 

 

A maioria dos mamíferos presentes no Concelho, os morcegos, vive durante a noite. 

Ocorrem cerca de 19 espécies, 75% do número total existente no nosso país. Vivem em 

colónias e escondem-se frequentemente em antigas minas, poços ou buracos de árvores. Os 

mamíferos roedores esão representados apenas por 7 espécies, uma delas é o rato-dos-

pomares, uma espécie rara na Estrela e endémica da Península Ibérica. Os lagomorfos estão 

representados pela lebre-ibérica, que também é uma espécie em extinção, e pelo coelho-

bravo-europeu que é o antepassado selvagem de todas as raças  de coelhos domésticos e é 

relativamente frequente. Os mamíferos carnívoros, os mustelídeos e os herpestídeos 

também estão representados no Concelho. 

Tabela 8 – Listagem dos Mamíferos identificados no Concelho 

 

Nome Vulgar   Nome Científico   

Estatuto de 

Conservação 

Ouriço-cacheiro   Erinaceus europaeus  NT  

Toupeira    Talpa occidentalis   NT  

Musaranho-de-dentes vermelhos  Sorex sp.      

Musaranho-de-dentes-brancos  Crocidura russula   NT  

Coelho-bravo   Oryctolagus cuniculus  NT  

Lebre    Lepus capensis   NT  

Esquilo    Sciurus vulgaris   R  

Rato-cego    Microtus sp.     

Rato-do-campo   Apodemus sylvaticus  NT  

Ratinho    Mus sp      

Rato-dos-pomares   Eliomys quercinus   NT  

Raposa    Vulpes vulpes   NT  

Gineta    Genetta genetta   NT  

Lontra    Lutra lutra   K  

Fuinha    Martes foina   NT  

Doninha    Mustela nivalis   NT  

Javali       Sus scrofa     NT   

 

AVES 

A avifauna da Serra da Estrela inclui cerca 100 espécies nidificantes. Nos ares as aves 

insectívoras, como as carriças (Troglodytes troglodytes Linnaeus) o pisco-de-peito-ruivo 

(Erithacus rubecula Linnaeus), o andorinhão e o abelharuco, são seguidas de perto pelo 

milhafre-negro, pela águia-de-asa-redonda e pelo falcão peregrino. 
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Padrão de ocorrência na Serra da Estrela para as Aves       

         

R-Residente: espécie que ocorre na região durante todo ano.   

E-Estival: espécie que ocorre na região durante a época de reprodução. 

I-Invernante: espécie que ocorre na região durante o Outono e Inverno. 

P-Passagem: espécie que ocorre na região apenas durante as passagens migratórias. 

A-Acidental: espécie de ocorrência irregular.     

?-Desconhecido.          

 

 

 

 

Tabela 9 – Listagem das Aves identificadas no Concelho 

 

Nome vulgar     Nome científico   Padrão de  Estatuto de  

        ocorrência conservação 

Garça-real   Ardea cinerea  I  NT  

Cegonha-preta   Ciconia nigra  E  E  

Bútio-vespeiro   Pernis apivorus  E  K  

Milhafre-preto   Milvus migrans  E  NT  

Milhafre-real   Milvus milvus  A  R  

Britango    Neophron percnopterus P  V  

Grifo    Gyps fulvus  P  V  

Abutre-preto   Aegypius monachus  P  E  

Águia-cobreira   Circaetus gallicus  E  K  

Águia-caçadeira   Circus pygargus  E  V  

Açor    Accipiter gentilis  R  I  

Gavião    Accipiter nisus  R  I  

Águia-d`asa-redonda   Buteo buteo  R  NT  

Águia-real    Aquila crysaetus  ?  E  

Águia-calçada   Hieraaetus pennatus  E  NT  

Peneireiro    Falco tinnunculus  R  NT  

Ógea    Falco subbuteo  E  K  

Falcão-peregrino   Falco peregrinus  R  R  

Perdiz    Alectoris rufa  R  NT  

Codorniz    Coturnix coturnix  E  NT  

Maçarico-das-rochas   Actitis hypoleucos  E  NT  

Pombo-das rochas   Columba livia  R  NT  

Pombo-torcaz   Columba palumbus  R  NT  

Rola-turca    Streptopelia decaocto R  NT  

Rola-brava   Streptopelia turtur  E  V  

Cuco    Cuculus canorus  E  NT  

Coruja-das-torres   Tyto alba   R  NT  

Mocho-d`orelhas   Otus scopus  E  NT  

Mocho-galego   Athene noctua  R  NT  

Coruja-do-mato   Strix aluco  R  NT  

Noitibó-cinzento   Caprimulgus europaeus E  K  



 

 
 

Diagnóstico do Ambiente 

 

10 

 

Andorinhão-preto   Apus apus  E  NT  

Andorinhão-pálido   Apus pallidus  E  NT  

Andorinhão-real   Apus melba  P  R  

Guarda-rios   Alcedo atthis  R  NT  

Abelharuco   Merops apiaster  E  NT  

Poupa    Upupa epops  E  NT  

Torcicolo    Jynx torquilla  E  K  

Peto-real    Picus viridis  R  NT  

Pica-pau-malhado   Dendrocopos major  R  NT  

Cotovia-dos-bosques   Lullula arborea  R  NT  

Laverca    Alauda arvensis  R  NT  

Andorinha-das-rochas  Ptyonoprogne rupestris R  NT  

Andorinha-das-chaminés  Hirundo rustica  E  NT  

Andorinha-daurica   Hirundo daurica  E  NT  

Andorinha-dos-beirais  Delichon urbica  E  NT  

Petinha-dos-campos   Anthus campestris  E  NT  

Petinha-árvores   Anthus trivialis  P  R  

Petinha-dos-prados   Anthus pratensis  I  NT  

Petinha-ribeirinha   Anthus spinoletta  I  R  

Alvéola-cinzenta   Motacilla cinerea  R  NT  

Alvéola-branca   Motacilla alba  R  NT  

Melro-d`água   Cinclus cinclus  R  V  

Carriça    Troglodytes troglodytes R  NT  

Ferreirinha   Prunella modularis  R  NT  

Ferreirinha-serrana   Prunella collaris  I  R  

Pisco-de-peito-ruivo   Erithacus rubecula  R  NT  

Rouxinol    Luscinia megarhynchos E  NT  

Pisco-de-peito-azul   Luscinia svecica  ?  NT  

Rabirruivo    Phoenicurus ochruros R  NT  

Rabirruivo-de testa-branca  Phoenicurus phoenicurus E  R  

Cartaxo-nortenho   Saxicola rubetra  P  R  

Cartaxo    Saxicola torquata  R  NT  

Chasco-cinzento   Oenanthe oenanthe  E  NT  

Melro-das-rochas   Monticola saxatilis  E  I  

Melro-azul   Monticola solitarius  R  NT  

Melro-de-colar   Turdus torquatus  I  NT  

Melro    Turdus merula  R  NT  

Tordo-zornal   Turdus pilaris  I  NT  

Tordo-pinto   Turdus philomelus  I  NT  

Tordo-ruivo   Turdus iliacus  I  NT  

Tordoveia    Turdus viscivorus  R  NT  

Rouxinol-bravo   Cettia cetti  R  NT  

Fuinha-dos-juncos   Cisticola juncidis  R  NT  

Felosa-poliglota   Hippolais polyglotta  E  NT  

Toutinegra-do-mato   Sylvia undata  R  NT  

Toutinegra-de-bigodes  Sylvia cantillans  E  NT  

Toutinegra-dos-valados  Sylvia melanocephala R  NT  

Papa-amoras   Sylvia communis  E  NT  

Toutinegra-das-figueiras  Sylvia borin  P  NT  

Toutinegra-de-barrete-preto  Sylvia atricapilla  R  NT  
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Felosa-de-Bonelli   Phylloscopus bonelli  E  NT  

Felosinha    Phylloscopus collybita I  NT  

Felosinha-ibérica   Phylloscopus brehmii ?  sem dados 

Felosa-musical   Phylloscopus trochilus P  NT 

Estrelinha-de-poupa   Regulus regulus  ?  NT 

Estrelinha-real   Regulus ignicapillus  R  NT 

Taralhão-cinzento   Muscicapa striata  P  NT 

Papa-moscas   Ficedula hypoleuca  P  R 

Chapim-rabilongo   Aegithalos caudatus  R  NT 

Chapim-de-poupa   Parus cristatus  R  NT 

Chapim-carvoeiro   Parus ater  R  NT 

Chapim-azul   Parus caeruleus  R  NT 

Chapim-real   Parus major  R  NT 

Trepadeira-azul   Sitta europaea  R  NT 

Trepadeira   Certhia brachydactyla R  NT 

Papo-figos   Oriolus oriolus  E  NT 

Picanço-de-dorso-ruivo  Lanius collurio  P  V 

Picanço-real   Lanius meridionalis  R  NT 

Picanço-barreteiro   Lanius senator  E  NT 

Gaio   Garrulus glandarius  R  NT 

Pega   Pica pica   R  NT 

Gralha-de-bico-vermelho  Pyrrhocorax pyrrhocorax ?  V 

Gralha-preta   Corvus corone  R  NT 

Corvo   Corvus corax  R  V 

Estorninho-preto   Sturnus unicolor  R  NT 

Pardal   Passer domesticus  R  NT 

Pardal-montês   Passer montanus  R  NT 

Tentilhão   Fringilla coelebs  R  NT 

Tentilhão-montês   Fringilla montifringilla I  NT 

Milheirinha   Serinus serinus  R  NT 

Verdilhão   Carduelis chloris  R  NT 

Pintassilgo   Carduelis carduelis  R  NT 

Lugre   Carduelis spinus  I  NT 

Pintarrôxo   Carduelis cannabina  R  NT 

Cruza-bico   Loxia curvirostra  E(?)/I  NT 

Dom-fafe   Pyrrhula pyrrhula  I  R 

Escrevedeira-das-neves  Plectrophenax nivalis A/I(?)  NT 

Escrevedeira-amarela  Emberiza citrinella  ?  K 

Escrevedeira   Emberiza cirlus  R  NT 

Cia   Emberiza cia  R  NT 

Sombria   Emberiza hortulana  E  I 

Trigueirão     Miliaria calandra   R   NT 

 

ICTIOFAUNA 

Para melhor compreendermos a ictiofauna do Concelho, recorremos ao estudo 

da “Fauna Piscícola da Área do Parque Natural da Serra da Estrela” realizado pelo Dr. 
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José Rodriguez, no Rio Mondego. Nesse estudo, verificou-se a existência de cinco 

taxones: 

-Barbus bocagei (Barbo-do-norte) – Endemismo Ibérico; 

-Chondrostoma polylepsis polylepsis (Boga-de-boca-direita) – Endemismo Ibérico; 

-Salmo trutta fario (Truta comum); 

-Anguilla anguilla (Enguia); 

-Leuciscus sp. (escalo ou Bordalo); 

As comunidades piscícolas referidas apresentam, segundo este estudo uma 

sucessão longitudinal em consonância com os parâmetros ambientais prevalecentes 

nos cursos de água, registando-se um aumento gradual da riqueza de montante para 

jusante.A Salmo trutta fario (truta comum) e o Leuciscus sp. (escalo ou bordalo) são as 

espécies mais representativas, das quais a truta é a que sobe mais para montante 

(aparece até aos 1000 metros). A espécie Chondrostoma polylepsis polylepsis (boga-de-

boca-direita) sobe até aos 600 metros, seguida da Anguilla anguilla (enguia) que sobe até 

aos 500 metros e por último Barbus bocagei (barbo-do-norte) que sobe até aos 450 

metros. 

Correlacionando a riqueza específica (número de espécies) com os parâmetros 

ambientais, verificamos que esta diminui com o incremento da altitude, e aumenta com 

valores elevados do grau de ensombramento da vegetação ripícola, da dureza de água 

e dos teores em potássio e magnésio (Rodriguez; 1992). 

Em relação à variação sazonal, parece ser a época de Outono a que regista 

maior número de exemplares observados neste ensaio e o Verão a época onde se 

registou uma redução gradual. Tal facto deve-se às condições de estiagem observadas 

nos cursos de água, levando a uma deslocação para zonas menos secas, onde a água é 

artificialmente retida para regadio (Rodriguez; 1992). 

No Inverno também se regista um número baixo de exemplares verificados, 

devido às condições ambientais bem diferentes das registadas no Verão, dado que o 

aumento substancial do caudal do rio constitui o factor mais prejudicial, uma vez que 

arrasta para jusante os indivíduos menos resistentes e destrói a já escassa vegetação 

aquática, utilizada como refúgio por muitas espécies (Rodriguez; 1992). 
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ARTRÓPODES 

Esta classe inclui os animais invertebrados e de corpo segmentado com 

membros articulados. Falamos dos insectos, aracnídeos, coleópteros, dípteros, 

miriápodes, entre outros. Embora existam poucos estudos, sabe-se que os insectos 

constituem a maior parte da artrópodofauna da Estrela e que desempenham muitos 

papéis nos diversos ecossistemas. Nestes incluem-se: os escaravelhos, as borboletas, as 

traças, as libélulas, as libelinhas, as cigarras, os gafanhotos, os grilos, os bichos-pau, 

entre outros. 
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BIOGEOGRAFIA 

 

A majestosa montanha da Estrela abriga um valioso coberto vegetal, 

constituindo uma verdadeira jóia ecológica do interior do País. Congrega muitos dos 

elementos característicos dos quatro cantos de Portugal, numa combinação única, 

acrescentando-lhe alguma riqueza endémica. 

Numa tentativa de localização fitogeográfica (Jansen, 2002) da Serra da Estrela 

e, consequentemente do concelho de Manteigas, começamos por integrá-la na 

Península Ibérica que possui a mais rica flora da Europa. A génese da sua riqueza 

reside na grande diversidade de biótopos, na variedade do clima, do relevo e da 

geologia e nos aspectos históricos (o facto da Glaciação do Wurm ter sido menos 

intensa na Península Ibérica, por exemplo permitiu o desenvolvimento de espécies que 

noutros sítios foi impedido pela glaciação mais intensa). Não menos importante, é a 

proximidade com a rica flora Norte Africana e o relativo isolamento da Península. 

Desta forma, a Ibéria está integrada no reino Holártico e distribui-se por três regiões: a 

Eurossiberiana, a Mediterrânica e a Macaronésica.  

A Serra da Estrela encontra-se integrada na convergência de duas províncias 

(Ibero-Atlântica e Euro-Atlântica) e três sub-províncias (Luso-Estremadurense, 

Cantabro-Atlântica e Carpetano-Leonesa), constituíndo uma importante encruzilhada 

na rede ecológica do interior de Portugal. A Oeste e a Sul contacta com a sub-província 

Luso-Estremadurense (região Mediterrânica, província Ibero-Atlântica) e a Norte, 

encontra-se a sub-província Cantabro-Atlântica (região Eurosiberiana, província Euro-

Atlântica). Contudo, é possível dizer que toda a Serra da Estrela e, portanto o concelho 

de Manteigas incluído, esteja integrado num sector próprio, definido pela sua flora 

particular e pelas suas séries de vegetação, o qual foi denominado por Sector Estrelense 

que pertence à sub-província Carpetano-Leonesa (região Mediterrânica, província 

Ibero-Atlântica).  

 

O Sector Estrelense 
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O Sector Estrelense é um sector de grande singularidade, dominado pelos 

grandiosos e essencialmente graníticos maçicos, do ocidente da Cordilheira Central, 

dos quais se destaca a Serra da Estrela, que apresenta uma forte influência atlântica, 

face à sua proximidade do Oceano (Costa et al; 2000) cerca de 100 km em linha recta. 

Distribui-se pelos andares mesotemperado (na parte basal e oeste da Serra) e 

supratemperado a orotemperado de ombroclima húmido a hiper-húmido (na parte 

superior da Serra).  

 Este sector tem fronteiras problemáticas e de carácter provisório, devido 

principalmente à raridade dos bosques primitivos e da vegetação revelar uma forte e 

muito antiga influência antrópica. Em grande parte do território do PNSE 

(principalmente na encosta voltada para oeste) a vegetação potencial do Sector 

Estrelense enquadra-se na associação de óptimo supratemperado Holco-mollis-

Quercetum pyrenaicae bem como os urzais mesofíticos de Genistello tridentatae-Ericetum 

aragonensis e os abundantes urzais de Jumipero nani-Ericetum aragonensis, que se 

enquadram como etapas subseriais deste carvalhal (Quercus pyrenaica). Excluindo este 

“piso”, relativamente bem definido encontram-se dois outros: um situado no cume, 

orotemperado com zimbral endémico e climácico de Lycopodio clavati-Juniperetum nani e 

o outro também de domínio climácico de bosque de Quercus robur na parte basal de 

influência mesotemperada (Costa et al; 1998). A maior parte do seu território tem um 

macrobioclima temperado (variante supramediterrânica) e a sua vegetação tem fortes 

influências eurosiberianas, embora apareça uma pequena faixa de Quercus robur 

circundando os vales do Zêzere o que de certa forma cria uma certa originalidade no 

território (Costa et al; 1998). 

 Como endemismos estrelenses, exclusivos portanto de Portugal aparecem os 

seguintes táxones: Agrostis canina subsp. canina, Adenocarpus argyrophyllus, Aquilea 

vulgaris subsp. hispânica, Alchemilla transiens, Campânula herminii, Carex furva, Coincya 

monensis subsp. orophila, Cryptogramma crispa, Cytisus oromediterraneus, Genista 

cinerascens, Gentiana lutea, Lycopodium clavatum, Poa supina, Rosa rubiginosa, Rumex 

suffruticosus, Saxifraga stellaris, Sedum candollei, Senecio pyrenaicus subsp. caespitosus, 

Silene ciliata, Teucrium salviastrum, Viola langeana, entre outras (Costa et al; 1998). 
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A marcar a paisagem deste sector temos ainda comunidades vegetais como os 

carvalhais de Holco mollis-Quercetum pyrenaicae, o zimbral climácico oromediterrânico 

endémino de Lycopodio clavati-Juniperetum nani; os giestais de Lavandulo sampaioanae-

Cytisetum multiflori e do Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae; os matos pulviniformes 

orófilos endémicos do Teucrium salviastri-Echinospartetum pulviniformis, o urzal 

higrófilo endémico Potentillo herminii-Callunetum vulgaris, o urzal endémico Junipero 

nani-Ericetum aragonensis, o arrelvado perene orófilo endémico de Campanulo herminii-

Festucetum henriquesii, o arrelvado perene higronitrófilo de solos pisoteados de 

Spergulario capillaceae-Poetum supinae, a comunidade turfófila Junco squarrosi-

Sphagnetum compacti ou a comunidade de fontes de água fria Myosotidetum stoloniferae 

(Costa et al; 2000) e (Costa et al; 1998). 

  

HABITATS 

 

Os habitats definidos no presente trabalho emanam de um instrumento 

legislativo comunitário de protecção de espécies, denominado por Rede Natura 2000 

cujo objectivo fundamental é o estabelecimento de uma rede de zonas especiais de 

conservação, destinada à manutenção ou ao restabelecimento, num estado de 

conservação favorável, dos habitats naturais e das populações das espécies com 

interesse comunitário.  

 A caracterização dos habitats presentes no concelho de Manteigas foi realizada 

seguindo o Manual de Interpretação dos habitats da União Europeia (1997). Todos os 

Habitats que se seguem estão sob a protecção legal do Decreto-Lei nº 140/99 de 24 de 

Abril – Anexo B-1 e sob a directiva comunitária 92/43/CEE – Anexo I e encontram-se na 

Região Biogeográfica Mediterrânica. A cartografia dos mesmos está localizada em 

anexo (ver Anexo 1). Nos subtipos de habitats só serão considerados aqueles que 

integram o Concelho. 

Tabela 10 – Listagem síntese dos Habitats identificados no Concelho 

 

     Habitats de água doce: 
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     3130 – Águas Estagnadas, Oligotróficas a Mesotróficas 

     3260 – Cursos de água com Vegetação Ranunculion Fluitantis e Callitricho-Batrachion 

     Charnecas e matos das zonas temperadas: 

     5120 – Formações Montanas de Cytisus purgens 

     4090 – Charnecas Oromediterrânicas Endémicas com Giestas Espinhosas 

     5330 – Matos Termomediterrânicos e Pré-desérticos 

     4060 – Charnecas Alpinas e Boreais 

     4030 – Charnecas Secas Europeias 

 

     Formações herbáceas naturais e semi-naturais: 

     6160 – Prados Oro-Ibéricos de Festuca Indigesta 

     6230 – Formações herbáceas de Nardus 

     6220 – Subestepes de Gramíneas e anuais da Thero-Brachypodietea 

     6510 – Prados de Feno Pobres de Baixa Altitude 

     6430 – Comunidades de Ervas Altas Higrófilas 

     Turfeiras altas, turfeiras baixas e pântanos: 

     7140 – Turfeiras Altimontanas 

     7110 – Turfeiras altas activas* 

     Habitats rochosos e grutas: 

     8230 – Rochas Siliciosas com Vegetação Pioneira da Sedo-Scleranthion 

     8220 – Vertentes Rochosas Siliciosas com Vegetação Casmofítica 

     8130 – Depósitos Mediterrânicos Ocidentais e Termófilos 

     Florestas: 

     9340 – Florestas de Quercus ilex e Quercus rotundifolia 

     9580 – Florestas Mediterrânicas de Taxus Baccata* 

     9230 – Carvalhais Galaico-Portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica 

     91B0 – Freixiais termófilos de Fraxinus angustifolia 
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3280_Cursos de Água mediterrânicos permanantes ´
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Meters

Directiva Habitats Anexo B-I do DL 49/2005    - F5
Habitats de água doce



Limite do concelho de Manteigas

8130_depósitos mediterrãnicos ocidentais e termófilos

8220_Vertentes Rochosas siliciosas

8220_Vertentes rochosas siliciosas

8230_Rochosas siliciosas

Directiva Habitats Anexo B-I do DL 49/2005    - F1

Habitats Rochosos e Grutas

´
0 1.600 3.200 4.800800

Meters



Limite do concelho de Manteigas

4020_charnecas húmidas atlanticas temperadas

4030_Charnecas secas europeias

4060_Charnecas Alpinas e Boreais

4090_Charnecas Oromediterrânicas endémicas

5120_Formações Montanas de Cytisus purgans

5330_Matos Termomediterrânicos pré-desérticos ´
0 1.600 3.200 4.800800

Meters

Directiva Habitats Anexo B-I do DL 49/2005    - F4
Charnecas e matos das zonas temperadas
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Meters

Limite do concelho de Manteigas

Sítios da Lista Ramsar

Não referenciado

Cervunal

Lagoa

Lameiro

Piornal

Relvados supramed

Teixial

Veg rupicula

Zimbrais rupiculas

Zimbral

urzal









´
0 1.600 3.200 4.800800

Meters

Limite do concelho de Manteigas

Perigosidade de Incêndio Florestal

Muito baixo

Baixo

Média

Alta

Muito Alta



´
0 1.600 3.200 4.800800

Meters

Limite do concelho de Manteigas

Risco de Incêndio

Muito Baixo

Baixo

Média

Alta

Muito Alta



´
0 1.600 3.200 4.800800

Meters

Dominio Hidrico

Limite do concelho de Manteigas

lagoas e albufeiras

zonas adjacentes (inundáveis)

Linhas de água

1ª ordem

2ª ordem

3ª ordem



´
0 1.600 3.200 4.800800

Meters

Espécies Florestais protegidas

Limite do concelho de Manteigas

Conjunto de Arvores de Interesse Público

Azinhal

Carvalheira

Souto

Área de Azevinho



´
0 1.600 3.200 4.800800

Meters

Perímetros Florestais

Limite do concelho de Manteigas

Perímetro de Manteigas

Perimetro de Sameiro

Perímetro de Vale de Amoreira



´
0 1.600 3.200 4.800800

Meters

Limite do concelho de Manteigas

RAN_Manteigas (DRAPC)



´
0 1.600 3.200 4.800800

Meters

Limite do concelho de manteigas

Regadios Manteigas

Regadio de Lapa-Nova

Regadio do Palmeiro

Regadio do Sameiro

Regadio Vale Amoreira



´
0 1.600 3.200 4.800800

Meters

Limite do concelho de Manteigas

REN


