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2ª VISITA AO PATRIMÓNIO NATURAL 2011 

Ano Internacional das FlorestasAno Internacional das FlorestasAno Internacional das FlorestasAno Internacional das Florestas    
“Os Bosques da nossa Região: sua importância”“Os Bosques da nossa Região: sua importância”“Os Bosques da nossa Região: sua importância”“Os Bosques da nossa Região: sua importância”    

 

CamporêsCamporêsCamporêsCamporês        ––––        AnsiãoAnsiãoAnsiãoAnsião    
 

AAAA Assembleia-Geral das Nações Unidas designou 2011 para o Ano Internacional das Florestas com o 
tema “Florestas para todos”. O objectivo é a promoção da conservação das florestas em todo o mundo 
assim como a sensibilização das populações para a importância que as 
florestas desempenham no desenvolvimento sustentável mundial. As 
florestas (bosques) naturais são essenciais ao equilíbrio dos 
ecossistemas, ao bem-estar do género humano, mantêm a biodiversidade, 
libertam oxigénio, armazenam o dióxido de carbono, dulcificam as 
temperaturas, favorecem a infiltração da água no solo 
impedindo assim a erosão e enriquecem o solo.  

 AAAA Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património 
estudou e inventariou, mais um novo espaço do grande 
Museu vivo, a Natureza. O estudo do património natural 
centrou-se no limite Sul do Camporês, na área dos lugares 
da Ameixieira e do Alqueidão, no concelho de Ansião, na 
área classificada de Rede Natura 2000 - Sitio Sicó-
Alvaiázere.  

OOOO resultado deste trabalho foi dado a conhecer, dia 30 de Abril, com 
uma visita guiada pelo Prof. Mário Lousã. Pelas 10 horas foi iniciada 
a visita, junto à antiga capela de Nossa Senhora do Rosário, no lugar 
da Ameixieira, freguesia de Chão de Couce. As Memórias 
Paroquias de 1758 já referenciavam esta capela. 

OOOOs visitantes puderam observar muita da vegetação autóctone, 
endémica dos calcários do Centro-Oeste de Portugal Continental. 
Viram as milenares zambujas (oliveiras enxertadas em zambujeiro), 
as técnicas desta enxertia, o carvalho-cerquinho, a azinheira e várias 
espécies de orquídeas espontâneas, entre elas destacamos: erva 
percevejo (Orchis coriophora L. Subsp. Fragans (Pollini) 
Sudre),moscardo-fusco (Ophrys fusca), satirião-macho (Orchis 
mascula), orquídea-piramidal (Anacamptis pyramidalis), erva-abelha 
(Ophrys apifera), erva-vespa (Ophrys lutea), (Limodorum abortivum 
(L.) Swartz), erva-do-homem-enforcado (Aceras anthropophrum (L.) 

Aiton fil.), salepeira-grande (Barlia robertiana (Loisel.) W. Greuter) e uma nova espécie, em estudo. 

Próximo evento: 28 de Maio, 10 horas, visita guiada ao Património Natural de Figueiró dos Vinhos         


