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3ª 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”    

 

CatraiaCatraiaCatraiaCatraia        ––––        Figueiró dos VinhosFigueiró dos VinhosFigueiró dos VinhosFigueiró dos Vinhos    
 

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 norte do concelho de 
Figueiró dos Vinhos, na área da Catraia e do Singral Cimeiro, em plena serra da Lousã.  

OOOO resultado deste trabalho foi dado a conhecer, dia 28 de Maio, com uma visita guiada pelo Prof. Mário 
Lousã.  

AAAA Catraia era o grande entreposto comercial 
para muita gente que atravessava a serra entre a 
vila de Castanheira de Pera e a vila da Lousã. 
Era local obrigatório de paragem de almocreves, 
gado, tecidos sendo também abrigo de pastores e 
rebanhos em dias de temporal na serra. Ainda se 
podem ver dois painéis de azulejos, um de 
homenagem à Tia Joaquina, provavelmente a 
estalajadeira, e outro aos pastores. 

PPPPercorremos algumas linhas de água das 
nascentes da ribeira de Alge, a uma altitude na 
ordem dos 950 metros. 

OOOOs visitantes puderam observar muita da vegetação autóctone, característica dos solos xistosos, entre 
ela: a carqueja, o queiró, o rosmaninho, a urze-arbórea, o castanheiro, o carvalho-alvarinho, e nas linhas de 
água, o freixo-comum, o sabugueiro e o amieiro-negro. Os presentes foram brindados com a presença de 
algumas raridades botânicas, exemplo: a dedaleira-branca (Digitalis purpurea f. albiflora) ... 
Próximos eventos:  - 09 a 13 de Junho estaremos com um pavilhão na FAFIPA - Alvaiázere 

                                   - 25 de Junho, 10 horas, visita guiada ao Património Natural de Castanheira de Pera         


