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1. Introdução

No âmbito do IX Encontro Internacional de Fitossociologia ALFA, será organizada uma excursão
geobotânica para observação dos aspectos mais notáveis da flora, da vegetação e da paisagem da
província de Trás-os-Montes, no Nordeste de Portugal. A excursão pretenderá também dar a
observar e discutir os efeitos de algumas pressões e dinâmicas em curso no território sobre a
conservação dos seus principais valores naturais.
O percurso da excursão incluirá um conjunto de 9 pontos de paragem, distribuídos pelos dias 11 e
12 de Maio de 2013 (Figura 1). No primeiro dia serão visitadas as serras do Marão (distrito de Vila
Real) e de Nogueira (distrito de Bragança), onde poderão ser observadas diversas originalidades do
património botânico e ecológico das montanhas regionais. O segundo dia será dedicado aos vales
dos grandes rios transmontanos, incluindo paragens nos vales dos rios Maçãs, Douro e Sabor.

Figura 1. Localização dos 9 pontos de paragem no contexto da geografia regional.

O presente Guia da Excursão descreve os principais valores característicos de cada uma das áreas
visitadas, com particular destaque para os que efectivamente podem ser observados nos locais de
paragem e na altura do ano em que será realizada a excursão. Apresentam-se a seguir breves
descrições dos 9 pontos de paragem, nomeadamente no que se refere às características gerais da
paisagem, aos principais elementos da vegetação, aos principais habitats e aos principais valores
florísticos. A obra de referência seguida para as questões de natureza taxonómica, sintaxonómica e
nomenclatural foi o catálogo da vegetação portuguesa publicado recentemente por J.C. Costa e
colaboradores (Global Geobotany, Vol. 2, pp. 1-180).
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2. Caracterização biofísica e contextualização biogeográfica

Do ponto de vista dos seus valores naturais e da estratégia regional de conservação da natureza, a
região Norte de Portugal Continental pode ser definida pelos limites da corresponde unidade
territorial estatística (NUTS-II), ampliados para sul pelos limites das áreas classificadas sob jurisdição
do Departamento de Conservação da Natureza e Florestas do Norte (Figura 2).

Figura 2. À esquerda: enquadramento e localização geográfica do Norte de Portugal nos contextos europeu e
nacional. À direita: a região Norte de Portugal, definida a partir da região NUTS-II “Norte” e estendida para sul
pelos limites das áreas classificadas.

A bioclimatologia e a biogeografia de Portugal Continental são dominadas por uma mistura
complexa de influências atlânticas e mediterrânicas, oceânicas e continentais. Aproximadamente
metade do território português está situada menos de 200 metros acima do nível do mar, e a quase
totalidade das áreas mais elevadas (acima dos 400 metros de altitude) está situada a norte do Tejo.
O Norte de Portugal, com as suas montanhas e planaltos, cortados por vales profundos (Figura 3), é
assim substancialmente diferente do restante território.
Destacam-se, pela sua dimensão e altitude, as cordilheiras montanhosas da Peneda-Gerês, do
Alvão-Marão, de Montesinho-Nogueira e da Gralheira-Montemuro. Em termos de geomorfologia,
podem identificar-se facilmente quatro áreas principais no norte de Portugal: (i) a linha de costa e os
territórios sub-litorais do Minho e do Douro Litoral; (ii) uma série de cordilheiras montanhosas com
orientação norte-sul, dividindo o noroeste do nordeste; (iii) o planalto de Trás-os-Montes,
interrompido por cordilheiras montanhosas ou vales profundos; e (iv) os vales do rio Douro e seus
principais afluentes em território nacional (Figura 3).
Biogeograficamente, o Norte de Portugal divide-se de forma quase equitativa por duas regiões, a
Eurossiberiana (sector Galaico-Português) e a Mediterrânica (sectores Lusitano Duriense, OrensanoSanabriense e Salmantino), que apresentam biota e paisagens distintas em função das suas
características climáticas (Figura 3). Neste contexto, assume particular relevância o rigor relativo da
estação quente e seca. Assim, em Portugal a região Eurossiberiana é caracterizada por uma aridez
estival curta, com a duração de um a dois meses. Nestes territórios, o clima é ameno e chuvoso, com
amplitude térmica anual (continentalidade) pouco acentuada: nem o Inverno é muito rigoroso nem o
Verão é muito quente.
A região Mediterrânica é caracterizada por possuir um clima em que escasseiam as chuvas no Verão,
podendo no entanto, haver precipitações abundantes nas outras estações. O clima mediterrânico
apresenta em geral grandes variações intra-anuais de precipitação e temperatura, sendo o período
de crescimento da vegetação interrompido no inverno, pelo frio extremo, e no verão, quando o stress
hídrico intenso e prolongado limita a actividade fotossintética e o funcionamento dos ecossistemas.
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Figura 3. Condições ambientais e biogeografia do Norte de Portugal: modelo digital do terreno (em cima, à
esquerda), temperatura média anual (em cima, à direita), precipitação total anual (em baixo, à esquerda),
regiões e sectores biogeográficos (em baixo, à direita).

Do ponto de vista litológico, a região Norte é dominada por rochas ígneas (granitos e rochas afins) e
metamórficas (xistos e rochas afins), que formam solos ácidos, ocorrendo afloramentos locais de
rochas básicas e ultrabásicas no Nordeste (Figura 4). A formação dos solos é determinada pelas
características da rocha-mãe, pelo clima, pela fisiografia e pela cobertura vegetal, fortemente
condicionada pelas actividades humanas.
Os usos do solo mais comuns estão associados às actividades agropecuária e florestal, com
distribuição heterogénea na região (Figura 4). Nas montanhas e planaltos predominam os sistemas
agro-silvo-pastoris baseados na produção de carne, enquanto nas terras baixas do Entre-Douro-eMinho assume maior relevância a produção leiteira baseada em forragens. Já no vale do Douro e em
grande parte de Trás-os-Montes são mais comuns as culturas perenes (vinha ou pomar).
A actividade florestal encontra-se dispersa pela região, sendo as espécies de folhosas
(maioritariamente o eucalipto) prevalentes no Noroeste, e predominando as resinosas, o sobreiro, os
carvalhos e o castanheiro no Nordeste. As principais áreas urbanas concentram-se no Grande Porto,
no eixo Braga-Guimarães e ao longo do litoral.
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Figura 4. À esquerda: principais tipos litológicos no Norte de Portugal. À direta: principais classes de ocupação
do solo na região.

3. Valores naturais

A variedade de habitats e paisagens existentes no país e na região (Figura 5), resultado de factores
(bio)geográficos e históricos, alberga uma considerável diversidade florística e faunística. Devido a
circunstâncias políticas e económicas, Portugal teve, até há poucas décadas atrás, uma estrutura
predominantemente rural. Isto permitiu que certas espécies encontrassem no território nacional
condições de persistência, em contraste com outras áreas da Europa Central e Ocidental, onde os
usos intensivos do solo e a homogeneização da paisagem conduziram a fortes declínios da
biodiversidade. Assim, apesar das mudanças entretanto ocorridas, particularmente no que concerne
à construção de infraestruturas e à intensificação da actividade agrícola e florestal, são ainda
evidentes no território nacional aspectos bio-ecológicos de grande relevo. Neste contexto, a região
Norte destaca-se pela heterogeneidade de condições ambientais, pela diversidade dos seus habitats,
e pela riqueza da sua flora e da fauna, em que se incluem numerosas espécies endémicas e/ou com
estatuto legal de conservação.
A título de exemplo, refira-se que, de acordo com o Plano Sectorial da Rede Natura 2000, para um
total de 243 espécies vegetais de interesse Comunitário da Região Mediterrânica, Portugal alberga
82. A comparação com os restantes Estados-membros permite verificar que Portugal detém uma
percentagem significativa (31,7%) das espécies da flora constantes do Anexo II da Directiva Habitats.
Portugal possui assim uma representação de espécies muito superior ao expectável, dada a sua
pequena superfície relativa nas duas regiões biogeográficas presentes no território. Assinale-se
ainda que uma grande parte das espécies da flora do Anexo II em Portugal é composta por
endemismos lusitanos. É o caso de Jasione marítima var. sabularia (J. lusitanica) na região Norte
de Portugal. No contexto regional, foram recentemente referenciados 63 tipos de habitats, 148
espécies de flora vascular e 159 espécies de fauna com maior interesse para conservação.
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Figura 5. As paisagens rurais e os mosaicos arbustivo-herbáceos das áreas montanhosas, os vales dos
grandes rios mediterrânicos e os ecossistemas litorais incluem-se entre as áreas de maior valor natural no
contexto regional.

4. Factores promotores de alterações ecológicas

Na região Norte, as alterações dos usos do solo (em particular o abandono e a intensificação), os
incêndios, a invasão biológica, a expansão urbana e a construção de grandes infraestruturas, e as
alterações da dinâmica costeira constituem, juntamente com os promotores indirectos que lhe estão
associados, os principais promotores de alterações ecológicas (Figura 6).
As invasões biológicas e os seus conflitos com espécies e habitats ameaçados constituem outro
factor importante de pressão, assim como, nas zonas litorais, as alterações da dinâmica sedimentar
(em particular no sentido da erosão costeira). Aos efeitos destes promotores poderão somar-se os
das mudanças climáticas, que poderão vir a modificar directa e indirectamente os padrões de
distribuição e abundância das espécies e o funcionamento dos ecossistemas.
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Figura 6. Em cima: os usos intensivos dos espaços agrícolas e florestais promovem o desaparecimento local de
muitas espécies de flora e fauna, bem como a escassez de habitats naturais e seminaturais. Em baixo: os
incêndios e a expansão das espécies exóticas invasoras causam degradação da condição dos habitats e da sua
biodiversidade, e poderão vir a ser promovidos (e os seus efeitos potenciados) pelas mudanças climáticas.

As grandes infraestruturas (existentes e novas) e os seus possíveis impactos sobre os padrões da
paisagem e sobre espécies e habitats constituem um factor de pressão significativo. Destacam-se,
pela sua relevância nos contextos regional e nacional, a construção de novos empreendimentos para
produção energética e a expansão das redes rodoviária e ferroviária. As infraestruturas de produção
energética incluem nesta região um número considerável de barragens e parques eólicos (Figura 7).

Figura 7. As barragens e os parques eólicos contam-se entre os principais empreendimentos com impactos
nefastos sobre os habitats, a biodiversidade e a paisagem no contexto regional.
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5. Conservação da natureza

De entre os factores de resposta/mitigação dos efeitos nocivos dos factores de pressão, destaca-se
pela sua expressão no território a classificação de áreas com objectivos e estatutos de conservação.
A Rede Nacional de Áreas Protegidas (RNAP) e a Rede Natura 2000 encontram-se profusamente
representadas na região Norte, ocupando em conjunto cerca de 25% do território da região. No
contexto da RNAP, destacam-se o único Parque Nacional do País (Peneda-Gerês) e quatro Parques
Naturais (Alvão, Douro Internacional, Litoral Norte e Montesinho) (Figura 8). Já no que se refere à
Rede Natura 2000, a região inclui 18 Sítios de Importância Comunitária (SICs) e 6 Zonas de
Protecção Especial (ZPEs) (Figura 9). A criação de áreas protegidas de âmbito regional ou local, de
gestão municipal ou intermunicipal, é uma tendência em expansão na região. Ainda neste contexto,
assinala-se a Rede de Microrreservas Biológicas, iniciativa da Quercus-ANCN, representada na
região por diversas áreas tendo em vista a salvaguarda de valores naturais excepcionais.

Figura 8. À esquerda: a Rede Nacional de Áreas Protegidas na região Norte. À direita: um carvalhal no Parque
Nacional da Peneda-Gerês.

Figura 9. A Rede Natura 2000 na região Norte. À esquerda: Sítios de Interesse Comunitário (Directiva Habitats).
À direita: Zonas de Protecção Especial (Directiva Aves).
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3. Descrição dos locais a visitar e dos pontos de paragem

3.1. A Serra do Marão

A Serra do Marão constitui um dos mais importantes acidentes orográficos da região Norte de
Portugal. Com uma localização central no contexto regional e apresentando um alinhamento
predominante NE-SW, esta serra contribui de forma decisiva para acentuar os contrastes climáticos e
paisagísticos presentes na região, separando os territórios de influência atlântica a ocidente das
áreas mediterrânicas subcontinentais a oriente. Na montanha, o clima é chuvoso, submediterrânico,
termicamente ameno nos vales e fresco a frio nas maiores altitudes.

Em termos litológicos, predominam os xistos e outras rochas meta-sedimentares, destacando-se os
relevos vigorosos das áreas mais elevadas e os vales profundos dos rios Teixeira e Marão. Os solos
são ácidos, apresentando-se profundos nas áreas deprimidas e tipicamente decapitados ou
esqueléticos nas áreas convexas mais elevadas.

Na flora e na vegetação, predominam claramente os elementos atlânticos e regista-se a presença de
diversos endemismos lusitanos e ibéricos nos habitats rupestres.
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Ponto de paragem 1 | Pena Suar (miradouro sobre a Campeã)
Descrição geral
A paisagem desta região é dominada litologicamente por rochas ácidas, mas pontualmente ocorrem
pequenos afloramentos de outros tipos litológicos, sem expressão significativa na paisagem. É o
caso dos calcários cristalinos de Campanhó, que tiveram importância em termos de exploração
económica noutras épocas. Mas são os granitos e os xistos que marcam a paisagem e determinam a
vegetação e os usos do solo. Os afloramentos responsáveis pelo estrangulamento do rio Sordo
permitiram a formação do Veiga da Campeã, através da deposição continuada de sedimentos.
Apesar de a vegetação climácica climatófila corresponder a bosques de carvalho-alvarinho (Quercus
robur), são os povoamentos florestais de exóticas, os matos, os prados e os campos agrícolas que
dominam a paisagem. Os carvalhais encontram-se principalmente nas zonas de base de encosta,
em contacto com os bosques edafo-higrófilos de bidoeiro (Betula celtiberica), os quais ocorrem em
mosaico com os matos higrófilos de tojo-molar (Ulex minor) e urze (Erica ciliaris e Erica tetralix) e
diversos tipos de prados e formações típicas de mosaicos turfófilos. Em contraste com estas zonas
compensadas edaficamente, os matos e matagais das zonas de encosta são dominados por plantas
adaptadas a ambientes com stress hídrico mais acentuado, tais como a carqueja (Pterospartum
tridentatum subsp. cantabricum) ou a urze-vermelha (Erica australis).
Vegetação e habitats
São observáveis a partir deste ponto de paragem os seguintes tipos de vegetação e de habitats
(Anexo I da Directiva “Habitats”).
1. Na encosta:
−

Carvalhais das montanhas galaico-portuguesas com Quercus robur e Q. pyrenaica (Vaccinio
myrtilli-Quercetum roboris, Querco-Fagetea) – Habitat 9230 (subtipo 1);

−

Urzais altos de Erica australis e Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum (Carici
asturicae-Ericetum aragonensis, Calluno-Ulicetea) – Habitat 4030 (subtipo 3);

2. Na veiga:
−

Bosques ripícolas de bidoeiro (Betula celtiberica) das montanhas galaico-portuguesas (Carici
reuterianae-Betuletum celtibericae, Salici-Populetea) – Habitat 91E0* (subtipo 2);

−

Prados irrigados (lameiros) de Arrhenatherum elatius subsp. bulbosum e Agrostis x fouilladei
(Agrostio castellanae-Arrhenatheretum bulbosi, Molinio-Arrhenatheretea) – Habitat 6510

Nas áreas mais compensadas hidricamente, ocorrem ainda mosaicos constituídos por diversos tipos
de formações higrófilas:
−

Prados higro-turfófilos dominados por Molinia caerulea (Centaureo radiatae–Molinietum
caerulae, Molinio-Arrhenatheretea) – Habitat 6410 (subtipo 1);

−

Prados-juncais dominados por Juncus effusus (Deschampsio gallaecicae-Juncetum effusi,
Molinio-Arrhenatheretea) – Habitat 6410 (subtipo 2);

−

Urzais higrófilos dominados por Erica tetralix e Ulex minor (Agrostio hespericae-Ulicetum
minoris, Calluno-Ulicetea) – Habitat 4020* (subtipo 1);

−

Comunidades anfíbias vivazes dominadas por Juncus heterophyllus e Scirpus fluitans (Scirpo
fluitantis-Juncetum heterophylli, Littorelletea) – Habitat 3130 (subtipo 2).

Flora notável
A flora vascular mais notável distribui-se pelas diversas formações vegetais presentes na paisagem.
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Assinala-se, em particular, a ocorrência de:
−

Arnica montana subsp. atlantica, Asteraceae (urzais higrófilos e prados higro-turfófilos);

−

Carex asturica, Cyperaceae (urzais altos);

−

Lilium martagon, Liliaceae (bosques naturais em solos frescos a húmidos);

−

Linkagrostis juressi, Poaceae (urzais higrófilos e prados higro-turfófilos);

−

Teucrium salviastrum, Labiatae (matos xerófilos pulviniformes).

A flora dos ambientes rupestres é particularmente rica em elementos endémicos e será descrita
adiante, a propósito do ponto de paragem 2.

À esquerda: mosaico agro-florestal do vale da Campeã, com carvalhais (91E0*), lameiros (6510) e urzais
(4030) em posição de destaque. À direita: Teucrium salviastrum, um dos elementos florísticos distintivos deste
ponto de paragem.
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Ponto de paragem 2 | Pena Suar (escarpas)
Descrição geral
As zonas de litologia xistosa da serra do Marão são impressionantes não só pela beleza das suas
formas geológicas mas também pela singularidade da vegetação que alberga um grande número de
táxones endémicos. Os matos de carqueja (Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum) e urzevermelha dominam a paisagem, ocorrendo de forma pontual nas suas clareiras alguns endemismos
de distribuição localizada tais com Carex asturica ou Succisa pinnatifida.
Mas são as comunidades características das pendentes mais verticais, as que possuem a vegetação
mais original. Nestas escarpas ocorrem diversas comunidades casmofíticas onde se misturam
endemismos das montanhas do noroeste ibérico e do centro de Portugal continental, tais como
Silene acutifolia, Teucrium salviastrum e Murbeckiella sousae.
Vegetação e habitats
São observáveis neste ponto os seguintes tipos de vegetação e habitats:
−

Urzais altos de Erica australis e Pterospartum tridentatum subsp. cantabricum (Carici
asturicae-Ericetum aragonensis, Calluno-Ulicetea) – Habitat 4030 (subtipo 3);

−

Comunidades casmofíticas de Silene acutifolia das montanhas do centro de Portugal
(Murbeckiello sousae-Silenetum acutifoliae, Asplenietea) – Habitat 8220 (subtipo 2);

−

Comunidades nanocamefíticas das montanhas temperadas (Hieracio castellani-Plataginion
radicatae, Festucetea) – Habitat 6160 (subtipo 2).

Flora notável
A flora notável encontra-se associada aos ambientes xerófilos tais como as clareiras dos matos,
afloramentos rochosos e escarpas:
−

Carex asturica, Cyperaceae (urzais altos);

−

Dianthus langeanus, Caryophyllaceae (comunidades casmofíticas);

−

Festuca summilusitana, Poaceae (comunidades casmofíticas);

−

Murbeckiella sousae, Brassicaceae (comunidades casmofíticas);

−

Silene acutifolia, Caryophyllaceae (comunidades casmofíticas);

−

Succisa pinnatifida, Dipsacaceae (urzais altos);

−

Teucrium salviastrum, Lamiaceae (matos xerófilos pulviniformes).
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À esquerda: mosaico de habitats em Pena Suar, com bidoais, escarpas rochosas (8220) e urzais (4030) em
posição de destaque. Ao centro: Silene acutifolia, casmófita frequente nos ambientes rupestres. À direita:
Murbeckiella sousae, um dos elementos florísticos distintivos deste ponto de paragem.
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3.2. A Serra de Nogueira

A Serra de Nogueira situa-se a pouco mais de 10 km de distância da cidade de Bragança. Tem uma
altitude máxima de 1320 m na Sr.ª da Serra. Esta serra é um demi-horst associado à falha da Vilariça,
balançado para W e com uma direcção NNE-SSW.

As faldas este, oeste e norte são dominadas por rochas básicas de tipos vários, onde sobressaem
os anfibolitos e gnaisses blastomiloníticos. Na falda sul reaparecem os xistos ácidos característicos
de boa parte de Trás-os-Montes. Na falda norte identificam-se extensos afloramentos de rochas
ultrabásicas.

As extensas arborizações com Pseudotsuga menziesii da Serra de Nogueira, actualmente de
reduzido valor económico, estão a ceder perante a recuperação do bosque primitivo de Quercus
pyrenaica.
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Ponto de paragem 3 | Senhora da Serra: desvio para S. Cibrão
Descrição geral
Afloramento de xistos verdes duros sujeitos à perturbação pelo vento (ca. 1200 m). Sucessão
ecológica truncada, imobilizada em etapas subseriais.
Vegetação e habitats
Mosaico complexo que envolve:
−

Caldoneiral (Genisto hystricis-Echinospartetum iberici, Cytisetea scopario-striati);

−

Tomilhal de Thymus zygis subsp. zygis e Helianthemum apenninum subsp. rothmaleri
(Rosmarinetea);

−

Prado vivaz de Dianthus langeanus e Festuca summilusitana (Festucetea indigestae) –
Habitat 6160 (subtipo 2).

Flora notável
Entre as espécies notáveis presentes na localidade citam-se:
−

Aster aragonensis, Asteraceae (arrelvado vivaz);

−

Asplenium septentrionale, Aspleniaceae (comunidades casmofíticas);

−

Dianthus langeanus, Caryophyllaceae (arrelvado vivaz);

−

Dipcadi serotinum subsp. serotinum, Asparagaceae (arrelvado vivaz);

−

Echinospartum ibericum, Fabaceae (caldoneiral);

−

Festuca summilusitana, Poaceae (arrelvado vivaz);

−

Helianthemum apenninum subsp. rothmaleri, Cistaceae (tomilhal);

−

Koeleria crassipes, Poaceae (arrelvado vivaz);

−

Plantago holosteum, Plantaginaceae (arrelvado vivaz);

−

Thymus pulegioides, Lamiaceae (orla de bosque)

−

Thymus zygis subsp. zygis, Lamiaceae (tomilhal);

−

Tulipa sylvestris subsp. australis, Liliaceae (arrelvado vivaz).
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À esquerda: paisagem florestal na Serra de Nogueira, com assinalável expressão dos carvalhais de Quercus
pyrenaica (9230). À direita: Asplenium septentrionale, um dos elementos florísticos distintivos deste ponto de
paragem.
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Ponto de paragem 4 | Casa Florestal
Descrição geral
Carvalhal (de Quercus pyrenaica) denso e bem conservado sobre rochas básicas (ca. 1070 m).
Vegetação e habitats
A paisagem vegetal e a utilização do solo nos afloramentos de rochas básicas da Serra de Nogueira
são algo surpreendentes: nas áreas mais planas observam-se culturas de cereais e batata, extensos
soutos e castinçais, sebes espinhosas e bosquetes secundarizados de Quercus pyrenaica; nas
encostas mais declivosas persistem alguns dos mais densos e extensos bosques de Q. pyrenaica de
Portugal (ca. de 6000 ha); a vegetação arbustiva heliófila subserial rareia, o mesmo sucedendo com
as comunidades de plantas anuais de Helianthemetea.
Várias comunidades vegetais estão funcionalmente dependentes do bosques, entre elas as orlas
arbustivas altas, os arrelvados de Festuca elegans subsp. merinoi, as orlas herbáceas vivazes.
Tipos de vegetação e habitats:
−

Arrelvados perenes de Festuca elegans subsp. merinoi (Phalacrocarpo hoffmannseggiFestucetum merinoi, Festucion merinoi, Stipo-Agrostietea castellanae) – Habitat 6220*
(subtipo 4);

−

Carvalhais supramediterrânicos de Quercus pyrenaica
pyrenaicae, Querco-Fagetea) – Habitat 9230 (subtipo 2);

−

Orlas arbustivas altas de Erica arborea (Genisto falcatae-Ericetum arboreae, Cytisetea
scopario-striati);

−

Orlas herbáceas
Geranietea);

−

Sebes espinhosas (Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae, Rhamno-Prunetea spinosae).

vivazes

(Hieracio

(Genisto

laevigatae-Linarietum

falcatae-Quercetum

triornithophorae,

Trifolio-

Flora notável
A flora da Serra de Nogueira é rica em elementos notáveis. Esta riqueza florística está certamente
relacionada com a sua posição biogeográfica (no extremo ocidental do arco pirenaico-cantábrico),
com a dominância de rochas básicas que permite a entrada de elementos neutro-basófilos e com o
assinalável estado de conservação do bosque de Quercus pyrenaica.
Entre as espécies mais relevantes referem-se:
−

Acinos alpinus subsp. meridionalis, Lamiaceae (orla de bosque);

−

Agrimonia procera, Rosaceae (orla de bosque);

−

Arabis glabra, Brassicaceae (orla de bosque);

−

Calamintha nepeta subsp. nepeta, Lamiaceae (orla de bosque);

−

Centaurea triumfetti subsp. lingulata, Asteraceae (orla de bosque);

−

Dianthus hyssopifolius subsp. hyssopifolius, Caryophyllaceae (orla de bosque);

−

Euphorbia hyberna subsp. hyberna, Euphorbiaceae (bosque);

−

Festuca elegans subsp. merinoi, Poaceae (orla de bosque);

−

Geranium sanguineum, Geraniaceae (orla de bosque);
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−

Lathyrus latifolius, Fabaceae (orla de bosque);

−

L. linifolius, Fabaceae (orla de bosque);

−

L. pratensis, Fabaceae (orla de bosque);

−

Lilium martagon, Liliaceae (orla de bosque);

−

Potentilla sterilis, Rosaceae (orla de bosque);

−

Scabiosa columbaria subsp. columbaria, Dipsacaceae (orla de bosque);

−

Trifolium medium, Fabaceae (orla de bosque);

−

Vicia sepium, Fabaceae (orla de bosque);

−

Viola hirta, Violaceae (orla de bosque).

À esquerda: exemplares imponentes de Abies amabilis plantados junto à casa florestal. À direita: Lilium
martagon, um dos elementos florísticos distintivos deste ponto de paragem.
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Ponto de paragem 5 | Alimonde
Descrição geral
Afloramento de rochas ultrabásicas (ca. 850 m) encastrado em rochas básicas, explorado para
extrair cromites durante a Segunda Guerra Mundial.
Vegetação e habitats
Nas rochas ultrabásicas o Quercus rotundifolia substitui o Q. pyrenaica como planta dominante nos
bosques climácicos. Há muito que estes bosques foram substituídos por vegetação subserial onde
imperam (i) comunidades de caméfitas ricas em endemismos, (ii) prados pioneiros de Avenula
pratensis subsp. lusitanica, (iii) comunidades seminitrófilas de Alyssum serpyllifolium subsp.
lusitanicum e Santolina semidentata e (iv) prados anuais.
Nesta localidade são observáveis neste ponto os seguintes tipos de vegetação e habitats:
−

Comunidades de caméfitas ricas em endemismos (Armerietum eriophyllae, Armerion
eriophyllae, Festucetea indigestae; 6160 (subtipo 3);

−

Comunidades seminitrófilas arbustivas de Alyssum serpyllifolium subsp. lusitanicum e
Santolina semidentata (Alysso lusitanici-Santolinetum semidentatae, Pegano-Salsoletea);

−

Prados anuais (Euphorbietum acuminato-merinoi, Tuberarietea guttatae, 6220* (subtipo 1);

−

Prados vivazes de Agrostis castellana e Armeria langei subsp. daveaui (Agrostion
castellanae, Stipo-Agrostietea castellanae);

−

Prados pioneiros de Avenula pratensis subsp. lusitanica (Seseli-Avenuletum pratensis inéd.,
Festuco-Brometea).

Flora notável
−

Alyssum serpyllifolium subsp. lusitanicum, Brassicaceae (comunidades seminitrófilas
arbustivas);

−

Anthyllis sampaioana, Fabaceae (comunidades de caméfitas ricas em endemismos,
endemismo lusitano ?);

−

Arenaria querioides subsp. fontqueri, Caryophyllaceae (comunidades de caméfitas ricas em
endemismos, endemismo lusitano);

−

Armeria eriophylla, Plumbaginaceae (comunidades de caméfitas ricas em endemismos,
endemismo lusitano);

−

Armeria langei subsp. daveaui, Plumbaginaceae (prados vivazes de Agrostis castellana);

−

Astragalus incanus subsp. nummularioides, Fabaceae (comunidades de caméfitas ricas em
endemismos);

−

Avenula pratensis subsp. lusitanica, Poaceae (prados pioneiros de Avenula pratensis subsp.
lusitanica, endemismo lusitano);

−

Centaurea langei, Asteraceae (prados vivazes de Agrostis castellana);

−

Dianthus laricifolius subsp. marizii (comunidades de caméfitas ricas em endemismos);

−

Festuca brigantina (comunidades de caméfitas ricas em endemismos, endemismo lusitano);

−

Gagea pratensis, Liliaceae (comunidades de caméfitas ricas em endemismos);
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−

Phleum bertolonii, Poaceae (comunidades de caméfitas ricas em endemismos);

−

Reseda virgata, Resedaceae (comunidades seminitrófilas arbustivas);

−

Santolina semidentata, Asteraceae (comunidades seminitrófilas arbustivas);

−

Saxifraga dichotoma, Saxifragaceae (comunidades de caméfitas ricas em endemismos);

−

Seseli montanum subsp. peixotoanum, Apiaceae (comunidades de caméfitas ricas em
endemismos).

À esquerda: Festuca brigantina, endemismo exclusivo da Serra de Nogueira. À direita: Astragalus incanus
subsp. nummularioides, outro dos numerosos elementos florísticos distintivos deste ponto de paragem.
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3.3. Os vales do Douro Superior

O último importante período de aplanação ocorrido no NE de Portugal terminou no final do Pliocénico
início do Pleistocénico. Deste período sobreviveu uma grande superfície de erosão poligenética com
uma altitude média de 700 a 800 m que morfograficamente corresponde ao prolongamento, em
Portugal, da grande superfície peneplanáltica da Meseta Norte ou de Castela-a-Velha.

Entretanto, o aplanamento foi interrompido pela erosão associada à rede de drenagem induzida por
movimentos tectónicos verticais, no final do Pliocénico e durante o Pleistocénico. Esta peneplanície
entretanto foi dissecada por uma densa rede de drenagem, em última instância governada pelo rio
Douro. A província de Trás-os-Montes corresponde à parte mais envelhecida da Meseta Norte.

Embora os xistos sejam as rochas dominantes do Douro Superior, vários tipos litológicos emergem
nesta região, como sejam os calcários cristalinos (e.g. calcários de Stº Adrião), gnaisses (e.g. Lagoa),
as rochas básicas e ultrabásicas (e.g. Monte Morais e áreas circundantes) e os granitos (e.g.
canhão do rio Douro Internacional). Alguns granitos possuem feldspatos cálcicos que, conforme se
observa em Bemposta, exercem um forte efeito na flora local.
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Ponto de paragem 6 | Ponte do Maçãs
Descrição geral
No vale do rio Maçãs são notórias as transições entre os bosques climatófilos dominados por
sobreiro (Quercus suber) e carvalho-cerquinho (Quercus faginea subsp. faginea) típicos de áreas
mesomediterrânicas e os bosques supramediterrânicos de carvalho-negral. As escarpas graníticas
frequentes nas zonas mais encaixadas do vale são o habitat do Antirrhinum lopesianum, endemismo
de distribuição muito restrita em Portugal continental.
Vegetação e habitats
São observáveis neste ponto os seguintes tipos de vegetação e habitats:
−

Carvalhais supramediterrânicos de Quercus pyrenaica
pyrenaicae, Querco-Fagetea) – Habitat 9230 (subtipo 2);

(Genisto

falcatae-Quercetum

−

Sobreirais mesomediterrânicos de Quercus suber e Quercus faginea subsp. faginea
(Physospermo cornubiensis-Quercetum suberis, Quercetea ilicis) – Habitat 9330.

Flora notável
A flora de maior interesse neste local de paragem encontra-se associada à escapas graníticas
ressumantes onde existe alguma lixiviação de bases.
Assinala-se, em particular:
−

Antirrhinum lopesianum, Scrophulariaceae (comunidades casmofíticas).

Antirrhinum lopesianum, o elemento florístico mais distintivo deste ponto de paragem.
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Ponto de paragem 7 | Barragem da Bemposta
Descrição geral
O troço do vale do rio Douro a jusante da barragem da Bemposta é um dos melhores locais em
Portugal para observar a diversidade de comunidades e táxones típicos de leitos de cheia, muito
comuns antes da construção das diversas barragens presentes na parte terminal do rio Douro, mas
actualmente extremamente ameaçadas. As condições físicas extremas resultantes das diferenças de
torrencialidade do caudal ao longo do ano aliadas a um microclima e litologia muito particulares,
tornam o canhão internacional do rio Douro uma das áreas floristicamente mais interessantes de
Trás os Montes.
Vegetação e habitats
São observáveis neste ponto os seguintes tipos de vegetação e habitats:
−

Matos xerotermófilos calcícolas de leitos de cheia (Sileno duriensis-Aphyllanthetum
monspeliensis, Rosmarinetea);

−

Matos rasteiros de leitos de cheia rochosos (Centaureo ornatae-Festucetum duriotaganae,
Festucetea) – Habitat 6160 (subtipo 4);

−

Comunidades herbáceas de cascalheiras (Lactuco chondrilliflorae-Andryaletum ragusinae,
Thlaspietea) - Habitat 3250.

Flora notável
A flora notável presente neste ponto encontra-se associada ao leito de cheia do Rio Douro que
apresenta aqui alguma singularidade a nível litológico devido à presença de feldspatos cálcicos:
−

Andryala ragusina, Asteraceae (leitos de cheia).

−

Anthericum liliago, Liliaceae (leitos de cheia);

−

Aphyllanthes monspeliensis, Liliaceae (leitos de cheia);

−

Convolvulus lineatus, Convolvulaceae (afloramentos rochosos expostos ao sol);

−

Coronilla minima, Fabaceae (leitos de cheia);

−

Genista scorpius, Fabaceae (leitos de cheia);

−

Globularia vulgaris, Plantaginaceae (leitos de cheia);

−

Linum austriacum, Linaceae (leitos de cheia);

−

Loeflingia hispanica, Caryophyllaceae (depósitos arenosos de encosta);

−

Mercurialis perennis, Euphorbiaceae (leitos de cheia);

−

Peucedanum officinale, Apiaceae (leitos de cheia);

−

Plantago albicans, Plantaginaceae (depósitos arenosos em leitos de cheia)

−

Pistorina hispanica, Crassulaceae (depósitos arenosos em leitos de cheia);

−

Silene boryi subsp. duriensis, Caryophyllaceae (depósitos arenosos em leitos de cheia,
endemismo do canhão do rio Douro Internacional);

−

Stipa bromoides, Poaceae (leitos de cheia);

−

Stipa lagascae, Poaceae (depósitos arenosos de encosta);
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À esquerda: plataforma rochosa no leito de cheia da margem direita do rio Douro, a jusante da barragem da
Bemposta. À direita: Aphyllanthes monspeliensis, um dos numerosos elementos florísticos distintivos deste
ponto de paragem.
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Ponto de paragem 8 | Ponte de Remondes
Descrição geral
Local de confluência do rio Sabor com o rio Azibo, que desagua uns metros a montante, esta zona
do vale do Sabor é um dos locais mais interessantes para a observação de diversas comunidades
vegetais, destacando-se os sobreirais com zimbro nas encostas e as comunidades de buxo (Buxus
sempervirens) nos leitos de cheia. Ligeiramente a montante da ponte, o vale atravessa um
afloramento ultrabásico onde estão presentes diversas espécies típicas deste tipo de litologia.
Vegetação e habitats
Podem ser observados neste ponto os seguintes tipos de vegetação e habitats:
−

Matagais xero-termófilos rochosos de leitos de cheia de Buxus sempervirens (Erico
arboreae-Buxetum sempervirentis, Quercetea ilicis) – Habitat 5210;

−

Sobreirais mesomediterrânicos de Quercus suber e Quercus faginea subsp. faginea
(Physospermo cornubiensis-Quercetum suberis, Quercetea ilicis) – Habitat 9330

Flora notável
A flora notável presente neste local encontra-se associada ao leito de cheia do rio Sabor, estando
também associada a uma litologia particular (substratos ultrabásicos):
−

Bufonia macropetala, Caryophyllaceae (leitos de cheia);

−

Buxus sempervirens, Buxaceae (leitos de cheia);

−

Daucus setifolius, Apiaceae (leitos de cheia);

−

Dianthus laricifolius subsp. marizii, Caryophyllaceae (ambientes rochosos);

−

Festuca duriotagana, Poaceae (leitos de cheia);

−

Galium teres, Rubiaceae (leitos de cheia);

−

Stipa bromoides, Poaceae (leitos de cheia).

À esquerda: paisagem característica do sector médio do rio Sabor, com o ponto de paragem ao centro. À
direita: Buxus sempervirens e Festuca duriotagana, dois dos elementos florísticos distintivos deste ponto de
paragem.
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Ponto de paragem 9 | Castro Vicente
Descrição geral
Os azinhais de Castro Vicente ocorrem num dos afloramentos mais extensos de calcários cristalinos
da província de Trás-os-Montes, representando uma disjunção florística interessante de elementos
florísticos típicos dos calcários do Centro de Portugal. Na base das encostas junto ao vale do rio
ocorrem formações interessantes dominadas por azinheira (Quercus rotundifolia) e zelha (Acer
monspessulanum), enriquecidas com espécies de distribuição muito restrita em Portugal tais como
Sorbus torminalis e Ligustrum vulgare.
Vegetação e habitats
Podem ser observados neste ponto os seguintes tipos de vegetação e habitats:
−

Azinhais mesomediterrânicos de solos básicos (Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae,
Quercetea ilicis) – Habitat 9340 (subtipo 2).

Flora notável
A flora notável deste ponto encontra-se associada aos azinhais sobre calcários cristalinos, muito
ricos em diversos táxones calcícolas que constituem importantes disjunções biogeográficas.
−

Doronicum plantagineum, Asteraceae (azinhais);

−

Iris xiphium, Iridaceae (solos esqueléticos);

−

Leuzea conifera, Asteraceae (azinhais);

−

Ligustrum vulgare, Oleaceae (azinhais);

−

Sorbus torminalis, Rosaceae (azinhais).

À esquerda: azinhal calcícola na paisagem de Castro Vicente À direita: Doronicum plantagineum, um dos
elementos florísticos distintivos deste ponto de paragem.
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