
A escarpa da Senhora da Estrela e um dos princi-

pais acidentes morfol6gicos da regiao

e que indiscutivelmente vale a pena

visitar. Apresenta-se como uma

imponente muralha rochosa de mais

de 200 metros de desnivel. Nesta

Buracas escarpa surgem abundantes buracas,

abrigos e pequenas lapas de entrada ogival. Capela

Neste planalto, um maior desenvolvimento dos solos e da cobertu-

ra arbustiva e arborea e, sobretudo uma agricultura mais significati-

va, retira a paisagem 0 aspecto rochoso tfpico das paisagens calca-

rias.

Aqui existe um grande numero de pequenas aldeias de que desta-

camos a de Degracias que, apesar de hoje ser pouco povoada, ja

teve, outrora, bastante importilncia no povoamento da regiao. Nas

proximidades desta aldeia 0 Homem construiu um enorme lajedo

para recolher as aguas pluviais que depois eram' canalizadas para

cisternas e encaminhadas para 0 abasteci- 't
mento publico atraves dos chafarizes da

aldeia.

Entre Degracias e Pombalinho estende-

se, ainda, um carvalhal que abrange tam-

bem as zonas de Quatro-Lagoas, Vale

Centeio e Carvalhos. Lajedo de Aguas Pluviais

Este vale quebra a continuidade da escarpa da Sr. a da Estrela e esta-

belece a passagem do Planalto de Degracias-Alvorge para 0 sector

mais abatido do vale de Anc;os.

Aqui podemos observar penas, buracas, cascalheiras e pouca vegeta-

c;ao arborea e arbustiva, 0 que contribui para criar um cenario unico

que merece a caminhada para 0 visitar.

o fundo do vale raramente e percorrido

por agua corrente, mas em epocas de maior

pluviosidade a agua de circulac;ao carsica

pode brotar por pequenas exsurgencias oca-

sionais.

A vegetac;ao e escassa, constitufda por

Vale do Poio plantas herbaceas ou lenhosas de pequeno

porte que desenvolveram adaptac;5es que Ihes permitem a vida em

ambientes agrestes.

No Sico praticamente nao existe escoa-

mento superficial de agua.

A maior parte da agua de precipitac;ao

infiltra-se rapidamente atraves de algares,

de lapias, para percorrer a rede subterra-

nea e sair atraves

de exsurgencias.
Exsurgenciado An~os A exsurgencia

dos olhos de Agua do Anc;os e uma das mais

importantes e espectaculares, dando origem

ao caudal do rio Anc;os.

Nesta regiao serrana a actividade de pastoreio e ainda comum. Frequen-

temente se avistam rebanhos de gada ovino e

caprino a rasgar a serra. Por vezes surgem ao

longe javalis a denunciar a sua presenc;a. E com

regularidade que se organizam montarias para

que 0 efectivo populacional do javali se mante-

nha sustentavel.

A natureza calcaria dos terrenos e um c1ima

do tipo mediterraneo

produziu uma flora bem adaptada a secura e as

altas temperaturas que se fazem sentir na epo-

ca estival. Assim, encontramos aqui grande

predominancia de plantas com: folhas reduzi-

das, achatamento dos caules, produc;ao de

oleos, folhas duras ou folhas cobertas de pelo.

Sao ainda de realc;ar, os carvalhais de carva-

Iho-cerquinho, associados a azinheiras e sobreiros. Tambem surgem com

abundancia os carrascais que foram originados pela acc;ao do Homem.

Podemos ainda encontrar os urzais, os tojais, os giestais e os estevais,

formac;5es mais simples, com uma vegetac;ao dominada por arbustos, mas

upresentando ja numerosas plantas herbaceas vulgarmente conhecidos

como matos, com plantas pouco exigentes e bem adaptadas a solos

degradados e enxutos.
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1 - Capela da Sra da Estrela.
2 - Lagoa.
3 - Vale do Poio.
4 - Nascente do Rio Angos.
5 - Campo de Lapias.
6 - Degracias.

d:0 Percursos favoraveis ao uso de

BTT.

PercursoA

Ambito: Ambiental, cultural, paisagistico
e de lazer.

Partida / Chegada: Degracias.

Duragao do percurso: ::::4 horas.

Dist<3ncia percorrida: ::::9 Km.

Percurso B .

Ambito: Ambiental, ~~Itural, paisagistico
e de lazer.

Partida / Chegada: Miradouro da Sr.a da
Estrela.

Duragao do percurso: ::::4 horas.

Distancia percorrida: ::::13 Km.

Nivel de dificuldade: Medio / Alto.
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