
Percurso das Tapadas

Características Gerais:

Distância aproximada: 3km.
Duração aproximada: 1h30min.
Tipo de percurso: circular de pequena rota.
Graude dificuldade: baixo.
Partida/chegada: junto ao campo de futebol de Bertiandos.

Posto de Observação  .:.   Percurso 
.:.   Limite das LBSPA

Descrição:O percurso com início e fim junto à freguesia de Bertiandos tem como principal objectivo, a interpretaçãodas zonas das
tapadas e valores a elas associadas. As tapadas, onde predominam as actividades humanas, como a pecuária e a silvicultura, são
caracterizadas pela existência de bosquetes em expansão, de árvores autóctones, áreas de pastagem naturais, normalmente
limitadas por sebes de folhosas, com a principal finalidade da compartimentação, permitindo ainda limitar o acesso do gado às
propriedades vizinhas e constituindo uma importante fonte de lenha com utilização para o aquecimento térmico das habitações e da
água.

O primeiro motivo de interesse deste percurso é a ponte da Veiga sobre o ribeiro de Leira Longa, um elemento arquitectónico
construído durante o séc. XVI ou XVII, marcando o limite Sul do lugar de Entre Rios, limitado a Norte pelo ribeiro de Fujacos. A
caminhada até ao passadiço segue junto ao ribeiro de Leira longa e termina junto ao ribeiro de Fujacos, com uma grande alternância
de espaços abertos e fechados que abrem cenários sucessivos, criando um efeito de surpresa e contraste típico desta unidade de
paisagem.

É possível contemplar, ou escutar o canto de chapins (Parus sp), felosas (Phylloscopus sp), piscos-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula),
carriças  (Troglodytes  troglodytes),  toutinegras  (Sylvia  sp),  gaios  (Garrulus  glandarius),  entre  outras  e verificar  a  presença  de
mamíferos como o javali (Sus scrofa), o corço (Capreolus capreolus), a raposa (Vulpes vulpes), através de vestígios deixados durante
as suas deslocações nocturnas, para além das mais variadas espécies de flora existentes.

O posto de observação situado no passadiço, proporciona uma perspectiva do lago temporário (em frente), disponibilizando em
paralelo, informação sobre o mesmo. Os motivos de interesse até à Estrada Municipal, para além dos descritos anteriormente, são o
rio Estorãos, o Centro de Interpretação Ambiental e a Lagoa de S. Pedro de Arcos, motivos cuja descrição sumária é feita de forma
oportuna ao longo deste guia.

Uma vez na EM poderá observar (em época própria), um belo tapete de roseiras-bravas (Rosa canina), imediatamente antes de nova
passagem pelo rio Estorãos. Daqui segue-se através de uma bela alameda de amieiros, salgueiros, carvalhos, entre outras espécies,
que termina junto ao final do percurso, onde ainda poderá observar o moinho de água, em ruínas, conhecido por moinho de Matias


