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  A Paisagem como a Vida é constituída por equilíbrios dinâmicos 
que permanentemente responsabilizam inter-geracionalmente a 
acção humana, exigindo continuidades nas actividades ainda que 
transformadoras e modernizadoras dos sítios e dos usos. 

 As “roturas”, como o “abandono” e a “desertificação” a que se assiste, 
pagam-se caras, perdendo-se irremediavelmente valores patrimoniais 
identitários. 

 Nestes tempos da “Crise” em que a urgência dos reequilíbrios 
financeiros tende a minimizar a valorização do Património 
Paisagístico é mais do que nunca indispensável conhecê-lo, perceber 
o seu valor e importância para as Comunidades locais e para o País, 
consciencializarmo-nos  da responsabilidade que temos de encontrar 
formas da sua conservação modernizada, sem recorrer a soluções 
demasiado “simplistas”. 

  

Introdução 



O Mosaico Agro-Florestal e a Biodiversidade 

 
A sistematização tradicional 
  A água, o solo e a resiliência 

ao fogo 



 Ager  Saltus Silva 

Da Romanização à actualidade 
A introdução de práticas culturais permitindo  uma agricultura continuada e sustentável 

 

A sistematização da Paisagem mantida até final da Séc. XX 



Caramulo – O “Mosaico Agro-Florestal” no  
Carvalhal da Zona Temperada Húmida 

A agricultura nas zonas de aplanação das cumeadas e nos vales aluvionares 
A continuidade dos ecossistemas assegurada pelas sebes de compartimentação e pela mata ripária 

A Mata na protecção da encosta e a biodiversidade intensificada pelas orlas 



Rabaçal – zonas de aplanação de cumeada 
O “mosaico” com culturas arvenses inserido na mata de Quercus faginea 



A Mata Ripária 
nos vales 

encaixados 



Q. Faginea – Carvalho Cerquinho  

 

 

 
Carvalhal da Zona  

Húmida Quente 

Q.Suber – Sobreiro 



A sistematização dos vales, 
com armação do solo 

intensificada a partir do 
século XVIII 

para a cultura do milho 

A descontinuidade dos 
povoamentos florestais 
e a sustentabilidade do 

“Mosaico agro-florestal”  

Loriga 

Um exemplo didáctico 
de sistematização do 

território 

A correcta implantação 
do núcleo urbano na 

zona de aplanação da 
cumeada 

O Leito de Infiltração 



Um pormenor 
exemplificativo da 

Sistematização 
tradicional da 

Paisagem 
 

Uma Sistematização Hidrológica 
exemplar com; 

 -Controle da erosão, dispersão 
do escoamento e redução das 
pontas de cheia; 

- Rega de lima (com recarga 
sob pressão dos aquíferos) e 
rega de estiagem. 

As Valas de Rega 
e de drenagem 

Os Muros de 
suporte de Terras 

O aproveitamento cultural 
tradicional e o simplificado 

 A Policultura e pastagem 
permanente 

Loriga 



 

A “Campanha de Florestação dos Baldios”                
A expansão do Pinheiro bravo em povoamentos estremes e contínuos dos anos 40 a 70 do Sec. XX  

A criação de manchas contínuas de espécies arbóreas  de crescimento rápido e de alta combustibilidade 

O  abandono e regressão cultural  
estabelecendo o continuo de fogo 

Área já ardida Área já ardida 

O desaparecimento das pastagens 
colectivas - A imigração e a desertificação 

do território 

Leito de infiltração modificado 
(7,5 vezes maior) em regressão 

Leito de Infiltração natural 



Cabeça e Casal do Rei 
Serra da Estrela 

O “Mosaico” Agro-Florestal sustentável, 
com grande diversidade de habitats, 

agora em regressão 
A Florestação 

contínua dos Baldios 

Área Ardida 

A perda drástica 
da Biodiversidade 



Contrafortes da Serra da Lousã 
 

A Florestação 
contínua com 
espécies de 
crescimento 

rápido 

Uma imagem 
simbólica da 

“biodiversidade” 
que estamos a 

promover 
 

Desaparece o 
“Mosaico” agro-

florestal. 

 Instala-se o 
“Contínuo de 

fogo”. 

Área Ardida 



O Presente e o Futuro 
No cenário “abandono” que temos vindo a promover  

Abandonar 
ou Florestar 

com 
espécies de 

alto risco 
 

O “Aviso” da 
capacidade 
destruidora 

implacável do 
fogo  

 



Setembro de 2.000 - O resultado de 48 
horas de Fogo 

 De Belmonte à Covilhã 



O Presente e o Futuro 
No cenário “abandono” que temos vindo a promover 

 

O 
“Trabalho” 
acelerado  
da Erosão 

do solo 
A Desertifica- 
ção biológica 

O descontrole 
hidrológico 

 



O Presente e o Futuro  No cenário “abandono” que temos vindo a promover 

Os 
custos 

que 
teremos 

que 
pagar 

cada vez 
mais 

Pilar da Ponte sobre o 
Rio Alva no IP3 ainda 

por reparar 

A erosão 
marginal 

Cheia de 
2.003 



O Presente e o Futuro 
No cenário “abandono” que temos vindo a promover 

Os 
custos 

que 
teremos 

que 
pagar 
cada 
vez 
mais 

Baixo Mondego  
2.003 

A Rotura impensável não 
controlada dos diques, cuja 

“reparação” custou mais de 300 
milhões de euros 



O Mosaico Agro-Florestal e a Biodiversidade 

O “Valor Actual” das 
Paisagens Rurais 



Vila de Loriga e área envolvente 

Valores estimados 

ST: 600 ha 

SAU: 150 ha 

SF: 400 ha  

Área Urbanizada 50 ha 



Loriga 
 

Património 
edificado 

 
Área urbana central: 

36 ha 
 

A.B.C. estimada: 180.000 m2 
 

Valor: 50 a 70 Milhões 
de euros 

Valores de custo de    
construção/urbanização            

actual entre 

 300 a 400 €/m2  
Evolução da População:  

1971 – 7.000 
2001 – 3.000 

   2011 – 1.367 ? 



O esforço monumental 
de armação do Terreno 

Só nesta povoação - Cerca de 30.000 ml de muros de 
suporte, com alturas médias entre 2 e 4 m, atingindo 

por vezes mais de 6 metros, profundos arroteamentos 
e movimentação de terras  

Mais de 10 milhões de euros de custo a 
preços actuais   

Loriga 



Terras Vegetais 

Material drenante de enchimento 

Declive natural do terreno 

>0,50 m 

2 
/ 3

,0
 m

 

>0,25 m 

Inclinação variável entre 2 a 12 % 

Vala de Rega e Drenagem 

Armação do terreno – Pormenor construtivo 

Na envolvente de  Loriga - Em milhões de 
euros 

30.000 ml de Muros ……………….     5                     
187.500 m3 de Terras vegetais…..     3                     
300.000 m3 de T. de enchimento…    0,5                   
20.000 ml de Valas…………………    1,5 



O Mosaico Agro-Florestal e a Biodiversidade 

O Valor Ambiental 
  da Paisagem 
 Humanizada 



Quinta do Vale da Forna 
Um exemplo conservado da 

agricultura tradicional  
 

 No interior do Carvalhal e 
na mata ripária, numa hora 

identificaram-se 78 
espécies diferentes de 

avifauna  

No período de Novembro a Abril   
A  rega de lima mantendo o 
crescimento das pastagens e 

realizando a recarga alargada dos 
aquíferos  



 
 
 

O carvalhal e a 
“Mata Ripária”  

 no seu equilíbrio 
e esplendor 

 
A mais valia  

Paisagística e 
Turística 

 
 O controle da erosão, a 

recarga alargada dos 
aquíferos e o reforço da 

biodiversidade 



 

Nascentes e “Poças” de Rega dos sistemas 
tradicionais 

O levantamento pormenorizado da Fauna e da Flora, 
para fins didácticos e de interpretação revela uma 

elevadíssima biodiversidade 



O Lagarto de água – Uma das espécies 
protegidas  identificadas 
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