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LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS
AE – Agrupamento de Escolas
AP – Área protegida
CAI - Caíde de Rei
CER – Cernadelo
D3 – terceira fase de deformação varisca
ENE-WSSW – es-nordeste – oes-sudoeste
ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas
ICNF – Instituto de Conservação da Natureza e Florestas
INE – Instituto Nacional de Estatística
MEI – Meinedo
ML – Município de Lousada
NE-SW – nordeste - sudoeste
NNE-SSW – nor-nordeste-sul-sudoeste
N-S – norte-sul
NW - noroeste
NW-SE – noroeste - sudeste
PIA - Pias
PPSS – Paisagem Protegida Local do Sousa Superior
SIG – Sistemas de Informação Geográfica
TOR – Torno
UA – Universidade de Aveiro
VGC – vértice geodésico de Castro
VGMT – vértice geodésico do monte Telégrafo
VIL - Vilar do Torno e Alentém
ZCI – Zona Centro-Ibérica
ZGTM – Zona da Galiza Trás-os-Montes
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PARTE I - APRESENTAÇÃO
1. Ficha técnica
Coordenação geral e científica
Manuel Nunes - Arqueólogo (ML)
Milene Matos - Bióloga (ML)
Paisagem e ordenamento do território
Sofia Ribeiro – Arquiteta Paisagista (ML)
Geologia e geomorfologia
Hugo Novais – Geólogo (AE Dr. Mário
Fonseca)
Flora e Vegetação
Rafael Marques – Biólogo (ML)
Flora Exótica
Diego Alves – Biólogo (ML)
Árvores de Grande Porte
João Gonçalo Soutinho – Biólogo (ML)
Fauna – Insetos
João Gonçalo Soutinho – Biólogo (ML)
Fauna – Vertebrados
André Couto – Biólogo (ML)
Milene Matos - Bióloga (ML)
Património arqueológico e cultural
Luís Sousa - Arqueólogo (ML)
Cristiano Cardoso - Arqueólogo (ML)
Sara Vieira – Historiadora da Arte (ML)
Indicadores sociodemográficos
Luís Ângelo Fernandes – Docente e
programador cultural (ML)
Milene Matos - Bióloga (ML)
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Processo Participativo
José Carlos Mota – Planeador do território
(UA)
Janaina Barbosa – Designer (UA)
Isabella Rusconi - Arquiteta Urbanista (UA)
Catarina Isidoro – Urbanista (UA)
Gil Moreira – Arquiteto (UA)
Cartografia e SIG
João Carvalho – Biólogo (UA)
Rafael Marques – Biólogo (ML)
Fotografia
Diego Alves
João Gonçalo Soutinho
Luís Sousa
Manuel Nunes
Rafael Marques

2. Nota justificativa
O vale do Rio Sousa, no concelho de Lousada, caracteriza-se por uma organização fragmentada
de diversos usos do solo que confere à paisagem o aspeto de mosaico agroflorestal. Nos solos
férteis das planícies aluviais localizam-se campos agrícolas, milho e vinha, pontuados por
povoamentos florestais diversificados e com grande predominância de espécies autóctones. Os
espaços artificializados surgem de forma esparsa, com preponderância nas altitudes
intermédias, de 200 a 300 m.
Este é um território profundamente moldado pela mão humana, que, sabiamente, a soube
cultivar. Métodos agrícolas tradicionais são ainda hoje mantidos, como a lavra com burro, a
moagem tradicional do cereal em moinho de água ou a compartimentação das parcelas agrícolas
com a vinha do enforcado. O quadro cultural é acrescentado pelos bordados, a cestaria e o
folclore. Estas expressões rurais têm assim, conseguido sobreviver à modernização do concelho.
A história deste lugar está também patente nas quintas solarengas e respetivos jardins
históricos, que polvilham o território com importantes elementos do paisagismo e da
arquitetura, marcas de outros tempos, de profícua atividade agrícola.
A natureza foi também generosa com esta área, que nela encerra um vasto leque de recursos
naturais valiosos, como a água e solos de qualidade, relevante geodiversidade, bem como uma
expressiva biodiversidade. O vale do Sousa alberga mais de 300 espécies botânicas e
aproximadamente 150 espécies de vertebrados, salientando-se a ocorrência de mais de meia
centena de espécies com particular valor para a conservação, como endemismos ibéricos,
espécies protegidas ou com estatuto de conservação desfavorável. Todo este património está,
porém, ameaçado pela forte pressão urbanística, pelo progressivo abandono das práticas
tradicionais e por uma generalizada desvalorização do legado rural e natural. Urge, portanto,
definir mecanismos de proteção, valorização e promoção da unicidade deste território, da sua
identidade cultural e dos seus valores naturais.
A classificação da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior assume, assim, a missão de
salvaguarda, mas também de exercício de cidadania participativa, ao pretender envolver a
população e demais partes interessadas e agentes territoriais, desde a génese do processo de
implementação, através do já concluído processo participativo, e posteriormente na decisão e
gestão da Paisagem Protegida. A classificação deste território tem como objetivo último a
promoção integrada da sustentabilidade do território do vale do Sousa Superior, com benefícios
sociais, económicos e ambientais. A ponderação de custos e benefícios pende claramente para
o lado dos benefícios, que, no seu conjunto, proporcionarão melhor qualidade de vida aos
habitantes de Lousada, melhor qualidade ambiental, melhor resiliência do território num
contexto de alterações ambientais; tornarão possível a recuperação e a preservação de
património cultural imaterial; contribuirão para a promoção da literacia ambiental, científica e
cívica da população visada; valorizarão o capital natural e social do concelho, dotando-o de
fatores de competitividade, proatividade e maior capacidade de atuação em eventuais cenários
imprevistos de mudança ambiental e social.
Os custos a afetar serão mínimos face aos benefícios obtidos. Os custos incidirão principalmente
sobre recursos humanos e materiais necessários à atuação descrita, e sobre as intervenções a
concretizar no território, no sentido de melhorar a funcionalidade ecológica e social da área
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visada. Os custos serão integrados nos planos de investimento regulares da Câmara Municipal
de Lousada, sendo reforçados com verbas resultantes de candidaturas a fundos nacionais e
comunitários, donativos, patrocínios, protocolos de colaboração e outras fontes de receita que
se venham a estabelecer.

Figura 1. Vinha do enforcado – pormenor.

Figura 2. Açude do moinho do Reguengo, Meinedo, Rio Sousa.
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PARTE II - CARACTERIZAÇÃO DO
TERRITÓRIO
1. Enquadramento geográfico
O concelho de Lousada localiza-se no noroeste de Portugal – unidade natural definida pelo
predomínio dos caracteres atlânticos (Ribeiro, 1998), na região geográfica do Douro e Minho,
estando situado no distrito do Porto. Trata-se de um concelho de média dimensão, com
94,89km² de área, subdividida atualmente por 15 freguesias (Diário da República, Reorganização
administrativa do território das freguesias, Lei n.º 11-A/2013, de 28 de janeiro, Anexo I). Tem
como limites administrativos, a norte, o concelho de Vizela; a nordeste, Felgueiras; e a este,
Amarante; a sudeste e sul Penafiel; a sudoeste, Paredes, a oeste, o concelho de Paços de Ferreira
e, por último, a noroeste, Santo Tirso (CARTA I – Localização e limites administrativos do
concelho de Lousada).
No seio de uma nova política administrativa Estatal de desenvolvimento e mobilidade, foram
criados, em 1979 (Despacho Normativo nº 389/79, de 31 de dezembro), as Regiões Plano e
Agrupamentos de Concelhos. Ocupando um certo papel de primazia, surgiu o agrupamento de
concelhos do Vale do Sousa, designado «Comunidade Urbana do Vale do Sousa», sendo este
formado por seis concelhos, de que consta Castelo de Paiva, Felgueiras, Paços de Ferreira,
Paredes, Penafiel e Lousada.
A matriz económica do concelho de Lousada encontra-se ainda fortemente marcada pela
agricultura, embora os desenvolvimentos de outros sectores económicos comecem a afirmarse, nomeadamente o têxtil e, mais recentemente, a reorganização da produção vinícola. Este
último será, porventura, o sector económico que mais alteração tem imprimido à paisagem.
Tem-se, assim, escamoteado a primazia da vinha de enforcado, que tão bem caracteriza o Minho
central e meridional, correspondente, grosso modo, à área de produção de vinhos verdes,
importante sector económico no vale do Cávado, Ave e Tâmega, que se encontra
predominantemente nas terras altas contíguas à bordadura montanhosa (Marques, 1987).
Lousada apresenta os limites administrativos, na sua quase integral extensão, convencionados
em acidentes naturais, preferencialmente assentes nas linhas de cumeada, salientando-se,
neste aspeto, o Cabeço da Agrela (Lustosa), Serra de Maragotos (Sto. Estevão de Barrosas), linha
de topo da Estrada Nacional N15, desde Travanca (Amarante) a São Mamede de Recezinhos
(Penafiel), passando pela elevação de Acucanha (Penafiel), destacando-se, por último, os
pendores de Freamunde (Paços de Ferreira).
Na região envolvente ao concelho de Lousada, o relevo não ultrapassa, em geral, as cotas dos
670 metros de altitude, valores apenas atingidos no Alto da Lama, que corresponde às linhas de
festo graníticas de maiores altitudes situadas a SE do rio Tâmega. Mais próximos da realidade
concelhia, ou seja, onde predominam as cotas pouco superiores a 500 metros, destacam-se os
relevos a SE de Penafiel, Água de Frades, Luzim, o Alto do Crasto e Pena Cordeira (Marco de
Canaveses) e entre Baltar e Rebordosa (Paredes). Os relevos de maior expressão em Lousada
verificam-se na parte norte, onde os esporões do Monte Telégrafo e Santa Águeda atingem
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respetivamente os 578 e 577 metros de altitude. Dentro, ainda, dos valores altimétricos
representados, são de destacar o Alto da Senhora, onde se contempla a altitude de 575 metros,
situado nos limites a norte do concelho de Lousada e o de Felgueiras a sudeste, com 416 metros
de altitude, sobressaindo, ainda, os pendores fortemente marcados pelas cristas quartzíticas da
serra de Maragotos, observando-se as cotas de 508 e 509 metros de altitude, respetivamente
nos esporões intermédios de Maninho e Maragotos, do já citado relevo montanhoso. Neste
nível altimétrico, predominam os matos rasteiros e a terra é pouco produtiva, facto que terá
pesado na reduzida expressão da ocupação humana desta parte setentrional do território
lousadense. O terço sul do concelho de Lousada apresenta uma realidade bem díspar
relativamente à anteriormente exposta, verificando-se vastas superfícies de aplanação,
destacando-se as de Nevogilde (180-200m) e as de Figueiras (200-210m). Quanto aos relevos,
estes raramente ultrapassam, neste quadrante, os 400 metros, sendo bastante expressivo o
intervalo altimétrico compreendido entre as cotas dos 200-400 metros, apenas tenuemente
quebrado pela cota dos 416 metros que se verifica no Monte Felgueiras, situado no quadrante
sudeste do concelho.
Os relevos centrais na bordadura da margem esquerda do rio Mezio, com uma orientação N-S,
fazem a separação entre a bacia hidrográfica deste curso e a do rio Sousa. As cotas mais baixas
verificam-se no Alto da Barra (Lodares), com 194 metros, sendo a cumeada marcada por um
conjunto de cristas, nomeadamente Marelães (223m), Picoto (307m), São Domingos (314m),
Crastinho (337m), Outeiro (345m), finalizando no sopé de Santa Águeda, em Além do Rio, onde
são alcançados valores altimétricos na ordem dos 384 metros.

Figura 3. Moinho de Casais, Vila Pouca, Meinedo.
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2. Enquadramento paisagístico
O presente capítulo refere-se à proposta de delimitação de uma área protegida, isto é, uma área
terrestre e aquática interior, que pelas suas características naturais e pelos seus valores
paisagísticos apresenta relevância especial e requere regulamentação específica no que se
refere à conservação da natureza e da biodiversidade existentes. (Decreto-Lei n.º 142/2008 de
24 de julho). Adotou-se, para o efeito, uma metodologia analítica que parte do geral (concelho
de Lousada) para o particular (Paisagem Protegida Local do Sousa Superior). Assim, nos
seguintes subcapítulos pretende-se justificar a decisão para os limites da área classificada.

2.1. Concelho de Lousada
O concelho de Lousada localiza-se no norte de Portugal, integra a região natural do Douro
Litoral, a sub-região do Vale do Sousa e pertence ao setor noroeste do distrito do Porto.
Desenvolve-se numa área de 96,08 km2 e partilha o seu limite administrativo com os concelhos
de Felgueiras, Vizela, Amarante, Penafiel, Paredes e Paços de Ferreira.
Fortemente caracterizado pela produção agrícola e florestal, o concelho apresenta um mosaico
de paisagem fragmentado e difuso, com dois grandes centros urbanos, a Vila de Lousada e Vila
da Aparecida. Porém, analisada a Carta de Ocupação e Uso do Solo do ano de referência de
2015, disponibilizada pela Direção Geral do Território, observa-se que, apesar de estar presente
em todo território, as comunidades florestais, exploradas, na sua maioria, em regime de
monocultura de eucalipto e pinheiro-bravo, são predominantes no extremo norte do concelho,
enquanto as culturas agrícolas, distribuídas segundo um mosaico agroflorestal de campos
delimitados por sebes vivas e bouças, dominam no restante território. O facto exposto pode ser
explicado pela topografia do terreno, uma vez que os relevos com maiores altitudes se localizam
no extremo norte e nordeste e os relevos com altitudes menores projetam-se sobre a restante
área. É nos locais de menores altitudes que se desenvolvem os principais cursos de água da
região, o rio Sousa (sudeste do concelho) e o seu maior subsidiário, o rio Mezio (noroeste do
concelho).
Os cursos de água são dos mais importantes elementos modeladores da paisagem e no concelho
de Lousada estão em evidência a bacia hidrográfica do rio Sousa, a bacia hidrográfica do rio
Mezio, a bacia hidrográfica do rio Ferreira e bacia hidrográfica do rio Vizela (CARTA II – Bacias
hidrográficas e principais cursos de água do concelho de Lousada É a bacia hidrográfica do rio
Sousa que apresenta maior representatividade na paisagem lousadense e onde é possível
identificar os mais relevantes valores naturais do concelho, condicionados pela morfologia do
terreno, pelo tipo e uso do solo, pelas condições climáticas, pelo coberto vegetal e pela fixação
humana.
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2.2. Bacia Hidrográfica do rio Sousa
A bacia hidrográfica do rio Sousa representa aproximadamente 52% da área do concelho de
Lousada, alberga 13 Km do traçado total do rio Sousa e abrange 16 freguesias (Lousada (Sta.
Margarida), Lousada (S. Miguel), Cernadelo, Torno, Vilar do Torno e Alentém, Macieira,
Nogueira, Alvarenga, Silvares, Aveleda, Pias, Boim, Caíde de Rei, Meinedo e Lodares). Apresenta
uma estrutura hídrica bastante rica, com o rio Sousa como principal curso de água e diversas
ribeiras que drenam diretamente para o seu leito, como a ribeira de Caíde, a ribeira de Meinedo,
a ribeira de Boim, a ribeira de Ponterrinhas, a ribeira de Barrosas e a ribeira de Vilar (CARTA II –
Bacias hidrográficas e principais cursos de água do concelho de Lousada
A diversidade de usos do solo presentes nesta área e as suas características geomorfológicas
tornam a bacia hidrográfica do rio Sousa num local rico e heterogéneo no que se refere a
habitats naturais, podendo considerar-se uma unidade de paisagem do concelho de Lousada.
Esta unidade de paisagem apresenta uma organização fragmentada com múltiplos usos, sendo
possível observar uma organização do espaço típica de paisagens de vales abertos e amplos,
como é o caso do vale do rio Sousa. Nos solos férteis das planícies aluviais localizam-se os
campos agrícolas pontuados por povoamentos florestais diversificados e com grande
predominância de espécies autóctones. Apesar de os espaços artificializados (habitações,
serviços, indústrias) aparecem de forma esparsa pelo território, é nos locais com altitudes
intermédias (200 a 300m) que estes predominam, privilegiando de vistas magníficas sobre o
vale. Nas extremidades norte e sul da área irrompem os povoamentos florestais de produção
com reduzido interesse no que concerne à conservação da biodiversidade e da natureza.
É pelo exposto que, após a escolha da bacia hidrográfica do rio Sousa como a unidade de
paisagem com maior potencial para a conservação da biodiversidade e da natureza resultante
da sua heterogeneidade de usos e ocupações, se elege como território alvo, no âmbito da
classificação como área protegida, o vale do rio Sousa.

2.3. Vale do rio Sousa – Paisagem Protegida Local do Sousa
Superior
Considerando-se uma subunidade de paisagem da bacia hidrográfica, o vale do rio Sousa foi o
local escolhido para a delimitação da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior. Localiza-se
na região sudeste do concelho de Lousada e permite a ligação intermunicipal com o concelho
de Felgueiras (Norte) e o concelho de Penafiel (Sul). Engloba diversas freguesias como
Cernadelo, Torno, Vilar do Torno e Alentém, Macieira, Aveleda, Caíde de Rei, Meinedo e Pias, e
abrange o único equipamento florestal de recreio do concelho de Lousada, a Mata de Vilar
(CARTA III – Limites da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior).
A definição dos seus limites foi fortemente condicionada pelas componentes biofísicas e
antrópicas e pelos instrumentos de gestão territorial em vigor no território do concelho de
Lousada, conforme é possível verificar pelos capítulos seguintes, onde se estuda ao pormenor
todos os valores paisagísticos, naturais, patrimoniais e socioeconómicos.
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2.4. Declives
O declive refere-se à inclinação morfológica do terreno e é essencial na identificação de fatores
condicionantes ou limitantes no que diz respeito à ocupação do solo. Para o presente estudo,
procedeu-se à adaptação da carta de declives que integra o Plano Municipal de Defesa da
Floresta Contra Incêndios do Município de Lousada (2018-2027). A carta em apreço, utiliza cinco
classes de análise: 0 – 5 graus; 5 – 10 graus; 10 – 15 graus; 15 – 20 graus; igual ou superior a 20
graus.
Através da carta de declives, é possível afirmar que o rio Sousa entra no concelho de Lousada
num vale aberto e amplo, com declives predominantes de 0-5 graus, a partir da ponte de
poldras, na freguesia do Torno, o vale estreita formando encostas com declives predominantes
de 5-10 graus. O estreitamento do vale termina na Quinta dos Ingleses, voltando a desenvolverse com características amplas até à zona dos moinhos de Pias. É nesta área que o vale do rio
Sousa apresenta a morfologia mais acidentada, com declives predominantes iguais ou
superiores a 20 graus. O restante traçado, até ao concelho de Penafiel, desenvolve-se em vale
aberto e amplo novamente.
Relativamente às ribeiras incluídas na área de estudo, analisando a carta de declives, conclui-se
que a ribeira de Barrosas apresenta o vale menos acidentado, sendo, no entanto, possível
observar um pequeno troço onde o terreno se apresenta irregular e com declives
predominantes iguais ou superiores a 20 graus. A ribeira de Ponterrinhas corre ao longo de um
vale estreito e encaixado, apresentado encostas com declives iguais ou superiores a 20 graus.
Por fim, a ribeira de Caíde desenvolve-se ao longo de um vale estreito e aplanado, com declives
predominantes de 0-5 graus e 5-10 graus.

2.5. Exposição solar
A exposição solar ou a exposição de vertentes define-se como a exposição do território à
orientação solar (Partidário, 1999). Para o estudo da exposição solar na paisagem protegida
procedeu-se à adaptação da carta de exposição de vertentes presente no Plano Municipal de
Defesa da Floresta contra Incêndios do Município de Lousada (2018-2027). A quantidade de
calor recebida pelo solo depende da orientação da encosta ao quadrante norte, sul, este ou
oeste, e do seu declive.
Na margem direita do rio Sousa predominam as vertentes orientadas a Este e Sul, assim como,
nos vales das ribeiras de Barrosas e da ribeira de Ponterrinhas. Na margem esquerda
predominam as vertentes orientadas a norte e oeste. O vale da ribeira de Caíde apresenta uma
situação similar ao vale do rio sousa com a margem direita orientada essencialmente a sul e a
norte e oeste.
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2.6. Hipsometria
A hipsometria é a técnica topográfica que permite representar a elevação do terreno, baseandose nas curvas de nível e cotas, através do estabelecimento de classes de relevo representadas
por diferentes cores. A carta de hipsometria resulta da adaptação da carta de hipsometria
presente no Plano Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Lousada
(2018-2027). A escala de relevo apresenta-se dividida em 6 classes: < 100m; 100 – 200m; 200300m; 300-400m; 400-500m; > 500m.
Analisada a paisagem do vale do rio Sousa conclui-se que este se desenvolve em altitudes
relativamente baixas. Na área mais próxima do leito do rio Sousa apresentam-se altitudes entre
os 100m e os 200m, e no restante território altitudes entre os 200m e os 300m, não se
verificando qualquer elevação do terreno relevante.

2.7. Hidrologia
Lousada é um concelho amplamente irrigado, estando o seu território abrangido por duas
grandes bacias hidrográficas. Na parte mais setentrional do concelho, com limite na serra dos
Campelos, temos a bacia hidrográfica do rio Ave, de que são subsidiários o rio Porto e a ribeira
de Sá, que nascem na citada serra; a restante área concelhia é ocupada pela bacia hidrográfica
do Sousa, tendo como subsidiários um conjunto alargado de ribeiros e regatos de que a seguir
se faz menção.
O rio Sousa nasce em Friande (Felgueiras) e é subsidiário do rio Douro, desaguando em Foz do
Sousa, freguesia do concelho de Gondomar. O seu curso é longo e sinuoso, percorrendo cerca
de 45,5km, passando pelos concelhos de Felgueiras, Lousada, Penafiel, Paredes e Gondomar. A
nascente produz um pacato regato que apenas começa a engrossar o caudal a partir da foz do
ribeiro da Longra; daqui para a frente surgem outros importantes ribeiros tributários,
salientando-se as ribeiras de Barrosas, Pontarrinhas, Caíde, Meinedo, Boim, Nevogilde e, um
pouco mais adiante, o rio Mezio, segundo curso de água mais importante do concelho de
Lousada, superfície na qual se encontra a quase totalidade da bacia deste rio. Este tem nascente
nas encostas a norte da freguesia de Sousela, desaguando no rio Sousa no lugar de Souselinho
(Santiago de Subarrifana-Penafiel). O seu curso aproxima-se dos 13km de extensão, sendo
importante na drenagem das águas provenientes das encostas das serras de São Tiago (ribeiro
de Rio de Moinhos), Santa Águeda e Monte Telégrafo (ribeiro do Fontão).
O curso do rio Mezio, que se desenvolve no sentido norte/sul, apresenta um perfil
meandriforme, que corre encaixado na sua parte inicial, mas que se vai paulatinamente
espraiando até à sua foz, correndo em vale aberto entre campos largos ao longo da sua
bordadura, o que terá, desde sempre, propiciado a prática da agricultura, mormente os agros
das freguesias de Sousela, Figueiras, Cristelos, Nevogilde e Lodares.
Merece particular realce o vale do rio Mezio, que estabelece ligação para norte com a bacia
hidrográfica do Ave e para sul com a bacia hidrográfica do Tâmega, que, conjuntamente com a
bacia hidrográfica do Sousa, se inserem na grande bacia hidrográfica do Douro.
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Não obstante estes dois grandes rios principais, devemos mencionar os restantes cursos, dado
que terão sido considerados como condição importante enquanto recursos de água potável.
Assim, oara a totalidade do concelho de Lousada foram considerados quinze cursos de água
permanente. Contempla esta rede dez bacias hidrográficas, não tendo bacia individualizada o
rio de Moinhos e Porto, a ribeira de Meinedo e Vilar e, por último, o ribeiro de Nevogilde, por
se tratar de caudais de muito reduzida expressão.
Organizadas por ordem de superfície em hectares, as bacias hidrográficas que o concelho
contempla são as seguintes: Mezio (2581,1ha), Sousa (1900,9ha), Sá (1062,8ha), Caíde
(963,7ha), Barrosas (845,4ha), Pontarrinhas (723,7ha), Boim (483,1ha), Fontão (483,0ha),
Ferreira (429,0ha) e Brolhães (148,5ha) (CARTA II – Bacias hidrográficas e principais cursos de
água do concelho de Lousada).

Paisagem Protegida Local do Sousa Superior
A interpretação das linhas de água e linhas de festo é crucial no estudo da paisagem, na medida
em que toda a intervenção na paisagem deve ser planeada considerando a distribuição da água
no território.
Por linhas de festo entendem-se todas as linhas que constituem zonas de separação das linhas
de água e servem de base à demarcação de bacias e sub-bacias hidrográficas. As linhas de festo
condicionam a distribuição das grandes bacias, as exposições solares predominantes, e em
resultado de tudo isto, o clima.
As linhas de água presentes na área da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior podem ser
dividias em dois grupos: curso de água principal, o rio Sousa, e os cursos de água secundários, a
ribeira de Barrosas, a ribeira de Ponterrinhas e a ribeira de Caíde (CARTA II – Bacias hidrográficas
e principais cursos de água do concelho de Lousada).

Figura 4. Ponte de padieiras de Casais, Vila Pouca, Meinedo.
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3. Geologia e Geomofologia
Em relação à geologia e geomorfologia há uma ampla base documental que permite estabelecer
uma rigorosa caracterização da área em estudo. Assim, para este enquadramento, foi usada a
cartografia geológica publicada pela Direção Geral de Geologia e Minas, nomeadamente as
folhas 9-B (Andrade et al., 1986) e 9-D (Medeiros et al., 1981) da carta geológica de Portugal à
escala 1:50000, bem como as respetivas notícias. A informação de pormenor foi obtida na carta
geológica do concelho de Lousada à escala de 1:25000 (Novais, 2016).

3.1. Litologias e estruturas
A área abrangida pelo Vale do Sousa é ocupada por rochas granitoides, filões de quartzo,
corneanas calcossilicatadas e aluviões. A Figura 5 representa a geologia simplificada do concelho
de Lousada.
O vale do Sousa ocupa duas grandes áreas geotectónicas e estruturais. A ZCI, proposta por
Julivert et al. (1972), é de natureza autóctone e é definida por rochas enquadradas desde o
Precâmbrico ao Devónico Inferior, afetadas pela orogenia varisca. Ao conjunto acrescem ainda
rochas magmáticas, granitoides, com idade absoluta entre os 320 a 290 milhões de anos
(Pereira, 1992; Azevedo e Valle Aguado, 2013).
A segunda grande área geotectónica é a ZGTM, proposta formalmente por Ribeiro (1974). e
Segundo Pereira et al. (1989) e Pereira (1992) está representada em Lousada em geral, e no vale
do Sousa em particular, pelas corneanas do Silúrico, que integram a Unidade do Minho Central
e Ocidental (UMCO).
No Vale do Sousa as litologias existentes, ou seja, os diferentes tipos de rochas, podem
resumidamente distinguir-se entre: o Granodiorito de Felgueiras (existente no limite nordeste
do Vale do Sousa) constituído, quando em afloramento, por biotite, que lhe confere tons escuros
e fenocristais de feldspato potássio (Figura 6). Granito de Guimarães, que constitui a maior área
de aflorantes do vale do Sousa. Apresenta minerais grosseiros, destacando-se os feldspatos, com
dimensões superiores aos restantes (Figura 6). Granito de Lousada, ocorre profundamente
alterado na região em estudo, num afloramento de 32 hectares nas imediações do campo de
jogos de Macieira (Novais, 2016). Constitui o único maciço granitoide alóctone do concelho
(Pereira, 1992). São facilmente identificáveis os minerais de quartzo, feldspato e biotite. Filões
de quartzo, que ocorrem dispersos pelo território, com espessuras que raramente ultrapassam
um metro. A moscovite é o mineral acessório mais frequentemente observado. Corneanas
(aflorem no setor centro norte do concelho de Lousada), são caracterizadas por possuírem uma
textura granoblástica e tonalidades amareladas e avermelhadas (Figura 6). Por fim, estão ainda
presentes as aluviões, as únicas rochas sedimentares existentes em Lousada. São constituídos
essencialmente por areias e areias limosas (Figura 6). Acompanham o leito dos cursos de água
(Pereira, 1992). As práticas agrícolas próximas das principais linhas de água tiveram como
consequência uma intensa mobilização dos depósitos e alteração das características iniciais
(Novais, 2016).
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Figura 5. Carta geológica simplificada de Lousada. Legenda: 1 - granito porfiroide de duas micas, de grão
grosseiro, essencialmente biotítico (granito de Guimarães); 2 - granito monzonítico de grão médio,
porfiroide, com duas micas, essencialmente biotítico (granito de Paços de Ferreira); 3 - granito de grão
médio de duas micas (granito de Lousada); 4 - granodiorito de grão fino (granodiorito de Lousada); 5 granodiorito porfiroide, biotítico, com megacristais muito desenvolvidos (granodiorito de Felgueiras); 6 microgranito de grão fino (granito de Nevogilde); 7 - granito de grão fino de duas micas, essencialmente
biotítico (granito de Freamunde); 8 – Corneanas; 9 – aluviões; 10 - quartzo; 11 – aplito (a), aplitopegmatito (a, p); 12 – rocha básica; 13 – falha; 14 – falha provável; 15 – contacto geológico; 16 – linha de
água principal; 17 – linha de água secundária; 18 – limite do concelho. (Adaptado de Novais, 2016, com
base nas folhas 9-B e 9-D da carta geológica de Portugal à escala 1:50000 e na folha 1 da carta geológica
de Portugal à escala 1:200000).
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Figura 6. (da esquerda para a direita e de cima para baixo) – aspeto das litologias aflorantes no concelho
de Lousada: granodiorito de Felgueiras, granito de Guimarães, corneana, aluvião areno limoso com
elevado teor de matéria orgânica.
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3.2. O vale do Sousa numa perspetiva geomorfológica
regional
Em Lousada, como na maior parte do território português, a geomorfologia não resulta apenas
das características da litologia, mas também do contributo da atividade a tectono-estrutural e
agentes modeladores externos (Martin-Serrano e Nozal Martín, 2009). Ross (1992) propõe seis
níveis taxonómicos para a representação geomorfológica na respetiva cartografia. O vale do
Sousa faz parte da Unidade Morfoestrutural do Maciço Ibérico, unidade Morfoescultural das
Montanhas e Planaltos do NW Ibérico e Subunidade Morfoescultural da Frente Atlântica das
Montanhas do NW Peninsular.

Figura 7. Altimetria e elementos geológicos estruturais envolventes à área em estudo (adaptado de Novais, 2013;
Soares, 1992, e das folhas 9-B e 9-C da Carta Geológica de Portugal à escala 1:50000).
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A orientação do vale é concordante com a estrutura geológica regional e, portanto, por ela
condicionada (Novais, 2016). A Figura 7 mostra a altimetria da região compreendida entre os
vales do rio Vizela, Sousa e Mezio, na qual se projetaram falhas, certas e prováveis, de acordo
com a cartografia geológica publicada (Andrade 1986, Medeiros, 1980 e Pereira, 1992). O
percurso dos rios Sousa e Mezio, por exemplo, está associado a falhas prováveis de direção N-S
e NE-SW. O rio Tâmega, a este e sudeste da área em estudo circula, na cartografia de Ferreira
(1980), entre escarpas de falhas de direção NE-SW. Detalhando sobre o vale do Sousa, é de
destacar que o encaixe do rio está associado a uma falha provável de 26 quilómetros que,
segundo Pereira (1989), inicia a oeste de Vila Cova da Lixa e finda na proximidade de Castromil,
concelho de Paredes.
As várias inflexões do rio que, em alguns setores, abandona a direção geral nordeste-sudoeste
estão relacionadas com a influência das várias falhas. Um dos exemplos mais paradigmáticos é
o da influência da falha Cernadelo-Vizela que, além de meandrizar o Sousa, afeta o relevo norte
de Lousada e tem provável interferência na exsurgência das águas termais de Vizela (Novais,
2016). Perto da fachada atlântica, a ação erosiva fluvial promoveu um marcado retalho dos
planaltos e montanhas nas proximidades, que se traduz numa paisagem de colinas e vales
(Pereira et al., 2014), claramente observável no concelho de Lousada.

3.3. As singularidades geomorfológicas do vale do Sousa
A secção do vale do Sousa em apreço constitui uma singularidade digna de destaque pois, se a
tectónica e a litologia são fatores que controlaram a sua formação, a forma como evoluiu é
igualmente excecional. São de destaque o fundo amplo e aplanado, delimitado por vertentes
declivosas, às quais se sucedem novas superfícies aplanadas, que culminam em topos
igualmente aplanados (limite norte) ou em colinas tectonicamente alinhadas (limite sul),
conforme representado no esboço geomorfológico da Figura 8.
O vale do Sousa trata-se, na realidade de uma forma alveolar e é classificável, com reservas,
como um vale alvéolo. Embora não seja o único alvéolo no concelho de Lousada é, certamente,
o maior: apresenta cerca de 430 hectares de área.
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Figura 8. Esboço geomorfológico do concelho de Lousada (adaptado de Novais, 2016, elaborado com base
nas folhas 98, 99, 111 e 112 da Carta Militar à escala 1:25000, folhas 9-B e 9-D da Carta Geológica de
Portugal à escala 1:50000 e tendo em conta as considerações de Soares, 1992 e Novais, 2013). Legenda:
1 – exterior do concelho; 2 – superfície de aplanamento; 3 – topo e base de vertente; 4 - rechã ; 5 vertente; 6 – limite de alvéolo; 7 – ponto cotado; 8 – elementos exteriores ao concelho; 9 – granito de
Guimarães; 10 – granito de Paços de Ferreira; 11 – granito de Lousada; 12 – Granodiorito de Felgueiras;
13 – granito de Nevogilde; 14 – granito de Freamunde; 15 - corneanas; 16 - aluviões; 17 – filão de quartzo;
18 – aplito (a), aplito-pegmatito (a,p); 19 – rocha básica; 20 – falha provável; 21 – falha; 22 – contacto
geológico; 23 – valeiro; 24 – curso de água; 25 – limite do concelho.
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Figura 9. Geomorfologia de pormenor da PPSS e envolvente.
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Os aluviões e cascalheiras que se encontram na ribeira de Barrosas, previsivelmente da mesma
idade dos do rio Sousa, encontram-se elevados até um máximo de 40 metros. A sul, os aluviões
da ribeira de Caíde de Rei terão sido soerguidos mais de 50 metros e integram uma provável
escadaria tectónica (Figura 10).

Figura 10. Corte geológico do vale do Sousa, tendo como pontos de referência os vértices geodésicos de
Monte telégrafo e Castro SW, no qual é visível a provável escadaria tectónica (escala vertical acentuada
cinco vezes). Cores e notação geológica constante da legenda do esboço geológico da Figura 8.
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3.4. Solos
De acordo com a Carta de Solos e de aptidão da terra de Entre Douro e Minho à escala 1:100.000,
existem no concelho antrossolos cumúlicos, leptossolos úmbricos, fluvissolos dístricos e
regossolos úmbricos (Figura 11).

Figura 11. Carta dos solos de Lousada (adaptado de Novais, 2016, com base na Carta de Solos da Região
de Entre Douro e Minho à escala 1:100000 e Monteiro, 2005. Limites de pormenor estabelecidos com
base no trabalho de campo desenvolvido pelos autores).
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3.5. Património geológico
É consensual que o património geológico se refere a ocorrências relacionadas com os elementos
abióticos. Na exposição que se segue, será usada a notação de Brilha (2015), na qual
“património geológico” se refere a elementos geológicos com elevado valor científico (Tabela
1). Sempre que se abordarem ocorrências sem grande valor científico, mas com potencial
educativo e/ou turístico, será usada a designação “sítio de geodiversidade”. Para que tal seja
possível é, necessariamente importante a identificação, caracterização e quantificação dessas
ocorrências no vale do Sousa.

Tabela 1. Conceitos, e respetiva descrição, associados à temática do património geológico (Brilha, 2015).

Conceito
Geodiversidade
Património
geológico

Descrição
Elementos abióticos
Ocorrências in situ de elementos de geodiversidade com elevado valor
científico – geossítios; ou elementos de património geológico, retirados do
seu local de ocorrência, mas que mantêm elevado valor científico;
Geossítio
Local onde ocorre um ou mais elementos da geodiversidade com elevado
valor científico
Sítios de
Elementos in situ que não têm especial valor científico, mas afiguram-se
geodiversidade como importantes recursos para a educação, turismo ou identidade
cultural das comunidades.
Elementos de
Elementos ex situ – caso de rochas ornamentais em edifícios - que não têm
geodiversidade especial valor científico, mas afiguram-se como importantes recursos para
a educação, turismo ou identidade cultural das comunidades.
Geomonumento Sítios com elevado valor turístico podem ser referidos por este termo.
Património
Conjunto dos geossítios previamente inventariados e caracterizados numa
geológico
dada área ou região.
Geoconservação O seu objetivo é a identificação, proteção e gestão de elementos
relevantes de geodiversidade.

3.5.1.

Metodologia

A metodologia baseou-se nas propostas de Lima et al. (2010), García-Cortés et al. (2014) e Brilha
(2015). Recorrendo aos pressupostos de Lima et al. (2010), e tendo por base questões como o
tema, valor, escala e propósito, foram definidas as principais linhas de atuação (Tabela 2).

Tabela 2. Questões e aplicabilidade ao concelho de Lousada (adaptado de Lima et al., 2010).

Questão
Tema

Significado
Tema a ser inventariado

Valor

Uso potencial do património
(científico, educativo, turístico)

Aplicação ao concelho de Lousada
Património associado à geodiversidade
em geral.
Inventariação da geodiversidade
relevante numa ou em várias vertentes
passíveis de aproveitamento.
31

Resumo Técnico | Paisagem Protegida Local do Sousa Superior
Escala
Uso

Território, e respetiva área, sujeito a
inventariação
Propósito com que se procede à
inventariação

Vale de rio e respetivas vertentes, com
inventário a grande escala.
Tomada de conhecimento da
geodiversidade no quadro da criação
da PPSS e proposta de medidas de
proteção e divulgação.

A área de trabalho, considerável como muito reduzida, associada a trabalhos anteriores que
indiciam a presença de património (Novais, 2016) torna importante a realização de trabalho de
campo de pormenor. O trabalho desenvolveu-se por várias etapas, de acordo com o proposto
por Brilha (2015). A metodologia foi adaptada à realidade do vale do Sousa conforme explanado
na Tabela 3.

Tabela 3. Metodologia para inventário de quantificação da geodiversidade do concelho de Lousada
(adaptado de Brilha, 2015).

Geossítios
Elevado valor científico

Sítios de geodiversidade
Locais de elevado valor
educativo

Locais de elevado valor
turístico

Revisão bibliográfica

Lista de Potenciais
geossítios

Revisão de sítios usados

Revisão de sítios usados

em atividades educativas

em divulgação

Lista de potenciais sítios de geodiversidade
Trabalho de campo para identificação de:

Novos geossítios, com
avaliação qualitativa, de
acordo com os critérios:

Novos sítios, com avaliação qualitativa, de acordo com os
critérios:

Representatividade;

Potencial didático;

Paisagem;

Integridade;

Diversidade geológica;

Potencial interpretativo;

Raridade;

Acessibilidade;

Acessibilidade;

Conhecimento científico.

Condições de segurança.

Condições de segurança.

Lista final com caraterização completa
Avaliação quantitativa
Lista final, ordenada pelo valor de quantificação e risco de degradação
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A primeira etapa, revisão bibliográfica, relacionou-se com a consulta de fontes escritas em papel,
sítios da internet, interpretação de cartografia geológica, cartas topográficas e fotografia aérea.
Através destas fontes pretendeu-se aprofundar o conhecimento da geodiversidade do concelho,
bem como da sua geomorfologia. Foi igualmente consultada bibliografia histórica e turística, de
forma a se encontrar referências diretas ou indiretas a locais com potencial interesse.
Após a redação da lista de sítios potenciais, procedeu-se ao trabalho de campo. Face à escala da
cartografia, foi estabelecida uma densa rede de amostragem que permitiu, além do inventário
geológico, atualizar o conhecimento da geologia do vale do Sousa. Sempre que se encontrou
algum elemento de destaque na realidade do concelho elaborou-se a ficha de caracterização e
atribuiu-se uma referência de inventário. A referência é constituída por 3 letras,
correspondentes à abreviatura da freguesia, de acordo com a organização administrativa
anterior ao ano de 2013 (Tabela 4), onde se localiza o sítio, e a um número que corresponde à
ordem relativa de cada sítio na respetiva freguesia. Os sítios foram, numa fase ulterior,
pormenorizadamente estudados, georreferenciados e submetidos a fotografia. Da
caracterização foram elaboradas fichas de inventário.
Posteriormente, os sítios foram avaliados em relação ao seu valor científico, didático, turístico
e vulnerabilidade, tendo-se recorrido aos critérios coeficientes de ponderação propostos por
Brilha (2015). Em relação ao valor científico, foram igualmente avaliados de acordo com os
critérios de Brilha et al. (2010b, in Pereira et al., 2012), de forma a tornar possível a comparação
direta com o património constante do inventário do património geológico nacional.

Tabela 4. Abreviaturas usadas na referência de inventário de geossítios e sítios de geodiversidade do
concelho de Lousada.

Sigla

Localidade de referência

Cai

Caíde de Rei

Cer

Cernadelo

Mei

Meinedo

Pia

Pias

Tor

Torno

Vil

Vilar do Torno e Alentém
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3.5.2.

Inventário

Com base na metodologia descrita foi possível identificar 7 sítios (Tabela 5 e CARTA V – Carta
dos geossítios do concelho de Lousada), que se encontram nas proximidades de 14 localidades
(CARTA V – Carta dos geossítios do concelho de Lousada).

Tabela 5. Relação de sítios identificados no concelho de Lousada.

Nº cart.º
1
2
3
4
5
6
7

Ref.ª Inv.º

AVE1
CER1
CER2
MEI1
PIA1
TOR1
VIL1

Designação
Escarpa de falha de Castro
Alvéolo de Cernadelo
Meandros do rio Sousa
Estreitamento tectónico de Espindo
Falha da ponte de Pias
Miradouro do Santuário da Sr.ª Aparecida
Miradouro natural da mata de Vilar

Aquando do início do processo de inventariação do património geológico nacional, foram
propostas categorias geológicas temáticas, que correspondem aos principais temas que melhor
representam o país em termos de geodiversidade e evolução geológica do território (Brilha et
al., 2010a). Das 27 categorias geológicas temáticas, os sítios foram enquadrados em 3,
nomeadamente granitóides pré-mesozóicos (6 sítios) neotectónica em Portugal Continental (7
sítios) relevo e drenagem fluvial no maciço ibérico português (7 sítios). A maioria apresenta
elementos representativos de duas ou mais categorias, pelo que ocorre uma repetição de sítios
em relação às mesmas.

3.5.3.

Quantificação e seriação

De acordo com as caracterizações dos sítios, o valor científico (Tabela 6) varia entre 30% a 50%
de acordo com a metodologia proposta por Brilha (2015) e entre 21% e 43% de acordo com os
critérios usados no inventário do património geológico nacional (Brilha et al., 2010b, in Pereira
et al., 2012). Perante o intervalo de valore científicos, os elementos identificados serão,
doravante, referidos como sítios de geodiversidade, de acordo com o proposto por Brilha (2015).
A quantificação concernente ao valor educativo varia entre 275 e 335 (Tabela 6), sendo de
destacar que todos os sítios de geodiversidade se encontram no quarto superior da escala. O
valor turístico varia entre 250 a 305, encontrando-se todos os sítios na metade superior da
escala. Vários dos sítios foram penalizados pela falta de condições de segurança – intrínsecas ou
extrínsecas – e pela dificuldade de acesso. Em todos os casos estes indicadores são passíveis de
melhoria, em caso de adoção de estratégias de beneficiação no âmbito da criação da PPSS. Em
relação a critérios específicos, quase todos os sítios tiveram uma boa classificação no critério
“potencial didático”. Este é um aspeto que reforça a importância do património geológico ao
serviço da comunidade, nomeadamente a educativa. Em relação ao valor turístico, o critério
“potencial interpretativo” dos sítios revela-se como uma mais-valia já que, para a maioria, o
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público necessita de poucos conhecimentos geológicos. A proximidade a áreas recreacionais de
índole diversa, espalhadas pelo concelho, beneficiou o valor dos sítios.
Quanto à vulnerabilidade, nenhum dos sítios apresenta vulnerabilidade alta (301-400), três têm
vulnerabilidade moderada (201-300) e quatro têm baixa vulnerabilidade (<200). Em quase todos
foram penalizantes os critérios acessibilidade, por haver um acesso suficientemente fácil aos
sítios; proteção legal, por não haver proteção nem controlo de acessos e densidade
populacional, pelo facto do concelho de Lousada ser densamente povoado, o que aumenta a
pressão sobre os sítios. À semelhança da classificação para fins educativos e turísticos, é de
destacar que a quantificação da vulnerabilidade foi efetuada num momento em que a Paisagem
Protegida Local do Sousa Superior não está estabelecida. No âmbito desta, a adoção formal de
medidas de proteção diminuirá a vulnerabilidade de todos os sítios.

Valor educativo (0 – 400)

Valor turístico (0 – 400)

Vulnerabilidade(0 – 400)

Designação
Escarpa de falha de Castro
Alvéolo de Cernadelo
Meandros do rio Sousa
Estreitamento tectónico de Espindo
Falha da ponte de Pias
Miradouro do Santuário da Sr.ª Aparecida
Miradouro natural da mata de Vilar

Valor científico, (0 – 100%,
(Brilha et al., 2010b)

AVE1
CER1
CER2
MEI1
PIA1
TOR1
VIL1

Valor científico (0-100%)
(Brilha, 2015)

1
2
3
4
5
6
7

Sítio

Nº cartográfico

Tabela 6. Valor científico, educativo, turístico e vulnerabilidade dos sítios inventariados. Quanto maior a
quantificação, melhor o potencial do sítio. A quantificação da vulnerabilidade é inversa, sendo desejáveis
valores reduzidos, que se traduzem numa menor vulnerabilidade.

41
30
34
38
50
49
44

33
21
25
35
43
40
40

285
275
315
300
295
330
335

245
250
275
290
270
280
305

270
225
185
165
225
175
130

Procedendo à seriação dos sítios em relação às diferentes quantificações, o local com maior
valor científico é a falha da ponte de Pias e o miradouro do santuário da Sr.ª Aparecida.
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3.5.4.

Conclusões

O concelho de Lousada em geral, e o vale do Sousa em particular, apresentam património
geológico. Foram identificados e quantificados sete sítios na área em estudo, no que diz respeito
aos valores científico, educativo e turístico. A vulnerabilidade foi igualmente quantificada. Os
elementos portadores de património geológico são classificáveis como sítios de geodiversidade
pelo seu valor científico. Os sítios apresentam valores educativo e turístico que justificam o seu
uso ao serviço da comunidade. A vulnerabilidade não indicia, de momento, ameaças iminentes.
É de esperar que a quantificação diminua consideravelmente caso a PPSS seja formalmente
constituída.

4. Clima
O clima é um dos mais importantes ramos da geografia (Ribeiro e Lautensach, 1987), não sendo,
por isso, estranha a sua inclusão em diversificadas matérias de estudo, sobretudo as
relacionadas com a geografia humana, dadas as restrições que pode colocar às comunidades e,
em particular, à vegetação (Dinis, 1993).
O território de Lousada está, assim, na região climática de influência atlântica, para o qual muito
contribuem os corredores naturais dos rios Sousa e Mezio. O clima é temperado marítimo
húmido, a super húmido, de invernos e verões com variações climáticas de tipo fresco a
moderado (Dados obtidos a partir da leitura do Mapa de Contrastes Térmicos à escala 1/1000
000, referentes ao período de 1931-1960 e o Quadro III – Características e localização dos tipos
de regimes térmicos existentes em Portugal, segundo DAVEAU et al., 1985), com temperaturas
médias anuais entre 10-12,5°C, o que, de certa maneira, reflete os valores médios de humidade
relativa, para o mesmo espaço temporal, designadamente as percentagens de 75-80% de
humidade que se verificam no quadrante Oeste e noroeste da freguesia de Lustosa. As restantes
freguesias que compõem o concelho apresentam valores percentuais na ordem dos 80-85% de
humidade relativa anual. Estas estimativas refletem claramente a influência que exercem os dois
principais rios que atravessam o concelho, bem patente também na variação da precipitação,
com valores entre 1200-1600 mm, com dois blocos distintos marcados pelas bacias hidrográficas
do rio Sousa (1200-1400 mm) e rio Mezio (1400-1600 mm).
A insolação1 é um elemento climático muito importante para o desenvolvimento de numerosas
atividades humanas, nomeadamente as atividades agrícolas (Azevedo e Marques, 1987). A
Norte, abarcando as freguesias de Lustosa e Sto. Estêvão de Barrosas e uma pequena faixa a
este, abrangendo as freguesias de Torno, Vilar do Torno e Alentém e uma parte a nordeste da
freguesia de Caíde de Rei, apresentam valores de insolação anuais entre as 2300-2400 horas. Na
1

A Carta de Insolação foi elaborada com os valores médios anuais da insolação, expressa em horas, em
30 estações climáticas, com observações no período 1931-60, complementadas com a informação de 26
estações com períodos de funcionamento de 15 e 30 anos, segundo Azevedo e Marques, 1987.
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parte sudoeste, correspondente à parte terminal do rio Mezio, que compreende o quadrante
sul da freguesia de Figueiras, a quase totalidade da de Casais, a metade sul da freguesia de
Cristelos, a totalidade das freguesias de Nevogilde e Nespereira, o quadrante este de Boim e a
metade este da freguesia de Lodares, chega a atingir valores entre as 2500-2600 horas de
insolação anual. A área central e sul do concelho, abarcando as restantes freguesias, mostra
valores intermédios de insolação anual, que rondam as 2400-2500 horas.
Pelos valores de insolação anual verificamos que não são muito significativos os dias com
nebulosidade. Apenas a norte do concelho, correspondente à vertente montanhosa da serra dos
Campelos, se verificam dias nebulosos frequentes, todavia, nem sempre chuvosos. O restante
território é penetrado por manchas estreitas de nevoeiros das baixas continentais (de
irradiação) (Daveau et al., 1985), pouco espessos, com expressões esporádicas ao longo dos
períodos do Outono, Inverno e Primavera, surgindo maioritariamente à noite e de manhã cedo
(Dados obtidos a partir da leitura do Mapa de Nevoeiro e Nebulosidade à escala 1/1000 000,
referentes ao período de 1931-1960, do Centro de Estudos Geográficos – Instituto Geográfico e
Cadastral, segundo Daveau et al., 1985).

Figura 12. Ponte da Veiga, freguesia do Torno, no lugar da Veiga. Rio Sousa.
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5. Enquadramento
biogeográfico

bioclimático

e

A bioclimatologia é uma ciência ecológica que correlaciona o clima e os seres vivos. O clima
exerce uma grande influência sobre a paisagem e, em particular, sobre a vegetação, sendo uma
variável global que determina e condiciona de modo permanente e generalizado todas as
funções da paisagem e restantes elementos do meio natural que a ela estão associados
(Fernandes, 1991 in Ferreira & Gomes, 2002). A biogeografia é um ramo da geografia que estuda
a distribuição dos seres vivos na Terra, relacionando o meio físico com o biológico. A
fitogeografia e a fitossociologia fornecem então diversos dados para o estudo biogeográfico das
regiões. Estes dados permitem estabelecer uma tipologia ou sistemática da superfície do planeta
Terra, demonstrando a grande importância que a flora e a vegetação desempenham na
definição e delimitação de territórios (Costa et al., 1998). Segundo as categorias aceites em
Biogeografia, o concelho de Lousada é caracterizado como pertencendo às seguintes unidades:
Holoártico (Reino), Eurosiberiana (Região), Atlântica-Medioeuropeia (Sub-região), Atlântica
(Superprovíncia), Cantabro-Atlântica (Província), Galaico-asturiana (Subprovíncia), GalaicoPortuguês (Setor), Miniense (Subsetor), Miniense Litoral (Superdistrito).

Figura 13. Moinhos e açude de Espindo, Meinedo.
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6. Património Natural – Flora e
Vegetação
6.1. Flora e Habitats
6.1.1. Introdução
Conhecer a flora natural de uma região é fundamental pois, sendo as comunidades vegetais fixas
e proporcionando a existência de uma diversidade de habitats para outras espécies, surgem
como notável indicador do estado de conservação de uma região. A flora e a vegetação,
enquanto componentes biológicos dos ecossistemas, funcionam como bons indicadores da
evolução do meio, sendo a sua estrutura e composição reflexo do funcionamento dos
ecossistemas e da ação antropogénica aí existente.
O presente estudo teve como objetivos gerais a inventariação e caracterização da flora e
vegetação do Município de Lousada, na região do Sousa Superior de forma a avaliar o estado da
diversidade florística.

6.1.2. Metodologia
De janeiro de 2016 a junho de 2018 realizaram-se várias saídas de campo regulares ao longo do
concelho de Lousada. Para o presente relatório consideraram-se os dados de amostragem
incluídos na área do Sousa Superior. Adicionalmente, no decorrer dos trabalhos de cartografia
dos habitats da área delimitada (setembro de 2018 a agosto de 2019), foram registadas novas
espécies. Em cada ponto foi possível analisar as diferentes unidades de vegetação permitindo a
identificação direta das espécies no próprio local e registo fotográfico das mesmas, sendo que
as que tenham suscitado dúvidas foram colhidas para posterior identificação em herbário
recorrendo a bibliografia especializada ou por comparação com espécimes herborizados –
Herbarium Universitatis Aveirensis.

6.1.3. Elenco florístico
Na região do Sousa superior foram identificadas 317 espécies pertencentes a 86 famílias
botânicas (ver o Elenco Florístico da PPSS), das quais 17 são espécies RELAPE (Raras, Endémicas,
Localizadas, Ameaçadas ou em Perigo de Extinção) e 13 são espécies exóticas invasoras
(elencadas no Guia Prático para a identificação de Plantas Invasoras em Portugal. Marchante et
al., 2014). A identificação dos taxa teve como base a Flora Iberica – Plantas Vasculares de la
Península Ibérica & Islas Baleares e, para as famílias ainda não publicadas nesta obra, foi
utilizada a Nova Flora de Portugal – Continente e Açores. As famílias botânicas estão atualizadas
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segundo a classificação filogenética mais recentemente atribuída (resultante de evidências
genéticas e moleculares, entre outras), consultando a base de dados online Flora-On.

Espécies RELAPE
Consideram-se espécies RELAPE as espécies Raras, Endémicas, Localizadas, Ameaçadas ou Em
Perigo de Extinção constantes da Diretiva Habitats e/ou protegidas ao abrigo de legislação
nacional
Os habitats naturais encontram-se fortemente ameaçados por variados fatores, o que contribui
consequentemente para a regressão significativa da flora autóctone. A conservação e
incremento do património natural exigem que sejam atribuídos estatutos especiais a espécies
que estão confinadas a pequenas áreas específicas e cujo contingente se encontra em regressão
e/ou fragmentado.
O conceito de espécies RELAPE foi criado como veículo para a proteção de espécies de flora com
interesse para conservação. No concelho de Lousada, na região do Sousa Superior, foi possível
registar um conjunto de 17 espécies RELAPE (Tabela 7). Destacam-se o narciso-trombeta
(Narcissus pseudonarcissus subsp. nobilis), o narciso (Narcissus triandrus L.) e a gilbardeira
(Ruscus aculeatus L.), protegidas ao abrigo da Diretiva Habitats. O azevinho (Ilex aquifolium L.)
é protegido ao abrigo do Decreto-Lei 423/89 de 4 de dezembro. As restantes espécies são
endemismos ibéricos, isto é, de distribuição restrita à Península Ibérica.
Na área de estudo é possível observar exemplares de sobreiro (Quercus suber L.) adultos e
também alguns em regeneração. Esta é uma espécie protegida, sendo proibido o abate por
indivíduo ao abrigo do Decreto-Lei 169/01 de 25 de maio, e tendo sido consagrada como Árvore
Nacional de Portugal e símbolo do nosso país desde 2011.
Apesar de atualmente não ocorrerem espontaneamente na região, o projeto Plantar Lousada
promoveu a plantação de duas espécies de árvores classificadas pela Lista Vermelha da Flora
Vascular de Portugal Continental em terrenos da PPSS com condições ecológicas adequadas a
estas espécies – Taxus baccata (em perigo) e Sorbus latifolia (vulnerável).

Tabela 7. Espécies RELAPE presentes na PPSS.

Espécies RELAPE
Nome científico

Nome comum

Categoria

Adenocarpus
lainzii
(Castrov.)
Castrov.
Baldellia alpestris (Coss.) M.Laínz

codesso

Endémica da Península Ibérica

n.d.

Endémica do NW da Península Ibérica

Crocus serotinus Salisb.

açafrão-bravo

Endémica da Península Ibérica

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet

giesta-branca

Endémica da Península Ibérica

Echium rosulatum Lange subsp.
rosulatum
Hyacinthoides paivae S.Ortiz &
Rodr.Oubiña
Ilex aquifolium L.

marcavala-preta

Endémica do NW da Península Ibérica

n.d.

Endémica do NW da Península Ibérica

azevinho

Decreto-Lei 423/89 de 4 de Dezembro.

Linaria triornithophora (L.) Willd.

esporas-bravas

Endémica do NW da Península Ibérica
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Lupinus gredensis Gand.

tremoço-bravo

Endémica da Península Ibérica

narcisotrombeta
narciso

Diretiva Habitats - Anexo II e Anexo IV

Omphalodes nitida Hoffmanns. &
Link
Quercus suber L.

n.d.

Endémica do NW da Península Ibérica

sobreiro

Decreto-Lei 169/01

Ruscus aculeatus L.

gilbardeira

Diretiva Habitats - Anexo V

Sorbus latifolia (Lam.) Pers.

mostajeiro-defolhas-largas
tojo-manso

Vulnerável (Lista Vermelha da Flora
Vascular de Portugal Continental)
Endémica da Península Ibérica

teixo

Em perigo (Lista Vermelha da Flora
Vascular de Portugal Continental)

Narcissus pseudonarcissus
nobilis (Haw.) A.Fern.
Narcissus triandrus L.

Stauracanthus genistoides
Samp.
Taxus baccata L.

subsp.

(Brot.)

Diretiva Habitats - Anexo IV

No decorrer dos trabalhos de inventário florístico registaram-se núcleos de espécies que, apesar
de não terem qualquer estatuto de proteção nacional ou europeu, foram consideradas no
presente trabalho como raras devido às suas reduzidas populações ou, em alguns casos, por
apenas ter sido registada uma única população da espécie, no território concelhio. As
populações das espécies protegidas ao abrigo da Diretiva Habitats e das espécies consideradas
como raras a nível concelhio foram registadas num mapa de forma a acompanhar a evolução
das mesmas (Tabela 8, CARTA VI – Distribuição de espécies de flora RELAPE no concelho de
Lousada).

Tabela 8. Espécies protegidas ao abrigo da Diretiva Habitats e espécies consideradas raras no território
concelhio.

Nome-científico

Nomecomum

Estatuto

Observações

Ceterach officinarum Willd. subsp.
officinarum
Hyacinthoides paivae S.Ortiz &
Rodr.Oubiña

douradinha

Rara no concelho

CO

n.d.

Merendera montana (L.) Lange

noselha

Rara no concelho Endémica do NW
da
Península
Ibérica
Rara no concelho

registada apenas
uma população
poucas populações

poucas populações

MM

Narcissus pseudonarcissus subsp.
nobilis (Haw.) A.Fern.
Narcissus triandrus L.

narcisotrombeta
narciso

poucas populações

NP

poucas populações

NT

Phyllitis
scolopendrium
(L.)
Newman subsp. scolopendrium
Polygonatum odoratum (Mill.)
Druce
Primula acaulis (L.) L. subsp. acaulis
Ruscus aculeatus L.

língua-cervina

registadas apenas
duas populações
poucas populações

PS
PO

poucas populações
poucas populações

PA
RA

Scilla autumnalis L.

cila-de-outono

poucas populações

SA

selo-desalomão
pão-e-queijo
gilbardeira

Diretiva Habitats Anexos II e IV
Diretiva Habitats Anexo IV
Rara no concelho
Rara no concelho
Rara no concelho
Diretiva Habitats Anexo V
Rara no concelho

Sigla no
mapa

HP
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Espécies exóticas invasoras
No decorrer dos trabalhos registou-se um total de 13 espécies exóticas invasoras (Tabela 9),
sendo as mais preocupantes a mimosa (Acacia dealbata), a austrália (Acacia melanoxylon), a
acácia-bastarda (Robinia pseudoacacia) e a erva-da-fortuna (Tradescantia fluminensis).
Verificou-se que as manchas com espécies invasoras se mantêm, controladas pois estão muitas
vezes circundadas por terrenos agrícolas que, pelo regime de produção, não permitem o seu
estabelecimento e proliferação. No entanto, com o abandono agrícola ou em terrenos em
regime de pousio, as espécies exóticas invasoras podem começar a proliferar. Urge assim a
criação de um plano de gestão e controlo das áreas invadidas, para que estas espécies não
proliferem para outros locais e sejam assim controladas nas áreas em que ocorrem.
A erva-das-pampas (Cortaderia selloana) encontra-se presente no território de uma forma
pontual, devendo ser aplicado o quanto antes um plano de controlo desta espécie invasora,
dado o seu elevado potencial de propagação, já verificado noutras regiões do território nacional.

Tabela 9. Espécies exóticas invasoras presentes na PPSS.

Espécies Exóticas Invasoras
Nome científico

Nome comum

Acacia dealbata Link

mimosa

Acacia melanoxylon R. Br.

austrália

Arundo donax L.

canas

Bidens frondosa L.

erva-rapa

Conyza canadensis (L.) Cronq.

avoadinha

Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. &
Graebn.
Datura stramonium L.

erva-das-pampas

Erigeron karvinskianus DC.

vitadínia-das-floristas

Eucalyptus globulus Labill.

eucalipto

Galinsoga parviflora Cav.

erva-da-moda

Phytolacca americana L.

erva-tintureira

Robinia pseudoacacia L.

acácia-bastarda

Tradescantia fluminensis Vell.

erva-da-fortuna
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figueira-do-inferno

6.2. Unidades de Paisagem
As unidades de paisagem são um elemento crucial para a gestão territorial pois a interpretação
dessa interação natural e antrópica possibilita identificar as valências e fragilidades de cada
unidade, sendo fatores determinantes para quadros de planeamento de organização territorial.
Este conhecimento da paisagem fornece os dados necessários para que seja garantida uma
equidade da distribuição territorial, contribuindo assim para que seja assegurado o equilíbrio
das atividades antropogénicas com os espaços naturais.
Na PPSS distinguem-se 13 Unidades de Paisagem (Figura 14, CARTA VII – Unidades de paisagem
na Paisagem Protegida Local do Sousa Superior):
1. Campo agrícola: caracterizado essencialmente por campos de produção de milho de
forma intensiva com recurso a pesticidas e fertilizantes químicos. Apresenta em alguns
locais um mosaico com a produção tradicional de diferentes culturas, sebes-vivas de
pequenos bosquetes e a prática tradicional da vinha do enforcado – características que
tornam estes campos uma mais-valia para a preservação e promoção da biodiversidade,
funcionando como corredores ecológicos no território.
2. Cursos de água e vegetação marginal: esta unidade inclui os planos de água corrente e
a vegetação ripícola associada a estes.
3. Eucaliptal: produção florestal ordenada em monocultura de eucalipto. Na PPSS muitas
manchas de eucaliptal encontram-se abandonadas, apresentando alguma regeneração
de vegetação nativa.
4. Folhosas: esta unidade é caracterizada por bosques nativos naturais ou plantados
(carvalhais, salgueirais, freixiais, misto de folhosas nativas) e por bosques plantados de
espécies folhosas exóticas (carvalho-americano, carvalho-dos-pântanos, choupais –
Populus x canadensis).
5. Incultos: nesta unidade estão incluídas as áreas agrícolas em abandono, apresentando
o desenvolvimento de vegetação pioneira de áreas perturbadas.
6. Invasoras: área ocupada por espécies exóticas invasoras, catalogadas no Decreto-Lei n.º
92/2019.
7. Jardins Históricos: esta unidade foi destacada pela importância e relevância dos jardins
históricos para o património histórico e botânico do concelho de Lousada, encerrando
neles exemplares notáveis de espécies botânicas.
8. Matos: áreas dominadas pela diversidade de espécies nativas de matos e herbáceas
associadas a estes, manchas de grande importância ecológica.
9. Outros: nesta unidade estão inseridos os parques verdes, espaços ajardinados, espaços
naturais artificializados, manchas pouco significativas com espécies exóticas.
10. Pinhal: esta unidade representa os antigos povoamentos de monocultura de pinheirobravo. Estes povoamentos foram em grande parte substituídos pela monocultura do
eucalipto. Atualmente, algumas manchas resistiram e apresentam um estrato herbáceo
e arbustivo bastante diversificado, funcionando como abrigos relevantes para a
biodiversidade.
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11. Vinha: cultura permanente, sendo explorada maioritariamente de forma intensiva.
Caracterizada por grandes alterações ao relevo do solo aquando da sua implantação,
utilização de grande quantidade de pesticidas e explorada em grandes áreas contínuas.
A vinha tradicional e a prática ancestral da vinha do enforcado são explorações
sustentáveis e com contributos para a preservação e promoção da biodiversidade, no
entanto a maior área desta cultura no território concelhio é a exploração industrial.
12. Zona paludosa: caracterizada por manchas densas de Typha latifolia, Sparganium
erectum e Juncus effusus. Unidade pouco representada na PPSS, no entanto é
importante adotar métodos que promovam o aumento destas manchas, uma vez que
foram registadas populações de anfíbios que dependem da presença deste habitat –
como é o caso da população de rela-comum (Hyla molleri). Uma das ameaças a esta
unidade de paisagem, observada durante o trabalho de campo, foi o aumento do nível
de solo de terrenos encharcados de forma a possibilitar o cultivo de milho.
13. Zona urbana: esta unidade inclui o tecido residencial, rodoviário e outras infraestruturas
edificadas.

Figura 14. Percentagem de ocupação de cada Unidade de Paisagem na área da PPSS.
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Na Tabela 10 podem ser consultadas em maior detalhe as áreas (em hectares) das Unidades de
Paisagem e das manchas de vegetação associadas.

Tabela 10. Área das Unidades de Paisagem e respetivos tipos de povoamento da PPSS.

Unidade de Paisagem

Povoamento

Área (Ha)

Campo agrícola

Campo agrícola

577,06

Cursos de água e vegetação
marginal
Eucaliptal

Cursos de água e vegetação marginal

33,35

Eucaliptal (Eucalyptus globulus)

243,54

Folhosas

Bosque misto

82,27

Folhosas

Carvalhal (Quercus robur)

46,55

Folhosas

Choupal (Populus x canadensis)

11,55

Folhosas

Freixial (Fraxinus angustifolia)

4,10

Folhosas

Plantação Quercus palustris

0,86

Folhosas

Plantação Quercus rubra

2,79

Folhosas

Plantação Quercus rubra e Cupressus lusitanica

14,32

Folhosas

Regeneração Quercus robur e Pinus pinaster

2,14

Folhosas

Regeneração Salix atrocinerea

0,47

Folhosas

Salgueiral

3,54

Incultos

Incultos

61,60

Invasoras

Acacial (Acacia dealbata)

14,11

Invasoras

Acacial (Acacia melanoxylon)

2,53

Invasoras

Manchas de Robinia pseudoacacia

20,38

Jardins Históricos

Jardins Históricos

6,80

Matos

Matos

58,91

Outros

Outros

33,83

Pinhal

Pinhal

0,63

Vinha

Vinha

274,15

Zona paludosa

Zona paludosa

1,44

Zona urbana

Zona urbana

111,61
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Na Unidade de Paisagem “folhosas” verificou-se uma grande variedade do tipo de povoamento,
pelo que se detalhou em maior grau as manchas de vegetação dentro desta unidade (Figura 15).
Nas “folhosas”, os povoamentos de “bosque misto” e “carvalhal” são os que cobrem maior área.
O povoamento de “bosque misto” corresponde a manchas florestais dominadas por espécies de
folhosas e acompanhas por espécies de resinosas. O povoamento de “carvalhal” corresponde
precisamente a manchas florestais dominadas pelo carvalho-alvarinho (Quercus robur).

Figura 15. Percentagem de ocupação de cada povoamento na Unidade de Paisagem “Folhosas ”.
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A caracterização da Unidade de Paisagem “Invasoras” é muito relevante como ferramenta para
adoção de medidas de controlo de espécies exóticas invasoras, tendo sido também registado
com detalhe os tipos de povoamento de invasoras que ocorrem na PPSS (Figura 16).
Nas “invasoras” verificou-se apenas a presença de três espécies arbóreas exóticas invasoras que
formam manchas densas e que urge o seu controlo. Entre as manchas de mimosas (Acacia
dealbata), austrálias (Acacia melanoxylon) e acácias-bastarda (Robinia pseudoacacia), as
manchas de mimosas são as que dominam na área da PPSS.

Figura 16. Percentagem de ocupação de cada povoamento na Unidade de Paisagem “Invasoras”.
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6.3. Comunidades vegetais
A atividade humana, mais ou menos intensa, reflete-se sempre na diversidade e nas
comunidades florísticas de uma região. No concelho de Lousada, a ação antropogénica está bem
presente na conversão da floresta autóctone para áreas destinadas à produção de monoculturas
específicas de eucalipto (Eucalyptus globulus Labill.) e na cultura da vinha. Atualmente as áreas
de pinhal nesta região são residuais, uma vez que foram também convertidas para produção de
eucalipto.
No entanto, em alguns locais deparamo-nos com uma vegetação muito mais próxima daquela
que seria a vegetação climácica da região. Aqui, em terrenos não intervencionados e/ou bem
conservados, destacam-se as manchas de carvalhais galaico-portugueses. O levantamento das
comunidades existentes na área de estudo permitiu identificar, com base nas Unidades de
Paisagem, cinco comunidades vegetais distintas: povoamentos de produção de eucalipto,
bosques de folhosas, manchas de vegetação ripícola, áreas de matos e vegetação rupícola.
Aliado a estes, registam-se algumas comunidades vegetais menos representativas do ponto de
vista florístico: acacial, vegetação ruderal e agricultura.

1. Povoamentos de produção de eucalipto
Na área florestal observa-se um predomínio do eucaliptal. A plantação de pinheiro-bravo (Pinus
pinaster Aiton) aparece bastante fragmentada e residual entre os extensos eucaliptais. Em
algumas zonas de eucaliptal e pinhal são visíveis vestígios da floresta autóctone, com carvalhoalvarinho e castanheiro em regeneração, com o sub-bosque formado por várias espécies
herbáceas e arbustivas características dos carvalhais galaico-portugueses (Figura 17).

Figura 17. Zona florestal com monocultura de eucalipto (atrás) e antiga área de carvalhal, comprovada
pela regeneração natural de Quercus robur (manchas verde-claras entre as giestas-brancas).
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2. Bosques de Folhosas
Intercalados com os extensos eucaliptais surgem pequenos bosques de folhosas dominadas por
carvalhos (Quercus spp.) e onde foi identificado o habitat da Diretiva Habitats 92/43/CEE:
Carvalhais galaico-portugueses de Quercus robur e Quercus pyrenaica (9230) - Subtipo
9230pt1 – Carvalhais de Quercus robur. Este habitat está fortemente ameaçado pela contínua
proliferação das monoculturas específicas florestais.
Em Lousada, este habitat corresponde a bosques caducifólios dominados pelo carvalhoalvarinho (Quercus robur), acompanhados pelo sobreiro (Quercus suber). No conjunto das lianas
destacam-se a madressilva (Lonicera periclymenum), silvas (Rubus ulmifolius) e heras (Hedera
sp.). No estrato arbustivo destaque para o pilriteiro (Crataegus monogyna), medronheiro
(Arbutus unedo), gilbardeira (Ruscus aculeatus), sanguinho-de-água (Frangula alnus), pereirabrava (Pyrus cordata), giestas (Cytisus spp.), queiró (Calluna vulgaris), urzes (Erica spp.) e tojos
(Ulex spp.). No estrato herbáceo alguns geófitos caraterísticos, como os narcisos (Narcissus
triandrus), Hyacinthoides paivae e fetos típicos – falso-feto-macho (Dryopetris affinis subsp.
affinis), Polypodium spp. e Asplenium spp., tendo ainda sido registado na localidade de Caíde de
Rei, num afluente do Rio Sousa, um feto menos comum – língua-cervina (Phyllitis scolopendrium
subsp. scolopendrium). Na Figura 18 é possível observar algumas espécies mais emblemáticas
dos bosques de folhosas.

Figura 18. Espécies dos bosques de folhosas. A – Quercus robur; B – Quercus suber; C – Pormenor da folha
de Quercus pyrenaica; D – Frangula alnus; E – Crataegus monogyna; F – Rubus ulmifolius; G – Phyllitis
scolopendrium subsp. scolopendrium.
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3. Linhas de água e vegetação ripícola
As margens das linhas de água são áreas de extrema importância para a diversidade florística e
faunística, se bem preservadas. Na PPSS as margens das linhas de água estão descaracterizadas
pela exploração dos campos agrícolas. No entanto, existem áreas em que a vegetação se
encontra relativamente preservada e onde é possível identificar importantes núcleos de
amieiros (Alnus glutinosa) e de salgueiros-pretos (Salix atrocinerea), formando galerias ripícolas
compactas, onde também se observam freixos (Fraxinus angustifolia), carvalhos-alvarinho
(Quercus robur) e loureiro (Laurus nobilis). Apesar das galerias ripícolas se encontrarem
seriamente ameaçadas, existem áreas onde é possível vislumbrar o habitat prioritário constante
da Diretiva Habitats 92/43/CEE: Florestas aluviais de Alnus glutinosa e Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae) (91E0*) – Subtipo 91E0pt1 – Amiais ripícolas. Neste
habitat o amieiro domina o estrato arbóreo, acompanhado pelas espécies arbóreas
supramencionadas; no estrato arbustivo ocorrem o sanguinho-de-água (Frangula alnus), o
pilriteiro (Crataegus monogyna) e o sabugueiro (Sambucus nigra); e no estrato herbáceo as
violetas-bravas (Viola riviniana), milfurada (Hypericum perforatum), botão-de-ouro (Ranunculus
repens), escrofulária (Scrophularia scorodonia) e fetos característicos – feto-real (Osmunda
regalis), feto-pente (Blechnum spicant subsp. spicant), feto-fêmea (Athyrium filix-femina),
fentanha (Polystichum setiferum) e falso-feto-macho (Dryopteris affinis subsp. affinis). Na Figura
19 é possível observar algumas espécies mais emblemáticas das galerias ripícolas.
Nos cursos de água da PPSS verificou-se que é no rio Sousa onde existe uma maior riqueza a
nível da diversidade e densidade do estrato arbóreo da vegetação ripícola. No entanto, nas
ribeiras afluentes podemos encontrar uma maior diversidade de espécies herbáceas ripícolas,
sendo que algumas espécies raras a nível concelhio ocorrem apenas nestas ribeiras.

Figura 19. Algumas espécies da galeria ripícola presentes na Quinta dos Ingleses. A – Alnus glutinosa; B –
Inflorescência de Salix atrocinerea; C – Laurus nobilis; D – Crataegus monogyna; E – Hypericum
perforatum; F – Inflorescência de Sambucus nigra; G – Viola riviniana; H – Ranunculus repens; I – Osmunda
regalis.
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4. Matos
O estrato arbustivo é constituído, salvo algumas exceções, por espécies que ocorrem igualmente
nos povoamentos de eucalipto e pinhal, bem como nos carvalhais. As espécies mais
representativas são as seguintes: Leguminosas como codessos (Adenocarpus lainzii), giestabranca (Cytisus multiflorus), giesta-amarela (Cytisus striatus), tojo-molar (Ulex minor) e tojoarnal (Ulex europaeus). As Ericáceas representam-se pelas espécies, queiroga (Calluna vulgaris),
queiró (Erica umbellata) e urze-roxa (Erica cinerea). Estes locais são também colonizados pelo
sargaço (Halimium lasianthum) e pela ubíqua silva (Rubus ulmifolius). Perante este tipo de
vegetação foi identificado um habitat constante na Diretiva Habitats 92/43/CEE: Charnecas
secas europeias (4030) – Subtipo 4030pt2 – Tojais e urzais-tojais galaico-portugueses não
litorais. Subtipo com composição florística variável, sendo que a maior diversidade cabe sempre
às espécies características da classe Calluno-Ulicetea, com destaque para as famílias ericáceas,
representadas por algumas espécies do género Erica e das leguminosas, representadas por
espécies do género Ulex. Na Figura 20 é possível observar uma área de matos e algumas espécies
típicas.

Figura 20. Espécies e vegetação dos matos. A – Matos com Ericáceas, Cistáceas, Cytisus spp. e Ulex spp.;
B – Halimium lasianthum subsp. lasianthum; C – Ulex europaeus.
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5. Vegetação rupícola
A vegetação rupícola, de características peculiares, surge nas fissuras ou depressões dos
afloramentos rochosos e muros. Na PPSS, esta vegetação encontra-se nos muros tradicionais e
nos afloramentos rochosos nas manchas de matos. Associados a este tipo de vegetação estão
os briófitos e líquenes que se desenvolvem diretamente sobre a superfície da rocha. Nas
pequenas fissuras ou depressões das rochas desenvolve-se a vegetação fissurícola que tira
partido da acumulação de nutrientes e humidade. A condicionante edáfica destes meios limita
as comunidades que aqui se conseguem instalar, desenvolvendo-se comunidades específicas e
alguns endemismos, fruto de condições microclimáticas únicas. Neste tipo de habitat foram
identificadas várias espécies entre as quais, o tomilho-bravo (Thymus caespititius), fentilho
(Asplenium billotii), avencão (Asplenium trichomanes subsp. quadrivalens); a família das
crassuláceas é representada pelas espécies arroz-dos-telhados (Sedum album), arroz-dos-muros
(Sedum brevifolium), Sedum anglicum, uva-de-gato (Sedum hirsutum) e umbigo-de-vénus
(Umbilicus rupestris); estão também presentes a gramínea erva-fina (Agrostis truncatula) e
geófitas bulbosas como a cila-de-uma-folha (Scilla monophyllos), cila-de-outono (Scilla
autumnalis), a noselha (Merendera montana) e Romulea bulbocodium. Na Figura 21 é possível
observar algumas espécies características da vegetação rupícola.
Analisando as espécies que ocorrem nestas comunidades vegetais foi possível identificar um
habitat constante na Diretiva Habitats 92/43/CEE: Rochas siliciosas com vegetação pioneira da
Sedo-Scleranthion ou da Sedo albi-Veronicion dillenii (8230) – Subtipo 8230pt1 – Tomilhais
galaico-portugueses. Este subtipo foi identificado pelo domínio de Thymus caespititius nas
formações nanocaméfitas, acompanhado da gramínea Agrostis truncatula e das geófitas Scilla
monophyllos, Scilla autumnalis, Merendera montana e Romulea bulbocodium. De referir que em
Portugal os “tomilhais” de Thymus caespititius são apenas conhecidos do Setor GalaicoPortuguês (onde se insere o concelho de Lousada).
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Figura 21. Espécies da vegetação rupícola. A – Thymus caespititius; B – Asplenium billotii; C – Scilla
monophyllos; D – Romulea bulbocodium; E – Sedum hirsutum; F – Sedum anglicum.
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6. Vegetação ruderal
Nos vários caminhos, sobretudo nas bermas, o destaque recai na vegetação ruderal, isto é,
vegetação que se desenvolve em ambientes fortemente perturbados pela ação antrópica. Esta
é representada por um grande número de espécies: funcho (Foeniculum vulgare), cenoura-brava
(Daucus carota subsp. carota), dedaleira (Digitalis purpurea subsp. purpurea), erva-férrea
(Prunella vulgaris subsp. vulgaris); várias compostas como a avoadinha (Conyza canadensis), a
tripa-de-ovelha (Andryala integrifolia), a tasneirinha (Senecio vulgaris), entre outras; as
gramíneas são também muito representativas, fazendo-se representar por espécies como a
erva-lanar (Holcus lanatus) ou o panasco (Dactylis glomerata). Na Figura 22 é possível observar
algumas espécies características da vegetação ruderal.

Figura 22. Espécies da vegetação ruderal. A – Foeniculum vulgare; B – Prunella vulgaris subsp. vulgaris; C
– Daucus carota subsp. carota; D – Digitalis purpurea subsp. purpurea.
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Elenco Florístico da PPSS
Legenda
Espécies RELAPE
Espécies Invasoras

Categoria
RELAPE

Grupo

Família

Nome científico

Nome comum

ANGIOSPÉRMICA

ALISMATACEAE

Alisma plantago-aquatica L.

tanchagem-aquática

ANGIOSPÉRMICA

ALISMATACEAE

Baldellia alpestris (Coss.) M.Laínz n.d.

ANGIOSPÉRMICA

ALTINGIACEAE

Liquidambar styraciflua L.

liquidambar

ANGIOSPÉRMICA

AMARANTHACEAE

Chenopodium vulgare L.

n.d.

ANGIOSPÉRMICA

AMARYLLIDACEAE

Allium triquetrum L.

alho-triangular-branco

ANGIOSPÉRMICA

AMARYLLIDACEAE

Narcissus pseudonarcissus subsp.
narciso-trombeta
nobilis (Haw.) A.Fern.

Diretiva Habitats
- Anexo II e
Anexo IV

ANGIOSPÉRMICA

AMARYLLIDACEAE

Narcissus triandrus L.

Diretiva Habitats
- Anexo IV

ANGIOSPÉRMICA

APOCYNACEAE

Vinca difformis Pourr. subsp.
vinca
difformis

ANGIOSPÉRMICA

AQUIFOLIACEAE

Ilex aquifolium L.

azevinho

ANGIOSPÉRMICA

ARACEAE

Arum italicum Mill.

jarro-dos-campos

ANGIOSPÉRMICA

ARACEAE

Lemna gibba L.

lentilha-de-água

ANGIOSPÉRMICA

ARACEAE

Lemna minor L.

lentilhas-de-água-menores

ANGIOSPÉRMICA

ARACEAE

Zantedeschia
Spreng.

ANGIOSPÉRMICA

ARALIACEAE

Hedera maderensis K. Koch ex A.
hera
Rutherf. subsp. iberica McAllister

ANGIOSPÉRMICA

ASPARAGACEAE

Cordyline australis Hook. f.

ANGIOSPÉRMICA

ASPARAGACEAE

ANGIOSPÉRMICA

ASPARAGACEAE

ANGIOSPÉRMICA

ASPARAGACEAE

Ruscus aculeatus L.

gilbardeira

ANGIOSPÉRMICA

ASPARAGACEAE

Scilla autumnalis L.

cila-de-outono

ANGIOSPÉRMICA

ASPARAGACEAE

Scilla monophyllos Link

cila-de-uma-folha

ANGIOSPÉRMICA

BETULACEAE

Alnus glutinosa (L.) Gaertn.

amieiro

ANGIOSPÉRMICA

BETULACEAE

Betula alba L.

vidoeiro-branco

aethiopica

narciso

(L.)

Endemismo
ibérico (NW)

Decreto-Lei
423/89 de 4 de
Dezembro.

jarro-de-jardim

fiteira

Hyacinthoides paivae S.Ortiz &
n.d.
Rodr.Oubiña
Polygonatum odoratum (Mill.)
selo-de-salomão
Druce

Endemismo
ibérico (NW)

Diretiva Habitats
- Anexo V
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ANGIOSPÉRMICA

BORAGINACEAE

Echium plantagineum L.

ANGIOSPÉRMICA

BORAGINACEAE

Echium rosulatum Lange subsp.
marcavala-preta
rosulatum

ANGIOSPÉRMICA

BORAGINACEAE

Myosotis discolor Pers.

miosótis

ANGIOSPÉRMICA

BORAGINACEAE

Myosotis secunda A. Murray

orelha-de-rato

ANGIOSPÉRMICA

BORAGINACEAE

Myosotis sp.

n.d.

ANGIOSPÉRMICA

BORAGINACEAE

ANGIOSPÉRMICA

BORAGINACEAE

ANGIOSPÉRMICA

BRASSICACEAE

Brassica oleracea L.

ANGIOSPÉRMICA

BRASSICACEAE

Capsella
Medik.

ANGIOSPÉRMICA

BRASSICACEAE

Cardamine hirsuta L.

agrião-menor

ANGIOSPÉRMICA

BRASSICACEAE

Lepidium heterophyllum Benth.

lepídio

ANGIOSPÉRMICA

BRASSICACEAE

Raphanus raphanistrum L.

saramago

ANGIOSPÉRMICA

BRASSICACEAE

Rorippa nasturtium-aquaticum
agrião
(L.) Hayek

ANGIOSPÉRMICA

BUXACEAE

Buxus sempervirens L.

ANGIOSPÉRMICA

CAMPANULACEAE

Campanula lusitanica L. subsp.
campainhas
lusitanica

ANGIOSPÉRMICA

CAMPANULACEAE

Jasione montana L.

botão-azul

ANGIOSPÉRMICA

CANNABACEAE

Humulus lupulus L.

lúpulo

ANGIOSPÉRMICA

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera japonica Thumberg

n.d.

ANGIOSPÉRMICA

CAPRIFOLIACEAE

Lonicera periclymenum L.

madressilva

ANGIOSPÉRMICA

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus nigra L.

sabugueiro

ANGIOSPÉRMICA

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria montana L. subsp.
arenária
montana

ANGIOSPÉRMICA

CARYOPHYLLACEAE

Cerastium glomeratum Thuill.

cerástio-enovelado

ANGIOSPÉRMICA

CARYOPHYLLACEAE

Corrigiola litoralis L.

correjola

ANGIOSPÉRMICA

CARYOPHYLLACEAE

Illecebrum verticillatum L.

aranhões

ANGIOSPÉRMICA

CARYOPHYLLACEAE

Lychnis flos-cuculi L. subsp. flosn.d.
cuculi

ANGIOSPÉRMICA

CARYOPHYLLACEAE

Saponaria officinalis L.

erva-saboeira

ANGIOSPÉRMICA

CARYOPHYLLACEAE

Silene gallica L.

nariz-de-zorra

ANGIOSPÉRMICA

CARYOPHYLLACEAE

Silene latifolia Poiret

assobios

ANGIOSPÉRMICA

CARYOPHYLLACEAE

Silene nutans L. subsp. nutans

n.d.

ANGIOSPÉRMICA

CARYOPHYLLACEAE

Spergula arvensis L.

esparguta

ANGIOSPÉRMICA

CARYOPHYLLACEAE

Spergularia purpurea (Pers.) G.
sapinho-roxo
Don fil.

ANGIOSPÉRMICA

CARYOPHYLLACEAE

Stellaria holostea L.

n.d.

ANGIOSPÉRMICA

CARYOPHYLLACEAE

Stellaria media (L.) Vill.

morugem-branca
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soagem

Omphalodes nitida Hoffmanns. &
n.d.
Link
Pentaglottis sempervirens (L.)
olhos-de-gato
L.H.Bailey
bursa-pastoris

couve

(L.)

bolsa-de-pastor

buxo

Endemismo
ibérico (W)

Endemismo
ibérico (NW)

ANGIOSPÉRMICA

CELASTRASCEAE

Euonymus europaeus L.

barrete-de-padre

ANGIOSPÉRMICA

CISTACEAE

Cistus psilosepalus Sweet

sanganho

ANGIOSPÉRMICA

CISTACEAE

Cistus salviifolius L.

estevinha

ANGIOSPÉRMICA

CISTACEAE

Halimium lasianthum (Lam.)
Spach subsp. alyssoides (Lam.) piloto
Greuter

ANGIOSPÉRMICA

CISTACEAE

Tuberaria guttata (L.) Fourr.

alcar

ANGIOSPÉRMICA

COLCHICACEAE

Merendera montana (L.) Lange

noselha

ANGIOSPÉRMICA

COMMELINACEAE

Tradescantia fluminensis Vell.

erva-da-fortuna

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Andryala integrifolia L.

tripa-de-ovelha

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Aster lanceolatus Willd.

n.d.

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Bellis sylvestris Cirillo

margarida-do-monte

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Bidens frondosa L.

erva-rapa

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Calendula arvensis L.

erva-vaqueira

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Carduus tenuiflorus Curtis

cardo-azul

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Chamaemelum mixtum (L.) All.

margaça

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Chamaemelum nobile (L.) All.

macela-dourada

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Coleostephus myconis (L.) Rchb.f. pampilho-de-micão

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Conyza canadensis (L.) Cronq.

avoadinha

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Crepis capillaris (L.) Wallr.

almeirão-branco

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Erigeron karvinskianus DC.

vitadínia-das-floristas

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Eupatorium cannabinum
subsp. cannabinum

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Filago pyramidata L.

erva-dos-ninhos

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Galinsoga parviflora Cav.

erva-da-moda

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Hypochaeris radicata L.

erva-das-tetas

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Lactuca virosa L.

alface-virosa

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Senecio jacobaea L.

erva-de-são-tiago

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Senecio vulgaris L.

tasneirinha

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Sonchus asper (L.) Hill

serralha-áspera

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Sonchus oleraceus L.

leituga

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Taraxacum ekmanii Dahlst.

dente-de-leão

ANGIOSPÉRMICA

COMPOSITAE

Tolpis barbata (L.) Gaertner

olho-de-mocho

L.

trevo-cervino

Lapsana communis L. subsp.
labresto
communis
Leontodon taraxacoides (Vill.)
leituga-dos-montes
Mérat
Pseudognaphalium luteo-album
perpétua-silvestre
(L.) Hilliard & B. L. Burtt
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ANGIOSPÉRMICA

CONVOLVULACEAE

Calystegia sepium (L.) R. Br.

bons-dias

ANGIOSPÉRMICA

CONVOLVULACEAE

Cuscuta sp.

cuscuta

ANGIOSPÉRMICA

CRASSULACEAE

Sedum album L.

arroz-dos-telhados

ANGIOSPÉRMICA

CRASSULACEAE

Sedum anglicum Huds.

n.d.

ANGIOSPÉRMICA

CRASSULACEAE

Sedum brevifolium DC.

arroz-dos-muros

ANGIOSPÉRMICA

CRASSULACEAE

Sedum hirsutum All.

uva-de-gato

ANGIOSPÉRMICA

CRASSULACEAE

Umbilicus
Dandy

ANGIOSPÉRMICA

CUCURBITACEAE

Bryonia dioica Jacq.

briónia-branca

ANGIOSPÉRMICA

CYPERACEAE

Carex sp.

n.d.

ANGIOSPÉRMICA

CYPERACEAE

Cyperus eragrostis Lam.

junção

ANGIOSPÉRMICA

CYPERACEAE

Cyperus longus L.

junça

ANGIOSPÉRMICA

DIOSCOREACEAE

Tamus communis L.

arrebenta-boi

ANGIOSPÉRMICA

ERICACEAE

Arbutus unedo L.

medronheiro

ANGIOSPÉRMICA

ERICACEAE

Calluna vulgaris (L.) Hull

torga

ANGIOSPÉRMICA

ERICACEAE

Erica ciliaris L.

urze-carapaça

ANGIOSPÉRMICA

ERICACEAE

Erica cinerea L.

urze-roxa

ANGIOSPÉRMICA

ERICACEAE

Erica umbellata Loefl. ex L.

queiró

ANGIOSPÉRMICA

EUPHORBIACEAE

Euphorbia characias L.

maleiteira maior

ANGIOSPÉRMICA

EUPHORBIACEAE

Euphorbia helioscopia L.

maleiteira

ANGIOSPÉRMICA

EUPHORBIACEAE

Mercurialis ambigua L. f.

urtiga-morta

ANGIOSPÉRMICA

FAGACEAE

Castanea sativa Mill.

castanheiro

ANGIOSPÉRMICA

FAGACEAE

Fagus sylvatica L.

faia

ANGIOSPÉRMICA

FAGACEAE

Quercus coccifera L.

carrasco

ANGIOSPÉRMICA

FAGACEAE

Quercus palustris Muenchh.

carvalho-dos-pântanos

ANGIOSPÉRMICA

FAGACEAE

Quercus pyrenaica Willd.

carvalho-negral

ANGIOSPÉRMICA

FAGACEAE

Quercus robur L.

carvalho-alvarinho

ANGIOSPÉRMICA

FAGACEAE

Quercus rubra L.

carvalho-americano

ANGIOSPÉRMICA

FAGACEAE

Quercus suber L.

sobreiro

ANGIOSPÉRMICA

GERANIACEAE

Erodium cicutarium (L.) L'Hér.

bico-de-cegonha

ANGIOSPÉRMICA

GERANIACEAE

Erodium moschatum (L.) L’Hér.

agulheira-moscada

ANGIOSPÉRMICA

GERANIACEAE

Geranium dissectum L.

Bico-de-pomba

ANGIOSPÉRMICA

GERANIACEAE

Geranium lucidum L.

gerânio

ANGIOSPÉRMICA

GERANIACEAE

Geranium molle L.

bico-de-pomba-menor

ANGIOSPÉRMICA

GERANIACEAE

Geranium purpureum Vill.

bico-de-grou

ANGIOSPÉRMICA

GERANIACEAE

Geranium robertianum L.

erva-de-são-roberto
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rupestris

(Salisb.)

umbigo-de-vénus

Decreto-Lei
169/01

ANGIOSPÉRMICA

GERANIACEAE

Geranium rotundifolium L.

gerânio-peludo

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Agrostis curtisii Kerguélen

erva-sapa

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Agrostis stolonifera L.

n.d.

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Agrostis truncatula Parl.

erva-fina

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Arundo donax L.

canas

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Avena barbata Pott ex Link

aveia-barbada

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Avena sterilis L.

aveão

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Briza maxima L.

bole-bole-maior

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Briza minor L.

bole-bole-menor

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Bromus catharticus Vahl

bromo-de-schrader

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Bromus diandrus Roth

espigão

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Bromus hordeaceus L.

bromo-mole

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Cortaderia selloana (Schult. &
erva-das-pampas
Schult.f.) Asch. & Graebn.

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Cynosurus echinatus L.

rabo-de-cão

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Dactylis glomerata L.

panasco

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Holcus lanatus L.

erva-lanar

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Hordeum murinum L.

cevada-de-rato

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Lolium multiflorum Lam.

azevém

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Poa trivialis L.

poa-comum

ANGIOSPÉRMICA

GRAMINEAE

Zea mays (L.)

milho

ANGIOSPÉRMICA

HYPERICACEAE

Hypericum linariifolium Vahl

hipericão-estriado

ANGIOSPÉRMICA

HYPERICACEAE

Hypericum perforatum L.

milfurada

ANGIOSPÉRMICA

IRIDACEAE

Crocus serotinus Salisb.

açafrão-bravo

ANGIOSPÉRMICA

IRIDACEAE

Iris pseudacorus L.

lírio-amarelo-dos-pântanos

ANGIOSPÉRMICA

IRIDACEAE

Romulea
bulbocodium
Sebast. & Mauri

ANGIOSPÉRMICA

JUNCACEAE

Juncus bufonius L.

junco-dos-sapos

ANGIOSPÉRMICA

JUNCACEAE

Juncus effusus L.

junco

ANGIOSPÉRMICA

LAMIACEAE

Ajuga reptans L.

língua-de-boi

ANGIOSPÉRMICA

LAMIACEAE

Clinopodium vulgare L.

clinopódio

ANGIOSPÉRMICA

LAMIACEAE

Lamium maculatum L.

chuchas

ANGIOSPÉRMICA

LAMIACEAE

Lamium purpureum L.

lâmio-roxo

ANGIOSPÉRMICA

LAMIACEAE

Lycopus europaeus L.

marroio-de-água

ANGIOSPÉRMICA

LAMIACEAE

Melissa officinalis L.

cidreira

ANGIOSPÉRMICA

LAMIACEAE

Mentha aquatica L.

hortelã-de-água

ANGIOSPÉRMICA

LAMIACEAE

Mentha suaveolens Ehrh.

mentastro

(L.)

Endemismo
ibérico

n.d.
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ANGIOSPÉRMICA

LAMIACEAE

Prunella
vulgaris

ANGIOSPÉRMICA

LAMIACEAE

Stachys arvensis (L.) L

rabo-de-raposa

ANGIOSPÉRMICA

LAMIACEAE

Teucrium scorodonia L.

salva-bastarda

ANGIOSPÉRMICA

LAMIACEAE

Thymus caespititius Brot.

tomilho-bravo

ANGIOSPÉRMICA

LAURACEAE

Laurus nobilis L.

loureiro

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Acacia dealbata Link

mimosa

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Acacia melanoxylon R. Br.

austrália

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Adenocarpus lainzii (Castrov.)
codesso
Castrov.

Endemismo
ibérico
(N,NW,W)

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Cytisus multiflorus (L'Hér.) Sweet giesta-branca

Endemismo
ibérico

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Cytisus striatus (Hill) Rothm.

giesta-amarela

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Genista triacanthos Brot.

ranha-lobos

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Lotus corniculatus L.

cornichão

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Lotus pedunculatus Cav.

erva-coelheira

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Lupinus gredensis Gand.

tremoço-bravo

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Lupinus luteus L.

tremoceiro-amarelo

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Medicago polymorpha L.

carrapiço

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Ornithopus compressus L.

serradela-amarela

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Ornithopus perpusillus L.

serradela-miúda

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Ornithopus
Druce

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Ornithopus sativus Brot.

serradela-cultivada

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Robinia pseudoacacia L.

acácia-bastarda

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Stauracanthus
(Brot.) Samp.

tojo-manso

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Trifolium angustifolium L.

trevo-massaroco

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Trifolium arvense L.

pé-de-lebre

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Trifolium campestre Schreber

trevo-amarelo

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Trifolium pratense L.

trevo-dos-prados

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Trifolium repens L.

trevo-branco

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Ulex europaeus L.

tojo-arnal

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Ulex minor Roth

tojo-molar

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Vicia benghalensis L.

ervilhaca-purpúrea

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Vicia disperma DC.

ervilhaca-brava-miúda

ANGIOSPÉRMICA

LEGUMINOSAE

Vicia sativa L.

ervilhaca

ANGIOSPÉRMICA

LYTHRACEAE

Lythrum salicaria L.

salgueirinha
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vulgaris

L.

pinnatus

subsp.

(Miller)

genistoides

erva-férrea

Endemismo
ibérico

serradela-delgada

Endemismo
ibérico

ANGIOSPÉRMICA

MAGNOLIACEAE

Magnolia x soulangeana Soul.magnólia-chinesa
Bod.

ANGIOSPÉRMICA

MAGNOLIACEAE

Michelia figo (Lour.) Spreng.

ANGIOSPÉRMICA

MALVACEAE

Lavatera cretica L.

malva-bastarda

ANGIOSPÉRMICA

MALVACEAE

Malva sylvestris L.

malva

ANGIOSPÉRMICA

MALVACEAE

Tilia tomentosa Moench

tília-argêntea

ANGIOSPÉRMICA

MORACEAE

Ficus carica L.

figueira

ANGIOSPÉRMICA

MYRTACEAE

Eucalyptus globulus Labill.

eucalipto

ANGIOSPÉRMICA

MYRTACEAE

Eucalyptus obliqua L'Hér.

eucalipto

ANGIOSPÉRMICA

MYRTACEAE

Eucalyptus robusta Smith

eucalipto-robusto

ANGIOSPÉRMICA

OLEACEAE

Fraxinus angustifolia Vahl

freixo-das-folhas-estreitas

ANGIOSPÉRMICA

OLEACEAE

Fraxinus ornus L.

freixo-de-folhas-redondas

ANGIOSPÉRMICA

ONAGRACEAE

Circaea lutetiana
lutetiana

ANGIOSPÉRMICA

ONAGRACEAE

Epilobium hirsutum L.

epilóbio-eriçado

ANGIOSPÉRMICA

ONAGRACEAE

Epilobium parviflorum Schreb.

epilóbio-de-flor-miúda

ANGIOSPÉRMICA

ONAGRACEAE

Oenothera biennis L.

erva-dos-burros

ANGIOSPÉRMICA

OROBANCHACEAE

Pedicularis sylvatica L. subsp.
n.d.
lusitanica

ANGIOSPÉRMICA

OXALIDACEAE

Oxalis articulata Savigny

ANGIOSPÉRMICA

PAPAVERACEAE

Ceratocapnos
Liden

ANGIOSPÉRMICA

PAPAVERACEAE

Chelidonium majus L.

erva-das-verrugas

ANGIOSPÉRMICA

PAPAVERACEAE

Fumaria muralis Sonder ex Koch

fumária-das-paredes

ANGIOSPÉRMICA

PAPAVERACEAE

Papaver dubium L.

papoila-longa

ANGIOSPÉRMICA

PHYTOLACCACEAE

Phytolacca americana L.

erva-tintureira

ANGIOSPÉRMICA

PLANTAGINACEAE

Anarrhinum
Willd.

ANGIOSPÉRMICA

PLANTAGINACEAE

Callitriche stagnalis Scop.

ANGIOSPÉRMICA

PLANTAGINACEAE

Digitalis purpurea
purpurea

ANGIOSPÉRMICA

PLANTAGINACEAE

Linaria spartea (L.) Chaz.

ANGIOSPÉRMICA

PLANTAGINACEAE

Linaria triornithophora (L.) Willd. esporas-bravas

ANGIOSPÉRMICA

PLANTAGINACEAE

Misopates orontium (L.) Raf.

ANGIOSPÉRMICA

PLANTAGINACEAE

Plantago coronopus L. subsp.
diabelha
coronopus

ANGIOSPÉRMICA

PLANTAGINACEAE

Plantago lanceolata L.

língua-de-ovelha

ANGIOSPÉRMICA

PLANTAGINACEAE

Plantago major L. subsp. major

tanchagem-maior

ANGIOSPÉRMICA

PLANTAGINACEAE

Veronica anagallis-aquatica L.

morrião-da-água

L.

subsp.

erva-das-feiticeiras

azedas-de-flor-rosada

claviculata

bellidifolium

L.

arbusto-banana

(L.)

(L.)

n.d.

n.d.
lentilhas-de água

subsp.

dedaleira
ansarina-dos-campos
Endemismo
ibérico (NW)

focinho-de-rato
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ANGIOSPÉRMICA

PLANTAGINACEAE

Veronica persica Poiret

ANGIOSPÉRMICA

PLATANACEAE

Platanus x hispanica Mill. ex
plátano
Münchh.

ANGIOSPÉRMICA

POLYGALACEAE

Polygala vulgaris L.

polígala

ANGIOSPÉRMICA

POLYGONACEAE

Polygonum aviculare L.

sempre-noiva

ANGIOSPÉRMICA

POLYGONACEAE

Polygonum hydropiper L.

pimenta-da-água

ANGIOSPÉRMICA

POLYGONACEAE

Polygonum persicaria L.

erva-pessegueira

ANGIOSPÉRMICA

POLYGONACEAE

Rumex acetosa L. subsp. acetosa azedas

ANGIOSPÉRMICA

POLYGONACEAE

Rumex acetosella L. subsp.
azedinha
angiocarpus (Murb.) Murb.

ANGIOSPÉRMICA

POLYGONACEAE

Rumex conglomeratus Murray

labaça-ordinária

ANGIOSPÉRMICA

POLYGONACEAE

Rumex crispus L.

labaça-crespa

ANGIOSPÉRMICA

PORTULACACEAE

Portulaca oleracea L.

beldroega

ANGIOSPÉRMICA

PRIMULACEAE

Anagallis arvensis L.

morrião-dos-campos

ANGIOSPÉRMICA

PRIMULACEAE

Primula acaulis (L.) L. subsp.
pão-e-queijo
acaulis

ANGIOSPÉRMICA

RANUNCULACEAE

Ranunculus ficaria L.

erva-hemorroidal

ANGIOSPÉRMICA

RANUNCULACEAE

Ranunculus omiophyllus Ten.

n.d.

ANGIOSPÉRMICA

RANUNCULACEAE

Ranunculus repens L.

botão-de-ouro

ANGIOSPÉRMICA

RANUNCULACEAE

Thalictrum speciosissimum L.

ruibarbo-dos-pobres

ANGIOSPÉRMICA

RESEDACEAE

Reseda media Lag.

reseda-brava

ANGIOSPÉRMICA

RESEDACEAE

Sesamoides suffruticosa (Lange)
reseda-de-fruto-estrelado
Kuntze

ANGIOSPÉRMICA

RHAMNACEAE

Frangula alnus Mill.

sanguinho-de-água

ANGIOSPÉRMICA

ROSACEAE

Geum urbanum L.

erva-benta

ANGIOSPÉRMICA

ROSACEAE

Crataegus monogyna Jacq.

pilriteiro

ANGIOSPÉRMICA

ROSACEAE

Cydonia oblonga Mill.

marmeleiro

ANGIOSPÉRMICA

ROSACEAE

Prunus avium L.

cerejeira

ANGIOSPÉRMICA

ROSACEAE

Prunus lusitanica
lusitanica

ANGIOSPÉRMICA

ROSACEAE

Pyracantha coccinea M. Roem.

piracanto

ANGIOSPÉRMICA

ROSACEAE

Pyrus cordata Desv.

periqueiro

ANGIOSPÉRMICA

ROSACEAE

Rosa sempervirens L.

roseira-brava

ANGIOSPÉRMICA

ROSACEAE

Rubus caesius L.

silva

ANGIOSPÉRMICA

ROSACEAE

Rubus ulmifolius Schott

silva-brava

ANGIOSPÉRMICA

ROSACEAE

Sorbus latifolia (Lam.) Pers.

mostajeiro-de-folhas-largas

ANGIOSPÉRMICA

RUBIACEAE

Galium aparine L.

amor-de-hortelão

ANGIOSPÉRMICA

RUBIACEAE

Galium debile Desv.

n.d.
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L.

verónica-da-pérsia

subsp.

azereiro

Vulnerável

ANGIOSPÉRMICA

SALICACEAE

Populus nigra L.

choupo-negro

ANGIOSPÉRMICA

SALICACEAE

Populus x canadensis Moench

choupo-híbrido

ANGIOSPÉRMICA

SALICACEAE

Salix alba L.

vimeiro-branco

ANGIOSPÉRMICA

SALICACEAE

Salix atrocinerea Brot.

salgueiro-preto

ANGIOSPÉRMICA

SAPINDACEAE

Acer pseudoplatanus L.

plátano-bastardo

ANGIOSPÉRMICA

SAPINDACEAE

Aesculus X carnea Hayne

castanheiro-das-floresvermelhas

ANGIOSPÉRMICA

SAXIFRAGACEAE

Saxifraga granulata L.

quaresmas

ANGIOSPÉRMICA

SCROPHULARIACEAE

Scrophularia scorodonia L.

escrofulária

ANGIOSPÉRMICA

SCROPHULARIACEAE

Verbascum thapsus L.

verbasco

ANGIOSPÉRMICA

SOLANACEAE

Datura stramonium L.

figueira-do-inferno

ANGIOSPÉRMICA

SOLANACEAE

Solanum chenopodioides Lam.

n.d.

ANGIOSPÉRMICA

SOLANACEAE

Solanum dulcamara L.

doce-amarga

ANGIOSPÉRMICA

SOLANACEAE

Solanum nigrum L.

erva-moura

ANGIOSPÉRMICA

TAXACEAE

Taxus baccata L.

teixo

ANGIOSPÉRMICA

THYMELAEACEAE

Daphne gnidium L.

trovisco

ANGIOSPÉRMICA

TYPHACEAE

Sparganium erectum L.

espadana-de-água

ANGIOSPÉRMICA

TYPHACEAE

Typha angustifolia L.

tábua-estreita

ANGIOSPÉRMICA

TYPHACEAE

Typha latifolia L.

tábua-larga

ANGIOSPÉRMICA

ULMACEAE

Celtis australis L.

lódão-bastardo

ANGIOSPÉRMICA

ULMACEAE

Ulmus minor Mill.

ulmeiro

ANGIOSPÉRMICA

UMBELLIFERAE

Angelica sylvestris L.

angélica-silvestre

ANGIOSPÉRMICA

UMBELLIFERAE

Apium nodiflorum (L.) Lag.

rabaça

ANGIOSPÉRMICA

UMBELLIFERAE

Daucus carota L. subsp. carota

cenoura-brava

ANGIOSPÉRMICA

UMBELLIFERAE

Foeniculum vulgare Miller

funcho

ANGIOSPÉRMICA

UMBELLIFERAE

Heracleum sphondylium L.

branca-ursina

ANGIOSPÉRMICA

UMBELLIFERAE

Oenanthe crocata L.

embude

ANGIOSPÉRMICA

UMBELLIFERAE

Thapsia villosa L.

tápsia-peluda

ANGIOSPÉRMICA

UMBELLIFERAE

Torilis arvensis (Huds.) Link

salsinha

ANGIOSPÉRMICA

URTICACEAE

Parietaria judaica L.

alfavaca-da-cobra

ANGIOSPÉRMICA

URTICACEAE

Urtica dioica L.

urtiga-maior

ANGIOSPÉRMICA

URTICACEAE

Urtica membranacea Poir.

urtiga-de-cauda

ANGIOSPÉRMICA

VALERIANACEAE

Centranthus
Dufresne

ANGIOSPÉRMICA

VERBENACEAE

Verbena officinalis L.

gerbão

ANGIOSPÉRMICA

VIOLACEAE

Viola riviniana Rchb.

violeta-brava

ANGIOSPÉRMICA

VITACEAE

Vitis vinifera L.

videira

ANGIOSPÉRMICA

XANTHORRHOEACEAE

Asphodelus sp.

n.d.

calcitrapae

(L.)

Em perigo

calcitrapa
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GIMNOSPÉRMICA CUPRESSACEAE
GIMNOSPÉRMICA CUPRESSACEAE

Chamaecyparis lawsoniana (A.
falso-cipreste
Murray) Parl.
Cryptomeria japonica (Thunb. ex
falso-cedro-do-Japão
L. f.) D. Don

GIMNOSPÉRMICA CUPRESSACEAE

Cupressus lusitanica Mill.

GIMNOSPÉRMICA CUPRESSACEAE

Sequoia sempervirens (D. Don)
sequóia-sempre-verde
Endl.

GIMNOSPÉRMICA PINACEAE

Cedrus atlantica (Endl.) Carrière

GIMNOSPÉRMICA PINACEAE

Cedrus deodara (Roxb. ex D. Don)
cedro-dos-himalaias
G. Don

GIMNOSPÉRMICA PINACEAE

Pinus pinaster Aiton

pinheiro-bravo

GIMNOSPÉRMICA PINACEAE

Pinus pinea L.

pinheiro-manso

GIMNOSPÉRMICA PINACEAE

Pinus sylvestris L.

pinheiro-de-casquinha

GIMNOSPÉRMICA PINACEAE

Pseudotsuga menziesii (Mirb.)
pseudotsuga
Franco

PTERIDÓFITA

ASPLENIACEAE

Asplenium billotii F.W.Schultz

fentilho

PTERIDÓFITA

ASPLENIACEAE

Asplenium onopteris L.

avenca-negra

PTERIDÓFITA

ASPLENIACEAE

PTERIDÓFITA

ASPLENIACEAE

PTERIDÓFITA

ASPLENIACEAE

PTERIDÓFITA

BLECHNACEAE

PTERIDÓFITA

DENNSTAEDTIACEAE

PTERIDÓFITA

DRYOPTERIDACEAE

PTERIDÓFITA

DRYOPTERIDACEAE

PTERIDÓFITA

OSMUNDACEAE

Osmunda regalis L.

feto-real

PTERIDÓFITA

POLYPODIACEAE

Polypodium sp.

polipódio

PTERIDÓFITA

POLYPODIACEAE

Polypodium vulgare L.

polipódio-do-carvalho

PTERIDÓFITA

PTERIDACEAE

Anogramma leptophylla (L.) Link anograma-de-folha-estreita

PTERIDÓFITA

WOODSIACAE

Athyrium filix-femina (L.) Roth

PTERIDÓFITA

WOODSIACAE

Cystopteris viridula (Desv.) Desv. n.d.
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Asplenium trichomanes L. subsp.
quadrivalens D. E. Mey
Ceterach officinarum Willd.
subsp. officinarum
Phyllitis
scolopendrium
(L.)
Newman subsp. scolopendrium
Blechnum spicant (L.) Roth
subsp. spicant
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn
subsp. aquilinum
Dryopteris affinis (Lowe) FraserJenk. subsp. affinis
Polystichum setiferum (Forssk.)
Moore ex Woynar

Total Famílias

Total Espécies

86

317

cedro-do-bussaco

cedro-do-atlas

avencão
douradinha
língua-cervina
feto-pente
feto-ordinário
falso-feto-macho
fentanha

feto-fêmea

6.4. Árvores de grande porte
Árvores de Grande Porte são, na realidade do concelho de Lousada, todas aquelas que
apresentam um perímetro do tronco à altura do peito (equivalente a 1.30 m do nível do chão)
igual ou superior a 150 centímetros. Estas árvores são estruturas ecológicas de enorme
importância para o ser humano, mas também para milhares de outras espécies, pois funcionam
como ilhas de biodiversidade, permitindo a dispersão de espécies pelo território, sendo fulcrais
na conservação da natureza à larga escala.
É de salientar que quanto maior for uma árvore, maior é a sua capacidade de prestar serviços
ecológicos vitais para a nossa sobrevivência como a fixação e armazenamento de carbono
atmosférico (Luyssaert et al. 2008), a produção de oxigénio (Nowak et al. 2007), o controlo de
regimes climáticos (a nível local e regional), hidrológicos e de nutrientes (Lindenmayer 2016) e,
ainda de servir como suporte para a biodiversidade (Vuidot et al. 2011; Bütler et al. 2013;
Großmann et al. 2018; Asbeck et al. 2019).
Este suporte de biodiversidade provém da acumulação de estruturas distintas nestas árvores
(denominados de microhabitats), que têm a capacidade de albergar diferentes comunidades de
seres-vivos (Stokland et al. 2012). O aparecimento e diversidade de microhabitats está
relacionado tanto com as características intrínsecas das árvores em questão (como a espécie e
o diâmetro do tronco), com a gestão aplicada sobre as árvores e sobre o local onde estas estão
integradas e ainda com o seu estado fitossanitário (ou seja, a sua condição de saúde).
Geralmente, as árvores mortas são as que possuem mais microhabitats (Großmann et al. 2018),
pois o processo de envelhecimento (senescência) das árvores leva a um natural
desenvolvimento e acumulação destas estruturas.
Um modelo de gestão destas árvores de grande porte que permita a manutenção da madeira
morta e dos microhabitats, em geral, é um excelente contributo para a funcionalidade dos
ecossistemas.
Neste contexto, atendendo quer à importância das árvores de grande porte, quer às ameaças
que enfrentam, nos últimos anos, a proteção destas árvores em sistemas antrópicos ou naturais
tem sido um tópico altamente discutido a nível internacional, onde diversas medidas que
apoiam a sua conservação a uma escala local têm sido sugeridas e implementadas,
nomeadamente:
1. Identificação e proteção de árvores de grande porte e conjuntos arbóreos de interesse
cultural e ecológico (Bäuerle and Nothdurft 2011; Lindenmayer 2016; Moga et al. 2016);
2. Proibição do abate de conjuntos arbóreos compostos por árvores de grandes dimensões
(Blicharska and Angelstam 2010; Franklin and Johnson 2012);
3. Implementação de medidas que diminuam a mortalidade das árvores de grande porte
já existentes e que promovam o crescimento a longo prazo das árvores de menores
dimensões (Manning et al. 2013; Lindenmayer and Laurance 2017);
4. Retenção de árvores de grande porte em locais de grande pressão humana, tais como
áreas de gestão florestal ou de produção agrícola monoespecíficas (Kraus and Krumm
2013);
5. Valorização económica das árvores de grande porte e criação de incentivos para a sua
proteção, com base na quantificação dos serviços dos ecossistemas prestados pelas
mesmas (Cullen 2007; Blicharska and Mikusinski 2014; Doick et al. 2018).
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6.4.1.

Em Portugal

Em Portugal, árvores de grande porte são protegidas quando classificadas como “Árvores de
Interesse Público”, uma classificação dada a árvores que apresentem uma idade, dimensão,
estrutura, raridade botânica excecionais ou se tenham um valor natural, histórico, cultural ou
estético significativo (Decreto Lei nº 53/2012 regulamentada pela Portaria n.º 124/2014, de 24
de junho, que revoga o DL nº28/468 de 1938). Apesar de esta classificação contar com um
grande leque de características que permitam a classificação e proteção de árvores, nenhuma
delas tem em conta o seu potencial ecológico como suporte de biodiversidade. Atualmente,
existem 470 árvores e 81 conjuntos arbóreos classificadas como árvores de interesse público em
todo o país; estão presentes em apenas 53% dos concelhos do país, e são maioritariamente
geridas pelo Estado (Lopes et al. 2019). Este estatuto de proteção leva, comprovadamente, a
que muito trabalho esteja ainda por ser feito, a nível nacional, para a conservação deste
património, principalmente ao nível privado. Para além da proteção garantida às Árvores de
Interesse Público, o sobreiro (Quercus suber) e a azinheira (Quercus ilex) gozam também de
proteção em todo o território nacional devido à sua importância ambiental e económica, ao
abrigo do Decreto-lei n.º 155/2004, de 30 de junho (altera o Decreto-Lei n.º 169/2001, de 25 de
maio). Resumidamente, 33 concelhos em Portugal incluem alguma medida local de proteção de
árvores dos quais 10 apesentam mesmo uma lista de espécies de interesse municipal sendo
assim protegidas na totalidade do território a qual o regulamente é aplicado. Nestes 10
concelhos, as listas de espécies variam entre 4 a 30 taxa, focando principalmente em espécies
nativas como os carvalhos (Quercus spp.) e em alguns casos alarga a regulamentação a
associações vegetais como vegetação ripícola, rupícola, sapais e dunas.
Há ainda uma nova oportunidade para a preservação de espécies arbóreas em Portugal, com a
aprovação dos novos Planos Regionais de Ordenamento Florestal (PROF), aprovados em
fevereiro de 2019. Estes contemplam a integração de medidas concretas de proteção de
determinadas espécies arbóreas nos Planos Territoriais de Âmbito Municipal (como os Planos
Diretores Municipais (PDM)). No PROF Douro e Minho (onde se enquadra o concelho de
Lousada), mas também no PROF de Trás-os-Montes e Alto-Douro, no PROF de Lisboa e Vale do
Tejo, e ainda no PROF do Alentejo, as espécies que devem ser objeto de medidas de proteção
específica são:
1. Carvalho-negral (Quercus pirenayca)
2. Carvalho-alvarinho (Quercus robur)
3. Teixo (Taxus baccata)

6.4.2.

Em Lousada

Por forma a criar mecanismos de proteção de árvores de grande porte, e seguindo as indicações
internacionais indicadas anteriormente, o Município de Lousada implementou, em 2017, o
Projeto Gigantes Verdes, com o objetivo de inventariar o património arbóreo existente no
concelho e utilizar a informação recolhida para definir medidas de gestão adequadas. O
processo de inventariação desenvolvido compila informação a taxonómica do espécime em
questão, a sua localização, as suas dimensões, o histórico de gestão aplicado e ainda o valor
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ecológico da árvore, baseando-se na diversidade de estruturas que ajudam no suporte de
biodiversidade.
Atualmente, não existem árvores identificadas como de Interesse Público no concelho de
Lousada (Lopes et al. 2019), nem regulamentos municipais de proteção deste património e o
PDM encontra-se em revisão, pretendendo já incluir medidas concretas de proteção das
espécies identificadas no PROF Douro e Minho. Contudo, Lousada tem um potencial particular
para a classificação e proteção destas árvores, uma vez que alguns destes espécimes são
encontrados em diversos locais e com diversas funções, como por exemplo:
a. São tradicionalmente mantidas nos limites das parcelas agrícolas, com o intuito de
suportar as “uveiras” (videiras conduzidas verticalmente, acompanhando a altura do
tronco das árvores de suporte). Esta gestão tradicional, que objetiva maximizar a área
de produção agrícola através da exploração do espaço vertical, tem como nome “Vinha
do Enforcado” e nela são maioritariamente adotados plátanos (Platanus sp.), lódãos
(Celtis australis) e, mais raramente, carvalhos-alvarinhos (Quercus robur). Nestes
espaços é ainda frequente encontrar castanheiros (Castanea sativa) e nogueiras
(Juglans regia) dispersos nos limites dos campos, que, sendo mantidos com o intuito de
gerar algum rendimento anual extra, atingem, por vezes, grandes dimensões.
b. Sendo Lousada um dos concelhos do país com mais casas senhoriais do país, nos seus
jardins e propriedades é mantido um grande número de árvores de grande porte, devido
ao seu valor estético (principalmente espécies exóticas ornamentais), mas também por
questões económicas relacionadas com a exploração de madeiras nobres nos espaços
florestais.
c. Uma vez que o concelho é composto por uma paisagem altamente heterogénea, a
interação entre diferentes tipos de habitats permite a ocorrência de um grande número
de árvores nos limites das propriedades, geralmente usadas como marcos de
delimitação.
O Projeto Gigantes Verdes conseguiu, até 31 de Outubro de 2019, identificar 7640 árvores de
grande porte no concelho de Lousada, das quais 7387 continuam em pé, perfazendo uma
densidade média de 0.8 árvores de grande porte por hectare. Destas, 52.9% encontram-se em
zonas naturais (o que inclui zonas de floresta, matos, entre outros), 33.4% em zonas agrícolas e
13.7% em zonas urbanas (classificações de acordo com a Cartografia de Uso do Solo de 2015
disponibilizada pela Direção Geral do Território).
Até à data de redação deste documento foi possível caracterizar detalhadamente 3033 árvores
de grande porte, das quais 2969 continuam em pé. As árvores caracterizadas compreendem 57
taxa diferentes, sendo os plátanos (Platanus sp.) e os carvalhos-alvarinhos (Quercus robur) as
espécies mais comuns, compreendendo mais de 50% das árvores, com 785 e 768 árvores,
respetivamente (25.9% e 25.3%).
A análise dos dados compilados pelo Projeto Gigantes Verdes tem provado que árvores
caducifólias nativas, principalmente carvalhos-alvarinhos (Quercus robur) de grandes
dimensões, são as árvores com maior importância ecológica. Isto é comprovado por, em média,
apresentarem uma maior diversidade de estruturas capazes de albergar biodiversidade em
comparação com qualquer outra espécie encontrada no território. No entanto, para qualquer
espécie, à medida que a árvore cresce, a diversidade de estruturas que suportam também
aumenta, provando assim que quanto maior for uma árvore, mais importante esta é para a
conservação da natureza.
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Das 3033 árvores caracterizadas, as 10 que apresentam atualmente o maior porte (identificado
como maior DAP – Diâmetro do tronco à altura do peito, em centímetros) do concelho
encontram-se descritas na Tabela 11.

Tabela 11. Descrição das 10 árvores de maior porte no concelho de Lousada
Espécie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DAP (cm)

Eucalyptus
globulus
Liriodendron
tulipifera
Quercus
robur
Eucalyptus
globulus
Platanus sp.

226.0

Altura
total (m)
46.4

Latitude

Longitude

41.27998

-8.29060

Freguesia ou União de
Freguesias
Silvares, Pias,
Nogueira e Alvarenga
Nevogilde

192.0

15.3

41.24517

-8.28176

172.0

16.1

41.24600

-8.28367

162.4

32.6

41.24598

-8.28376

Nespereira e
Casais
Meinedo

161.4

34.4

41.24622

-8.28395

Nespereira e Casais

Quercus
robur
Eucalyptus
globulus
Cercis
siliquastrum
Quercus
robur
Quercus
robur

140.4

18.4

41.24629

-8.28284

140.2

32.6

41.27873

-8.28629

138.0

7.1

41.27870

-8.28622

136.9

23.1

41.27746

-8.28265

Cristelos, Boim e
Ordem
Silvares, Pias,
Nogueira e Alvarenga
Silvares, Pias,
Nogueira e Alvarenga
Cernadelo e Lousada

133.8

16.3

41.27762

-8.28292

Torno

Durante o período de execução do projeto, pelo menos 253 árvores de grande porte foram
abatidas, correspondendo a uma taxa de perda de pelo menos 3.3% do património existente. As
principais razões para o abate estão ligadas ao crescimento urbano (36% das árvores perdidas),
intensificação agrícola (24%), segurança pública (11%) e por gestão privada (8%). A morte
natural das árvores apenas ocorreu em 4% dos casos e para 18% das árvores perdidas foi
impossível determinar a razão para o seu abate. As espécies com maior número de espécimes
abatidos são os carvalhos-alvarinhos (Quercus robur) e os plátanos (Platanus sp.), com 25.7% e
24.1% da totalidade de árvores abatidas no concelho, respetivamente. A continuar este
decréscimo de árvores, em 20 anos pode esperar-se que 45% das árvores assinaladas até à data
acabem por sucumbir.
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6.4.3.

Árvores de Grande Porte na Paisagem Protegida Local do
Sousa Superior

A área delimitada para a Paisagem Protegida Local do Sousa Superior destaca-se, dentro do
concelho de Lousada, como uma área de relevante interesse para a conservação de árvores de
grande porte. Nesta área com quase 1600 hectares, é possível encontrar 2385 árvores de grande
porte ainda vivas (CARTA VIII – Distribuição de árvores de grande porte (Gigantes Verdes) na
PPSS). Em comparação à totalidade da área concelhia, a área da PPSS apresenta uma densidade
de 1.5 árvores de grande porte por hectare, quase o dobro da densidade do concelho (0.8
árvores de grande porte por hectare) (Tabela 12).

Tabela 12. Análise comparativa da distribuição das Árvores de Grande Porte de Lousada, dentro e fora da
PPSS (DEN – Densidade – número de árvores por hectare e TAB – Taxa de Abate de Árvores de Grande
Porte).

Fora da
PPSS
Lousada

Por caracterizar

Abatidas

n

%

n

%

n

%

TAB

PPSS

Caracterizadas

DEN

Árvores de Grande
Porte (em pé)

Área

1.5

1506

63.1

879

36.9

147

58.1

5.8%

67.7

0.6

1463

29.2

3539

70.8

106

41.9

2.1%

100.0

0.8

2969

40.2

4418

59.8

253

100.0

3.3%

ha

%

n

%

1594

16.6

2385

32.3

8014

83.4

5002

9608

100.0

7387

Figura 23. Gigantes Verdes na PPSS. À esquerda: Sequoia sempervirens em Aveleda.
Grevillea robusta em Vilar do Torno e Alentém.

À direita:
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Das 2385 árvores de grande porte existentes na área da PPSS, 58.6% encontram-se em zonas
naturais, 35.3% em zonas agrícolas e 6.1% em zonas urbanas (Figura 24). Há assim uma maior
percentagem de árvores em meios agrícolas e naturais, em detrimento do meio urbano,
comparando com a distribuição das árvores a nível do concelho.
Dessas mesmas árvores, na PPSS, foi possível caracterizar 1506, compreendendo 37 taxa
diferentes e em que, mais uma vez, os plátanos (Platanus sp.) e carvalhos-alvarinhos (Quercus
robur) representam mais de 50% das árvores em questão, com 484 e 353 árvores,
respetivamente (32.1% e 23.4%).

Figura 24. Abundância de árvores de grande porte na PPSS, por espécie e por tipologia de uso de solo.
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As árvores com maior porte (identificado como maior DAP – Diâmetro do tronco à altura do
peito, em centímetros) caracterizadas na PPSS, até ao momento, estão descritas na Tabela 13.

Tabela 13 - Descrição das 10 árvores de maior porte na PPSS.
Espécie

DAP

Altura Total

Latitude

Longitude

Freguesia ou União
de Freguesias

162.4

32.6

41.258852

-8.238277

Meinedo

2

Eucalyptus
globulus
Quercus robur

133.5

23.6

41.301094

-8.213973

Torno

3

Quercus robur

130.0

22.8

41.260235

-8.23224

Caíde de Rei

4

Tilia sp.

125.8

16.7

41.251317

-8.264956

Meinedo

5

Platanus sp.

125.8

23.9

41.263101

-8.232293

Caíde de Rei

6

Eucalyptus
globulus
Quercus robur

125.0

29.9

41.258501

-8.237379

Meinedo

120.7

18.3

41.298793

-8.228381

119.4

20.0

41.279181

-8.239308

9

Sequoia
sempervirens
Tilia sp.

Cernadelo
e Lousada
Aveleda

117.8

16.7

41.251363

-8.264879

Meinedo

10

Platanus sp.

117.8

34.6

41.255756

-8.259332

Meinedo

1

7
8

6.4.4.

Ameaças

Das 253 árvores abatidas no concelho de Lousada durante o período de execução do projeto,
147 encontravam-se na PPSS (58.1% das árvores abatidas). As espécies que têm um maior
número de exemplares a serem abatidos são os carvalhos-alvarinhos (Quercus robur) e os
plátanos (Platanus sp.), com 65 e 61 árvores perdidas durante o período de execução do projeto
(25.7% e 24.1% das perdas totais), especialmente nesta área
Figura 25).
Na área da PPSS, a taxa de abate aumenta significativamente em comparação com a realidade
total do concelho (passa de 3.3% para 5.8%, ver Tabela 12) e as principais ameaças identificadas
no concelho ganham um enfase ainda maior, com o crescimento urbano a subir de 36% para
52% como principal razão de perda de árvores e a intensificação agrícola a subir de 24% para
31% em detrimento de um decréscimo de árvores abatidas por razões de segurança de 11% para
7% e ainda por gestão privada de 8% para 5%. Também a morte natural das árvores decresce de
4% para 2% e o desconhecimento da razão de abate decresce de 18% para 7% (Figura 26).
Fora da PPSS, a taxa de abate reduz significativamente para 2.1%, existindo um
desconhecimento generalizado da razão dos abates (37.7%), sendo que grande parte destes
aparenta ocorrer sem nenhuma razão válida. A segurança pública é a principal razão de abate
71

Resumo Técnico | Paisagem Protegida Local do Sousa Superior
de árvores identificada (17% dos casos), seguido de intensificação agrícola (14%) e crescimento
urbano (13%) (Figura 26).

Figura 25. Número de árvores abatidas, por espécie, dentro e fora da PPSS.
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Figura 26. Distribuição dos fatores de perda de árvores na PPSS, fora da PPSS e na totalidade do Concelho
de Lousada

A análise desta informação permite perceber que as atividades humanas têm uma pressão
generalizada sobre este território, levando à sua artificialização e à degradação ecológica a longo
prazo.
Medidas concretas de conservação das árvores de grande porte, especialmente carvalhosalvarinhos (pela sua importância ecológica, mas também pela pressão que têm vindo a sofrer)
são necessárias, especialmente na PPSS. Uma vez que a conservação sustentável de qualquer
património deve ter em conta as suas múltiplas valências, sugerimos que seja adotada uma
estratégia de conservação que proteja (impedindo a ação humana contra determinado
património) quando necessário, mas que também promova boas práticas e mais-valias aos seus
proprietários. Posto isto, sugere-se:
1. A proteção das espécies identificadas no PROF Douro e Minho, em particular Quercus
robur, dado o seu valor ecológico e estado de ameaça no concelho e na PPSS;
2. A criação de medidas concretas de conservação para árvores de porte excecional (acima
de 1 metro de DAP), qualquer que seja a espécie em questão;
3. A criação de medidas concretas de conservação de espécies arbóreas caducifólias
nativas, dada a sua importância ecológica;
4. A criação de roteiros turísticos e outros produtos que valorizem este património, o local
onde está inserido e os seus proprietários;
5. A criação de mecanismos financeiros que permitam ajudar à gestão e conservação deste
património junto dos seus proprietários, permitindo optar por melhores práticas de
podas e gestão do terreno circundante, minimizando os impactos sobre as árvores
identificadas.
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6.5. Flora dos jardins históricos
Os jardins históricos são monumentos que encerram em si mesmos a identidade de uma
sociedade e exemplares botânicos monumentais de grande valor. Contudo, o atual
conhecimento sobre o número de jardins históricos, o estado de conservação dos mesmos e
quais as espécies botânicas que estão presentes nos mesmos é quase nulo. Assim, o Município
de Lousada canalizou esforços para conhecer o estado destes espaços de forma a ser possível
preservá-los e valorizá-los. Para o efeito, foram estudados 16 jardins históricos de casas
senhoriais do concelho de Lousada dentro da área da Paisagem Protegida Local do Sousa
Superior, onde foram identificadas 164 espécies, 110 géneros e 61 famílias botânicas diferentes
de plantas de porte arbóreo ou arbustivo, bem como 22 exemplares de árvores monumentais
de 11 espécies diferentes. Os resultados permitiram verificar o elevado potencial e valor destes
espaços, sendo necessário apoiar a recuperação daqueles que estão abandonados e preservar
os exemplares monumentais identificados.

6.5.1.

Enquadramento

A tendência para valorizarmos o nosso passado, os nossos antecessores e a nossa História é algo
que acompanha o Homem desde sempre. Essa necessidade, aliada a uma procura pelo contato
com a Natureza, tem trazido, gradualmente, o interesse do Homem em preservar e explorar os
espaços verdes, usufruindo dos mesmos não só como um espaço de lazer, mas também como
um espaço de elevado potencial turístico, com todas as vantagens económicas que essa
exploração proporciona (Gastal e Silva, 2015). Os jardins podem ser uma resposta a essa
procura, mais concretamente, os jardins históricos – qualquer composição arquitetónica e
vegetal de interesse público, do ponto de vista artístico e histórico, sendo, como tal, considerado
um monumento (artigo 1º da Carta de Florença, 1981).
Estes jardins representam não só uma época e todo o contexto histórico-cultural desse mesmo
período, mas também monumentos paisagísticos com um elevado interesse florístico, uma vez
que encerram coleções de plantas ornamentais (exóticas e/ou nativas), muitas delas
centenárias, podendo ser considerados autênticos museus intemporais.
Contudo, os jardins históricos encontram-se ameaçados. Em Portugal, os jardins históricos
nunca fizeram parte de uma preocupação legislativa nacional, o que levou a que estes
acabassem por desaparecer devido às novas necessidades urbanas ou que fossem perdendo o
seu caráter original e histórico devido às alterações e remodelações sem regra de que acabam
por ser alvo (Silva, 2013).
Lousada possui casas senhoriais que remontam ao século XIV, sendo um concelho com um
grande potencial para a exploração e valorização do património arquitetónico e botânico dos
jardins históricos associados a estas casas. Com os resultados deste estudo da flora dos jardins,
é possível uma melhor avaliação e valoração dos mesmos com base na riqueza da flora presente
nestes espaços, desenvolvendo, posteriormente, materiais de divulgação da informação obtida
e outros produtos de forma a envolver o público em geral e disseminar a importância e o valor
dos jardins históricos que possuem um elevado interesse paisagístico e turístico.
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6.5.2.

Casas senhoriais enquadradas na Paisagem Protegida
Local do Sousa Superior

Na área definida pela Paisagem Protegida Local do Sousa Superior em Lousada, encontram-se
16 casas senhoriais enquadradas no projeto Lousada Jardins (Figura 27): Casa da Bouça; Casa da
Porta; Casa de Alentém; Casa de Barreiros; Casa de Cunhas; Casa de Juste; Casa de Pereiras; Casa
de Quintãs; Casa de Ronfe; Casa de Vilar; Casa do Porto; Casa do Rio; Casa Grande de Vilela;
Quinta da Torre; Quinta de Santo Ovídeo e Quinta de Vila Verde.

Figura 27. Localização dos jardins históricos estudados na área da Paisagem Protegida Local do Sousa
Superior
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6.5.3.

Material e Métodos

Para registo e identificação dos exemplares observados durante o trabalho de campo recorreuse a materiais de registo, máquina fotográfica, guias de campo de flora (árvores e arbustos),
materiais para medição de parâmetros fisiológicos como clinómetro (determinação da altura
das árvores) e fita métrica (medição do perímetro das árvores). Sempre que se justificou,
recorreu-se à recolha de exemplares para análise em herbário, tendo sido utilizados materiais
de corte, suportes de recolha e preparação do material vegetal. Além das floras, foram
igualmente consultadas plataformas de flora digital.

6.5.4.

Metodologia

O trabalho foi desenvolvido nas casas senhoriais do concelho cujos proprietários demonstraram
interesse no estudo da flora dos seus jardins e que concederam autorização para que fossem
realizadas saídas de campo a estes espaços. Foi realizado um esforço por parte da equipa de
técnicos do Município de Lousada nos contactos com os proprietários das casas senhoriais por
forma a incluir o maior número de casas com jardins de interesse para o estudo.
Nas saídas de campo foram realizadas observações, com registo fotográfico e identificação das
espécies de flora presentes nos jardins com recurso a guias de campo. Exemplares que
suscitassem dúvidas na identificação in situ, além do registo fotográfico dos indivíduos,
procedeu-se à colheita de amostras de partes dos espécimes. Estas recolhas iriam permitir a sua
identificação, como ramos, flores e inflorescências, frutos e infrutescências e/ou outras
características/estruturas interessantes que estivessem a ser exibidas pela planta na altura da
saída de campo, para posterior identificação no Herbário do Departamento de Biologia da
Universidade de Aveiro. Adicionalmente foram recolhidos testemunhos e experiências das
famílias e/ou caseiros ligados às casas senhoriais, registando informações sobre a história, idade
da casa e plantas e jardins, tendo como foco principal aquelas com potencial para serem
classificadas como monumentais ou árvores de interesse público. O estado de conservação dos
jardins foi classificado de acordo com as condições em que estes se encontravam durante o
período deste trabalho (Tabela 14).
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Tabela 14. Classificação do estado de conservação dos jardins das casas senhoriais
Classificação do estado de conservação do jardim
Muito bom

Jardim com plantas saudáveis, caminhos desimpedidos e limpos, sebes e elementos
de topiária podados, pontos de água mantidos em bom funcionamento

Bom

Jardim com plantas, de um modo geral, saudáveis, caminhos desimpedidos e limpos,
sebes e elementos de topiária poderão não ter sido recentemente podados, pontos
de água mantidos em bom funcionamento

Razoável

Jardim com plantas, de um modo geral, saudáveis, caminhos nem sempre
desimpedidos e limpos, sebes e elementos de topiária sem podas recentes, pontos
de água poderão apresentar sinais de eutrofização

Abandonado

Jardim com claros sinais de abandono (ausência de podas, caminhos ocupados por
vegetação, eutrofização dos pontos de água, presença de espécies exóticas invasoras.
erva alta, etc)

Em
manutenção

6.5.5.

Jardim a sofrer alterações

Resultados

Pelo facto de em Lousada não existirem estudos dedicados à flora dos jardins históricos, o
presente trabalho apresenta os primeiros dados alguma vez recolhidos. Todos os dados foram
compilados em tabelas e organizados ao nível das famílias botânicas, géneros e espécies,
associado a cada uma das casas amostradas. Houve plantas que não conseguiram ser
identificadas ao nível da espécie e outras que requerem confirmação da identificação, pelo facto
de não ter sido possível recolher informação dos caracteres das mesmas ao longo de todas as
estações do ano e por conseguinte, informação sobre os diferentes estádios de
desenvolvimento.
Nas casas estudadas dentro da área da PPSS, foram identificadas, no total, 61 famílias botânicas,
110 géneros diferentes e 164 espécies de plantas de porte arbóreo ou arbustivo.
Das 61 famílias encontradas, destacam-se 5 famílias com maior diversidade de espécies:
Rosaceae, Pinaceae, Fagaceae, Fabaceae e Cupressaceae (Figura 28). Estas cinco famílias, por si
só, representam cerca de 32% da diversidade de espécies identificadas. Destaca-se a família
Rosaceae, com 12 géneros e 18 espécies, representando cerca de 11% da diversidade específica
total encontrada nestes jardins.
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Figura 28. Número de espécies das famílias botânicas mais representativas nos jardins históricos do
concelho de Lousada

No que respeita às espécies identificadas, foram registadas 7 espécies consideradas como
“Espécies Comuns” por estarem presentes em, pelo menos, 60% das casas estudadas (presentes
em 10 ou mais casas). São estas: buxo (Buxus sempervirens) (1), camélia (Camellia japonica) (2),
castanheiro (Castanea sativa) (3), fiteira (Cordyline australis) (4), hortênsia (Hydrangea
macrophylla) (5), roseira (Rosa spp.) (6) e videira (Vitis vinífera) (7) (Figura 29). Destas, destacamse o buxo, as camélias e roseiras, presentes em todas (ou praticamente todas) as casas
estudadas até à data, exibindo uma grande variedade de cultivares no caso das duas últimas.

Figura 29. Espécies mais comuns nos jardins das casas senhoriais de Lousada
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Das 164 espécies identificadas no total, 31 correspondem a espécies nativas, ou seja, cerca de
19% das espécies encontradas nos jardins históricos do concelho de Lousada, dentro da área da
PPSS, são autóctones da flora portuguesa (Figura 30). Contudo, foram também identificadas
nove espécies exóticas invasoras, mimosa (Acacia dealbata), austrália (Acacia melanoxylon),
albizia (Albizia julibrissin), acácia-bastarda (Robinia pseudoacacia), folha-de-mamute, (Gunnera
tinctoria), eucalipto-comum (Eucalyptus globulus), árvore-do-incenso (Pittosporum undulatum),
erva-das-pampas (Cortaderia selloana) e bordo-negundo (Acer negundo) (Decreto-Lei n.º
92/2019; Marchante et al., 2014). Os donos das casas em que estas espécies exóticas invasoras
estão presentes foram alertados para a sua presença e para os seus efeitos negativos sobre os
ecossistemas, sendo aconselhado o controlo desses indivíduos pelas entidades competentes.

5%

19%

76%

Nativa

Exótica

Exótica Invasora

Figura 30. Proporção entre o número de espécies nativas, o número de espécies exóticas e o número de
espécies exóticas invasoras.

Analisando os resultados individuais das casas senhoriais de Lousada, foi possível ter uma noção
geral sobre a riqueza específica de cada casa. Casa de Juste, Santo Ovídeo e do Rio são as casas
com o maior número de espécies identificadas, tendo sido, respetivamente, identificadas 73, 56
e 63 espécies de árvores e arbustos, e a casa do Porto, das Pereiras e da Porta apresentam o
menor número, tendo sido, respetivamente, identificadas 16 nas duas primeiras e 13 espécies
na última (Figura 31).
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Figura 31. Comparação entre o número de espécies identificadas no jardim de cada casa senhorial
estudada.

Em média, foram identificadas cerca de 34 espécies de árvores e arbustos por casa, tendo os
jardins áreas muito variáveis, desde 0,19ha (Casa de Barreiros) até uma área de 3,1ha (Casa de
Ronfe), atingindo um total de, aproximadamente 18ha de área de jardim contemplada no
conjunto das casas senhoriais dentro da área da PPSS – 0,19% da área total do concelho – e
uma média de 1ha de jardim por casa (Figura 32). No entanto, não foi verificada nenhuma
relação entre o número de espécies identificadas em cada uma das casas e a área do respetivo
jardim.
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Figura 32 - Comparação entre as áreas do jardim de cada casa senhorial estudada.
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6.5.6.

Considerações finais

Com o presente estudo da flora dos jardins históricos de Lousada foi possível verificar uma
diversidade florística relativamente elevada, tendo sido identificadas, não só espécies exóticas
ornamentais, mas também espécies nativas como o azevinho (Ilex aquifolium L.), o medronheiro
(Arbutus unedo L.) e o carvalho-alvarinho (Quercus robur L.). Isto revela não só o cuidado dos
proprietários com os seus jardins, como também com a identidade histórico-cultural dos seus
antepassados dos quais herdaram estes espaços verdes. Os dados obtidos, pioneiros dentro
desta temática, permitiram criar um conhecimento mais claro sobre o atual estado do
património botânico destes espaços. Para preservar as espécies presentes nos jardins, será
necessário criar planos de controle de espécies exóticas invasoras que a curto/médio prazo
poderão ganhar espaço e ocupar os jardins históricos.
A recolha destes dados apresenta um forte potencial, em particular na promoção do turismo
regional, quer seja através da publicação de guias, criação de roteiros dedicados às casas
senhoriais do concelho e identificação com sinalética própria de exemplares monumentais. Este
estudo é igualmente importante para a sensibilização dos proprietários destes jardins históricos
para a sua manutenção, exploração e conservação.

Figura 33. Flores de Acer palmatum.
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7. Património Natural – Fauna
7.1. Insetos
Os insetos são um dos grupos de seres vivos mais abundante e diversificado do nosso planeta
(Ciesla 2011); invertebrados com seis patas e três segmentos corporais, ectotérmicos, e que
durante milhões de anos evoluíram para se adaptar a quase todos os ambientes terrestres.
As estimativas mais recentes indicam que os insetos representam 50% da biodiversidade
conhecida no Planeta Terra (Mora et al., 2011), conhecendo-se cerca de um milhão de espécies
diferentes. Estão presentes em todos os níveis tróficos (Kim 1993) e desempenham serviços de
ecossistemas essenciais à população humana, cujo valor ascende a milhares de milhões de euros
anuais (Losey and Vaughan 2006). Exemplos desses serviços são a polinização, a regulação do
ciclo de nutrientes, a eliminação de árvores doentes ou enfraquecidas ou a degradação da
matéria morta, entre tantos outros. Os insetos são também a base alimentar para muitas
espécies animais e, entre outras coisas, ajudam no controlo de populações de espécies
consideradas como pragas (Ciesla 2011; Letcher 2016).
A ação humana tem um impacto negativo sobre estes seres vivos, principalmente devido à
fragmentação e destruição de habitat, à introdução de espécies invasoras e, mais recentemente,
pelas alterações climáticas (Pereira et al., 2012). Atualmente assiste-se a um declínio
generalizado no número de espécimes e espécies de invertebrados terrestres (Sodhi and Ehrlich
2010; Cálix et al., 2018; Strien et al., 2019), em alguns casos chegando-se a alcançar mais de 75%
de diminuição da biomassa destes organismos em apenas 25 anos (e.g. Hallmann et al., 2017).
Lamentavelmente, a nossa realidade não é exceção a este declínio generalizado.

7.1.1.

Espécies protegidas com ocorrência em Portugal

Em Portugal verifica-se uma generalizada escassez de informação relativa às espécies de insetos
existentes, as suas distribuições e ainda os estados das suas populações. Estimativas de alguns
especialistas indicam que existem pelo menos 11500 espécies diferentes no nosso território.
Sabe-se no entanto, desde 2014, que pelo menos 402 taxa são endémicos, vivendo
exclusivamente no nosso território (Farminhão et al., 2014).
Um dos exemplos dos esforços de conservação destes organismos é a implementação da
Diretiva Habitats (Diretiva 92/43/CEE), que lista um conjunto de espécies com conservação
relevante a nível comunitário. No nosso território encontram-se 10 das espécies de insetos
listadas na Diretiva Habitats, uma das quais sendo mesmo uma espécie prioritária em termos de
conservação (Euplagia quadripunctaria) (Tabela 15Tabela 15). Mais recentemente, no início de
2019, iniciou-se o Projeto Lista Vermelha de Invertebrados de Portugal Continental que
pretende, entre outras coisas, avaliar o risco de extinção de 757 espécies de insetos (inclusive
os protegidos pela Diretiva Habitat) no território nacional continental.
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Tabela 15. Lista de espécies de insetos existentes em Portugal e protegidas ao abrigo da Diretiva Habitats,
com indicação da ordem, dos anexos da Diretiva em que se incluem e presença no concelho de Lousada.
Espécie

Ordem

Anexo
II

Anexo
IV

Mantodea

x

x

Presença
confirmada
em Lousada
NÃO

Apteromantis aptera
Cerambyx cerdo

Coleoptera

x

x

SIM

Coenagrion mercuriale

Odonata

x

NÃO

Euphydrias aurinia

Lepidoptera

x

SIM

*Euplagia quadripunctaria
(Callimorpha quadripunctaria)
Gomphus graslinii

Lepidoptera

x

SIM

Odonata

x

Lucanus cervus

Coleoptera

x

Macromia splendens

Odonata

x

x

NÃO

Oxygastra curtisii

Odonata

x

x

SIM

Proserpinus proserpina

Lepidoptera

x

x

NÃO
SIM

NÃO

*Espécie prioritária em termos de conservação.

7.1.2.

Espécies protegidas com ocorrência em Lousada

Apesar de não terem ainda sido realizados estudos sistemáticos para a inventariação e
monitorização de insetos no concelho de Lousada, foi possível, até à data, confirmar no território
a presença de cinco das 10 espécies protegidas referidas acima (Tabela 15), ocorrendo
inclusivamente na área delimitada pela PPSS.

Lucanus cervus (vaca-loura)
Das cinco espécies protegidas ocorrentes em Lousada, a vaca-loura (Lucanus cervus) é aquela
para a qual existe um maior número de registos. Tal facto deve-se aos esforços do Projeto
VACALOURA.pt (www.vacaloura.pt) que, através da ciência cidadã, tem compilado desde 2016
informação sobre a distribuição da espécie no território português. A vaca-loura, o maior
escaravelho da nossa fauna, é uma espécie ligada a árvores de grande porte, principalmente
carvalhos-alvarinhos (Quercus robur), das quais se alimenta das raízes em decomposição,
durante a fase larvar. Em Lousada, os esforços de inventariação de fauna e flora têm também
ajudado a aumentar o conhecimento sobre a vaca-loura no território. Na PPSS um maior número
de registos está situado no limite nordeste, na Freguesia do Torno.
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Cerambyx cerdo
Cerambyx cerdo é outro dos maiores escaravelhos da nossa fauna, sendo também altamente
dependente de carvalhos de grande porte com alguma exposição solar. No final do seu ciclo de
vida, ao sair da árvore onde se desenvolveu, deixa largos orifícios de saída no tronco.
O trabalho desenvolvido pelo Projeto Gigantes Verdes, tem também permitido identificar
árvores que apresentam estes indícios um pouco por todo o território, tendo sido possível
confirmar a espécie com espécimes vivos em algumas das árvores assinaladas durante o
processo. Esta espécie encontra-se em parte nos mesmos locais que L. cervus, uma vez que
dependem das mesmas árvores.

Euphydrias aurinia
Esta borboleta, em Portugal está altamente associada a madressilvas (Lonicera sp.) durante as
suas fases larvares, e encontra-se amplamente distribuída pelo território de Lousada, tendo nos
bosquetes onde a sua planta hospedeira é mais comum, as populações mais numerosas. Os
adultos são passíveis de serem encontrados durante a primavera em campos abertos perto
destes bosquetes em abundâncias consideradas sustentáveis.

Euplagia quadripunctaria
Esta traça diurna é encontrada principalmente junto de linhas de água bem oxigenadas onde
são facilmente encontradas junto de Eupatorium cannabinum. As suas larvas são polífagas e
alimentam-se de diferentes géneros de plantas, como Urtica, Rubus, Taraxacum, Senecio, entre
outras. Apesar de não ser altamente comum no território, é possível encontrar indivíduos
ocasionais em Lousada e na PPSS.

Oxygastra curtisii
Oxygastra curtisii é a única libélula protegida encontrada, até à data, em Lousada. Apenas um
exemplar foi confirmado em todo o território, em Aveleda, em 2017, junto do seu habitat
preferencial: rios com pouca corrente, situados nas orlas de florestas. Esta espécie encontra-se
amplamente distribuída em todo o Norte de Portugal.

Um esforço adicional na inventariação e monitorização das espécies de insetos ocorrentes em
Lousada possibilitará um aumento significativo da informação disponível, para que medidas
concretas de conservação destes organismos possam ser criadas. De momento, a proteção de
carvalhos de grande porte, após a sua inventariação, trará benefícios significativos para pelo
menos duas das cinco espécies protegidas, mesmo não se conhecendo exatamente a sua
distribuição no território.
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7.2. Vertebrados
7.2.1.

Enquadramento

O conhecimento da fauna vertebrada de um território é um pré-requisito fundamental para a
sua correta caracterização. Para além de constituir um indicador da biodiversidade de uma
região, permite também tirar ilações sobre a sua gestão passada e presente, e definir estratégias
informadas para o futuro. Estes dados representam só por si um importante contributo
científico, expandindo o conhecimento acerca da distribuição das espécies, o que é
particularmente importante para a fauna classificada como rara ou ameaçada, mas permitem
também identificar necessidades ao nível da gestão dos recursos naturais e da conservação da
biodiversidade. Por outro lado, a fauna vertebrada é por si mesma um recurso com elevado
potencial para o desenvolvimento económico e social do território, oferecendo oportunidades
ao nível da educação, do turismo, da pesca e da caça responsáveis.
Apesar de elevada ocupação antrópica e da crescente pressão sobre os habitats naturais, o
concelho de Lousada, e o vale do rio Sousa em particular, apresentam uma diversidade de
vertebrados significativa, contando com a presença de várias espécies ameaçadas ou sobre as
quais o conhecimento da distribuição é ainda escasso. Esta perceção levou a que o inventário
de vertebrados tenha sido um dos indicadores de biodiversidade que maior atenção tem
recebido durante a caraterização dos valores naturais de Lousada e durante a preparação da
proposta de criação da PPSS.

7.2.2.

Metodologia

O primeiro levantamento de espécies de vertebrados na área da PPSS decorreu entre março de
2016 e fevereiro de 2017, no âmbito de um estudo de fauna que abrangeu todo o município de
Lousada. Cada grupo de vertebrados foi amostrado em várias sessões ao longo do ano.
Dependendo do grupo faunístico, diferentes metodologias foram aplicadas, conforme descrito
em seguida. O manuseamento dos animais foi feito de forma breve e todos os indivíduos
capturados foram imediatamente devolvidos à natureza. Todas as capturas foram devidamente
licenciadas pelo ICNF, através da emissão de Licenças para Captura e Manuseamento da Fauna
Selvagem, emitidas a cada ano.
A partir de março de 2017 os dados obtidos no primeiro levantamento foram sendo
complementados com amostragens ou observações pontuais, resultantes da monitorização ou
trabalhos realizados em diversos locais da PPSS, sendo seguidamente mencionados os mais
relevantes para cada grupo de vertebrados.

7.2.2.1.
Peixes
Entre março 2016 - fevereiro 2017 foram realizadas três sessões de amostragem: março-junho,
julho-outubro e novembro-janeiro. A amostragem foi realizada através de captura com rede de
mão em vários troços do rio Sousa e seus afluentes, durante 20 min em cada local. Em cada um
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dos locais foi também colocada uma armadilha de funil submersa durante um período de 5 dias,
com verificação diária. Em setembro de 2018 e em junho de 2019 foram realizadas amostragens
com pesca elétrica nos cursos de água do concelho pela Sociedade Portuguesa de Vida Selvagem
(SPVS), tendo permitido aumentar consideravelmente a informação sobre presença e
distribuição de vários peixes na área de estudo. Sempre que possível, foram também
acompanhadas as capturas de pescadores locais.

7.2.2.2.
Anfíbios
Entre março 2016 - fevereiro 2017 foram realizadas três sessões de amostragem: março-abril,
maio-junho e setembro-outubro. A amostragem foi realizada através de busca noturna e
audição em habitats aquáticos, como charcos, represas, minas, ribeiras e margens do rio, e áreas
envolventes, durante 30 minutos, utilizando lanternas e redes de mão. A partir de março de
2017 a amostragem deste grupo expandiu-se a mais locais no âmbito do projeto Lousada
Charcos, que envolveu a inventariação de habitats aquáticos lênticos em todo o município.

7.2.2.3.
Répteis
Entre março 2016 - fevereiro 2017 foram realizadas três sessões de amostragem: abril-maio,
junho-julho e agosto-setembro. A amostragem foi realizada durante a manhã ou tarde, através
de busca ativa, incluindo levantamento de pedras, troncos e outros potenciais refúgios, ao longo
de itinerários de 600 m. A partir de março de 2017 a informação de presença e distribuição foi
sendo complementada com observações pontuais no decorrer dos diversos trabalhos de campo
realizados pelos técnicos municipais.

7.2.2.4.
Aves
Entre março 2016 - fevereiro 2017 foram realizadas quatro sessões de amostragem: abril, maio,
setembro-outubro e dezembro-janeiro. Em cada local, a amostragem foi realizada durante a
manhã, ao longo de um itinerário de 600 m, composto por 4 pontos de observação/escuta com
binóculos a cada 200 m (0 m, 200 m, 400 m, e 600 m). Em cada ponto, a observação/escuta teve
uma duração de 10 minutos. A partir de março de 2017, foram sendo realizadas várias
amostragens semelhantes em locais por prospectar e sessões de birdwatching com o público,
por exemplo no âmbito da iniciativa “EuroBirdwatch”, que aumentaram significativamente a
lista e distribuição das espécies de aves presentes.

7.2.2.5.
Mamíferos
Entre março 2016 - fevereiro 2017 foram realizadas três sessões de amostragem de
micromamíferos, com captura através de armadilhas Sherman: junho-julho, setembro-outubro
e dezembro-janeiro. Em cada local, foram colocadas 20 armadilhas com um espaçamento de
cinco metros ao longo de um transeto de 100 m. Cada armadilha continha isco e uma bola de
algodão para assegurar o conforto dos animais capturados. Durante cada sessão, as armadilhas
estiveram ativas quatro noites, com verificações diárias a cada manhã e reposição do isco.
Os morcegos foram amostrados em sete sessões mensais, entre abril e outubro. Em cada local
foi percorrido um transeto de 500 m ao longo do qual se registaram as emissões sonoras dos
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animais com o detetor de ultrassons D240x Pettersson Elektronik AB® em modo de “tempo
expandido”, acoplado a um gravador áudio digital.
Os carnívoros e outros mamíferos de médio e grande porte foram amostrados através de
armadilhagem fotográfica em cinco sessões: abril-maio, junho-julho, agosto-setembro, outubronovembro e dezembro-janeiro. Em cada local foi colocada uma câmara BushnellTM NatureView
HD Essential, programada para tirar três fotos consecutivas após a deteção de movimento, com
intervalo mínimo de um minuto entre séries de três fotos. Em frente a cada câmara foi colocado
isco composto por peixe ou frango cru. As câmaras estiveram ativas durante 15 noites em cada
sessão, com verificações a cada cinco dias para recolha de fotografias e substituição do isco. No
mesmo período foi realizado um transeto de 600 m em cada local para observação de indícios
de presença como pegadas, excrementos e restos alimentares. A partir de março 2017 foram
realizadas amostragens semelhantes em locais por prospetar ou na monitorização de locais já
amostrados, com exceção das capturas de micromamíferos, cujos dados obtidos a partir desta
data correspondem apenas a observações esporádicas.

7.2.3.

Resultados (Listas de Espécies)

Até ao momento estão documentadas, na área da PPSS, 149 espécies de vertebrados,
consistindo em 13 espécies de peixes, 11 de anfíbios, 11 de répteis, 80 de aves e de 34
mamíferos, representando 86% das 173 espécies de vertebrados existentes em Lousada.
Na PPSS ocorrem também 9 espécies exóticas, a maioria das quais com potencial invasor bem
documentado, correspondendo a 4 peixes, 1 réptil, 2 aves e 2 mamíferos.
A distribuição da riqueza específica total de espécies vertebradas pode ser consultada na CARTA
XIV.

Figura 34. Lontra (Lutra lutra) no Rio Sousa.
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7.2.3.1.

Peixes

No que se refere aos peixes, os levantamentos efetuados permitiram detetar a presença das 13
espécies listadas na Tabela 16. A distribuição da riqueza específica de peixes pode ser consultada
na CARTA IX.

Tabela 16. Espécies de peixes registadas entre março 2016 – maio 2019 na área da Paisagem Protegida
Local do Sousa Superior. Estatutos de conservação a nível nacional de acordo com o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a nível internacional de acordo com a União
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN); classificação de acordo com a Diretiva Habitats
(92/43/CEE) e convenções de Berna, Bona, e Washington (CITES).
Família

Nome científico

Nome
comum

ICNF

IUCN

Anguillidae

Anguilla anguilla

Enguiaeuropeia

EN

CR

Luciobarbus bocagei

Barbo-donorte

LC

LC

Cyprinus carpio

Carpacomum

NE

VU

Ex*

Carassius auratus

Pimpão

NE

LC

Ex*

Chondrostoma
arcasii

Panjorca

EN

VU

Gobio lozanoi

Góbio

NE

LC

Ex

Phoxinus phoxinus

Piscardo

NE

LC

Ex

Pseudochondrostoma
duriense

Boga-donorte

LC

VU

B-II

III

End

Achondrostoma
oligolepis

Ruivaco

LC

LC

B-II

III

End

Pseudochondrostoma
polylepis

Bogacomum

LC

LC

B-II

III

End

Squalius alburnoides

Bordalo

VU

VU

B-II

III

End

Squalius carolitertii

Escalo-donorte

LC

LC

Salmo trutta

Truta-de-rio

LC

LC

Cyprinidae

Salmonidae

Dir.
Hab.

Berna

B-V

III

B-II

III

Bona

CITES

Notas

End

End

LC – Pouco preocupante; VU – Vunerável; EN – Em perigo; CR – Criticamente em perigo; NE – Não avaliado; End –
endemismo ibérico; Ex – espécie exótica; Ex* - espécie exótica registada apenas em lagos ornamentais privados.
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7.2.3.2.

Anfíbios

No grupo taxonómico dos anfíbios foram detetadas 11 espécies, conforme Tabela 17. A
distribuição da riqueza específica de anfíbios pode ser consultada na CARTA X.

Tabela 17. Espécies de anfíbios registadas entre março 2016 – maio 2019 na área da Paisagem Protegida
Local do Sousa Superior. Estatutos de conservação a nível nacional de acordo com o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a nível internacional de acordo com a União
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN); classificação de acordo com a Diretiva Habitats
(92/43/CEE) e convenções de Berna, Bona, e Washington (CITES).
Família
Salamandridae

Nome
científico
Triturus
marmoratus
Lissotriton
boscai
Salamandra
salamandra

Alytidae

Lissotriton
helveticus
Chioglossa
lusitanica
Alytes
obstetricans
Discoglossus
galganoi

Bufonidae
Hylidae
Ranidae

Bufo
spinosus
Hyla molleri
Pelophylax
perezi
Rana iberica

Nome
comum
Tritãomarmorado
Tritão-deventrelaranja
Salamandrade-pintasamarelas
Tritãopalmado
Salamandralusitânica
Sapoparteirocomum
Rã-defocinhopontiagudo
Sapocomum
Rela-comum

ICNF

IUCN

Dir.
Hab.
B-IV

Berna

LC

LC

LC

LC

III

LC

LC

III

VU

LC

III

VU

VU

LC

LC

NT

LC

LC

LC

LC

LC

B-IV

II

Rã-verde

LC

LC

B-V

III

Rã-ibérica

LC

NT

B-IV

II

Bona

CITES

Notas

III

B-II,
B-IV
B-IV

II

B-II,
B-IV

II

End

End

II

End

III

End

LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçado; VU – Vunerável; End – endemismo ibérico.
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7.2.3.3.

Répteis

Na área da PPSS foram detetadas 11 espécies de répteis, conforme Tabela 18. A distribuição da
riqueza específica de répteis pode ser consultada na CARTA XI.

Tabela 18. Espécies de répteis registadas entre março 2016 – maio 2019 na área da Paisagem Protegida
Local do Sousa Superior. Estatutos de conservação a nível nacional de acordo com o Instituto da
Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e a nível internacional de acordo com a União
Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN); classificação de acordo com a Diretiva Habitats
(92/43/CEE) e convenções de Berna, Bona, e Washington (CITES).
Família

Nome
científico

Emydidae

Trachemys
scripta

Anguidae

Anguis fragilis

Lacertidae

Lacerta
schreiberi
Podarcis
bocagei
Psammodromu
s algirus
Timon lepidus

Scincidae

Natricidae

Chalcides
striatus
Rhinechis
scalaris
Natrix
astreptophora
Natrix maura

Psammophiida
e

Malpolon
monspessulanu
s

Nome
comum

ICN
F

IUC
N

CágadodaFlorida
Licranço

NE

LC

LC

LC

Lagartode-água
Lagartixa
-deBocage
Lagartixa
-do-mato
Sardão

LC

NT

LC

Furapastos
Cobradeescada
Cobrade-águade-colar
Cobrade-águaviperina
Cobrarateira

Dir.
Hab
.

Bern
a

Bon
a

CITE
S

Nota
s
Ex*

III
B-II,
B-IV

II

End

LC

III

End

LC

LC

III

LC

NT

II

LC

LC

III

LC

LC

III

NE

NE

III

LC

LC

III

LC

LC

III

LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçado; NE – Não avaliado; End – endemismo ibérico; Ex* - espécie exótica
registada apenas em lagos ornamentais privados.
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7.2.3.4.

Aves

Os trabalhos efetuados permitiram identificar a presença de 80 espécies de aves (Tabela 19). A
distribuição da riqueza específica de aves pode ser consultada na CARTA XII.

Tabela 19. Espécies de aves registadas entre março 2016 – maio 2019 na área da PPSS. Estatutos de
conservação a nível nacional de acordo com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
e a nível internacional de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN);
classificação de acordo com a Diretiva Aves (2009/147/CE) e convenções de Berna, Bona, e Washington
(CITES).
Família

Nome científico

Anatidae

Anas platyrhynchos
Aix galericulata

Phasianidae

Alectoris rufa

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax
carbo

Ardeidae

Ardea cinerea

Ciconiidae

Ciconia ciconia
Pernis apivorus

Accipitridae

Accipiter nisus
Buteo buteo
Circaetus gallicus

Falconidae

Falco peregrinus
Falco subbuteo
Falco tinnunculus

Rallidae

Gallinula chloropus

Scolopacidae

Gallinago gallinago
Lymnocryptes
minimus
Scolopax rusticola
Actitis hypoleucos

Columbidae

Columba livia
Columba palumbus
Streptopelia
decaocto

Nome
comum
Pato-real

ICNF

IUCN

LC

LC

Patomandarim
Perdizcomum
Corvomarinho-defaces-brancas
Garça-real

NE

LC

LC

LC

LC

LC

III

LC

LC

III

Cegonhabranca
Búteovespeiro
Gavião

LC

LC

A-I

II

II

VU

LC

A-I

II

II

II A

LC

LC

II

II

II A

LC

LC

II

II

II A

NT

LC

A-I

II

II

II A

VU

LC

A-I

II

II

IA

VU

LC

II

II

II A

LC

LC

II

II

II A

LC

LC

D

III

CR/LC
*
DD

LC

D

III

II

LC

D

III

II

DD

LC

D

III

II

VU

LC

II

II

DD

LC

D

LC

LC

D

LC

LC

Águia-de-asaredonda
Águiacobreira
Falcãoperegrino
Ógea
Peneireirovulgar
Galinhad'água
Narcejacomum
Narcejagalega
Galinhola
Maçaricodas-rochas
Pombocomum
Pombotorcaz
Rola-turca

Dir.
Hab.
D

Berna

Bona

III

II

CITES

Notas

Ex
D

III

III

III
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Cuculidae

Streptopelia turtur

Rola-brava

LC

VU

D

III

A

Cuculus canorus

Cuco-canoro

LC

LC

III

Strix aluco

LC

LC

II

II A

LC

LC

II

II A

LC

LC

II

II A

VU

LC

LC

LC

LC

LC

Tytonidae

Tyto alba

Caprimulgidae
Apodidae

Caprimulgus
europaeus
Apus apus

Alcedinidae

Alcedo atthis

Coruja-domato
Mochogalego
Coruja-dastorres
Noitibócinzento
Andorinhãopreto
Guarda-rios

Upupidae

Upupa epops

Poupa

LC

LC

II

Picidae

Dendrocopos major

LC

LC

II

LC

LC

II

LC

LC

LC

LC

II

LC

LC

II

LC

LC

II

LC

LC

II

LC

LC

II

LC

LC

II

LC

LC

D

III

II

NT**

LC

D

III

II

D

III

Athene noctua

A-I

II
III

A-I

II

Prunellidae

Prunella modularis

Turdidae

Turdus merula

Pica-paumalhadogrande
Pica-pauverde
Cotoviaarbórea
Andorinhados-beirais
Andorinhadáurica
Andorinhadas-chaminés
Alvéolabranca
Alvéolacinzenta
Ferreirinhacomum
Melro-preto

Turdus philomelos

Tordo-pinto

Turdus viscivorus

Tordoveia

LC

LC

Sylvia atricapilla

Toutinegrade-barretepreto
Toutinegrade-cabeçapreta
Toutinegrado-mato
Fuinha-dosjuncos
Rouxinolbravo
Felosapoliglota
Felosacomum

LC

LC

II

II

LC

LC

II

II

LC

NT

LC

LC

II

II

LC

LC

II

II

LC

LC

II

II

LC

LC

II

II

Picus viridis
Alaudidae

Lullula arborea

Hirundinidae

Delichon urbicum
Cecropis daurica
Hirundo rustica
Motacilla alba
Motacilla cinerea

Sylviidae

Sylvia
melanocephala
Sylvia undata
Cisticolidae

Cisticola juncidis

Scotocercidae

Cettia cetti

Acrocephalidae

Hippolais polyglotta

Phylloscopidae

Phylloscopus
collybita
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A-I

A-I

III

II

Regulidae

Troglodytidae
Muscicapidae

Phylloscopus
trochilus
Regulus ignicapilla

Felosamusical
Estrelinhade-cabeçalistada
Carriça

NE

LC

LC

LC

II

LC

LC

II

LC

LC

II

NE

LC

LC

LC

II

II

NT

LC

II

II

LC

LC

II

II

LC

LC

II

II

NE**
*
LC

LC

II

II

Cyanistes caeruleus

Pisco-depeito-ruivo
Papamoscas-preto
Rouxinolcomum
Papamoscascinzento
Rabirruivopreto
Cartaxocomum
Cartaxonortenho
Chapim-azul

LC

II

Lophophanes
cristatus
Parus major

Chapim-depoupa
Chapim-real

LC

LC

II

LC

LC

II

Periparus ater

LC

LC

III

LC

LC

III

LC

LC

II

LC

LC

II

LC

LC

D

Troglodytes
troglodytes
Erithacus rubecula
Ficedula hypoleuca
Luscinia
megarhynchos
Muscicapa striata

Phoenicurus
ochruros
Saxicola torquatus
Saxicola rubetra
Paridae

Pass

Aegithalidae

Aegithalos caudatus

Sittidae

Sitta europaea

Certhiidae

Certhia
brachydactyla
Corvus corone
Garrulus glandarius

Gaio

LC

LC

D

Pica pica

Pega-rabuda

LC

LC

D

Sturnus unicolor

Estorninhopreto
Estorninhocomum
Papa-figos

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

LC

II

Sturnidae

Sturnus vulgaris

Pass

II
D

Oriolidae

Oriolus oriolus

Passeridae

Passer domesticus

Fringillidae

Linaria cannabina

Pardalcomum
Pintarroxo

Chloris chloris

Verdilhão

LC

LC

II

Fringilla coelebs

LC

LC

III

Serinus serinus

Tentilhãocomum
Chamariz

LC

LC

II

Emberiza cia

Cia

LC

LC

II

Emberizidae

II
Pass

Chapimcarvoeiro
Chapimrabilongo
Trepadeiraazul
Trepadeiracomum
Gralha-preta

Corvidae

II

II
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Emberiza cirlus

Estrildidae

Estrilda astrild

Escrevedeirade-gargantapreta
Bico-de-lacre

LC

LC

NE

LC

II

C

Ex

* incerto se é população reprodutora (CR) ou apenas invernante (LC)
** população reprodutora (NT)
*** Migrador de passagem (NE)
LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçado; VU – Vunerável; CR – Criticamente em perigo; DD – Informação
insuficiente; NE – Não avaliado; Pass – migrador de passagem; Ex – espécie exótica.

7.2.3.5.

Mamíferos

Ao longo dos trabalhos de campo foram detetadas 34 espécies de mamíferos na área da PPSS
(Tabela 20). A distribuição da riqueza específica de mamíferos pode ser consultada na CARTA
XIII.

Tabela 20. Espécies de mamíferos registadas entre março 2016 – maio 2019 na área PPSS. Estatutos de
conservação a nível nacional de acordo com o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF)
e a nível internacional de acordo com a União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN);
classificação de acordo com a Diretiva Habitats (92/43/CEE) e convenções de Berna, Bona, e Washington
(CITES).
Família

Nome científico

Nome comum

Erinaceidae

Erinaceus
europaeus
Crocidura
russula
Neomys
anomalus
Talpa
occidentalis
Oryctolagus
cuniculus
Rhinolophus
ferrumequinum
Tadarida
teniotis
Barbastella
barbastellus
Eptesicus
serotinus/E.
isabellinus

Soricidae

Talpidae
Leporidae
Rhinolophidae
Molossidae
Vespertilionidae

Myotis
daubentonii
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ICNF

IUCN

Ouriço-cacheiro

LC

LC

III

Musaranho-dedentes-brancos
Musaranho-de-água

LC

LC

III

DD

LC

III

Toupeira-ibérica

LC

LC

Coelho-bravo

NT

NT

Morcego-deferradura-grande
Morcego-rabudo

VU

LC

DD

LC

Morcego-negro

DD

NT

LC/NE

LC

Morcegohortelão/Morcegohortelãomediterrânico
Morcego-de-água

Dir.
Hab.

Berna

Bona

CITES

Notas

End

B-II,
B-IV
B-IV

II

II#

II

II#

II

II#

LC/LC

B-II,
B-IV
B-IV

II

II#

LC

B-IV

II

II#

Myotis
myotis/M.
blythii
M. escalerai/M.
emarginatus/M.
mystacinus/M.
bechsteinii/M.
daubentonii)

Nyctalus leisleri
Nyctalus
lasiopterus/N.
noctula
Pipistrellus
kuhlii
Pipistrellus
pipistrellus
Pipistrellus
pygmaeus
Hypsugo savii

Morcego-ratogrande/Morcegorato-pequeno
Morcego-de-franjado-sul/Morcegolanudo/Morcegode-bigodes/
Morcego-deBechstein/Morcegode-água
Morcegoarborícola-pequeno
Morcegoarborícolagigante/Morcegoarborícola-grande
Morcego-de-Kuhl

VU/CR

LC/LC

B-II,
B-IV

II

II#

VU/DD
/DD/E
N/LC

LC/LC/
LC/NT/
LC

B-II,
B-IV

II

II#

DD

LC

B-IV

II

II#

DD/DD

VU/LC

B-IV

II

II#

LC

LC

B-IV

II

II#

Morcego-anão

LC

LC

B-IV

III

II#

Morcego-pigmeu

LC

LC

B-IV

III

II#

Morcego de Savi

DD

LC

B-IV

II

II#

B-IV

II

II#

Plecotus
auritus/P.
austriacus
Sciurus vulgaris

Morcego-orelhudocastanho/Morcegoorelhudo-cinzento
Esquilo-vermelho

DD/LC

LC/LC

LC

LC

Microtus
agrestis
Microtus
lusitanicus
Arvicola sapidus

Rato-do-campo-derabo-curto
Rato-cego

LC

LC

LC

LC

Rata-de-água

LC

VU

Apodemus
sylvaticus
Mus musculus

Rato-do-campo

LC

LC

Rato-doméstico

LC

LC

Mus spretus

Rato-das-hortas

LC

LC

Ratazana

NE

LC

Canidae

Rattus
norvegicus
Vulpes vulpes

Raposa

LC

LC

Mustelidae

Lutra lutra

Lontra

LC

NT

Martes foina

Fuinha

LC

LC

III

Meles meles

Texugo

LC

LC

III

Mustela nivalis

Doninha

LC

LC

III

Neovison vison

Visão-americano

NE

LC

Genetta
genetta
Sus scrofa

Gineta

LC

LC

Javali

LC

LC

Sciuridae
Cricetidae

Muridae

Viverridae
Suidae

III

Ex

B-II,
B-IV

II

IA

Ex
III

LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçado; VU – Vunerável; EN – Em perigo; CR – Criticamente em perigo; DD –
Informação insuficiente; NE – Não avaliado; End – endemismo ibérico; Ex – espécie exótica.
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7.2.4.

Espécies de relevante valor conservacionista

Consideram-se com valor conservacionista relevante todas as espécies autóctones presentes na
área a classificar que obedeçam a um ou mais dos seguintes critérios:
- Classificação como ameaçada (estatuto de “Vulnerável” ou superior) pelo ICNF ou IUCN;
- Listagem nos Anexos II ou IV da Diretiva 92/43/EEC (Habitats);
- Listagem no Anexo I da Diretiva 2009/147/EC (Aves);
- Endemismo ibérico.
Assim, na PPSS estão presentes 42 espécies com relevante valor conservacionista,
correspondendo a 7 espécies de peixes, 8 de anfíbios, 2 de répteis, 11 de aves e 14 de
mamíferos. Destas espécies, 12 estão ameaçadas a nível nacional (ICNF), 8 estão ameaçadas a
nível global (IUCN), 20 estão listadas nos Anexos II e IV da Diretiva Habitats, 8 estão listadas no
Anexo I da Diretiva Aves e 12 são endemismos ibéricos (Tabela 21).
Entre a fauna vertebrada presente na PPSS, o grupo dos anfíbios apresenta a maior proporção
de espécies com particular interesse conservacionista (73%), incluindo espécies como
Chioglossa lusitanica, que cumpre a totalidade dos critérios mencionados acima. Dentro do
grupo dos mamíferos, todas as espécies de morcegos são consideradas como de valor
conservacionista relevante, destacando-se Rhinolophus ferrumequinum e Myotis myotis/M.
Blythii pelo seu grau de ameaça a nível nacional e listagem nos dois anexos relevantes da Diretiva
Habitats.

Tabela 21. Espécies vertebradas de relevante valor conservacionista registadas entre março 2016 – maio
2019 na área da PPSS. Estatutos de conservação a nível nacional de acordo com o Instituto da Conservação
da Natureza e das Florestas (ICNF) e a nível internacional de acordo com a União Internacional para a
Conservação da Natureza (IUCN); classificação de acordo as Diretivas Comunitárias Aves (2009/147/CE) e
Habitats (92/43/CEE).
Classe

Família

Nome científico

Nome comum

ICNF

IUCN

Anguillidae

Anguilla anguilla

Enguia-europeia

EN

CR

Cyprinidae

Squalius alburnoides

Bordalo

VU

VU

Squalius carolitertii

Escalo-do-norte

LC

LC

Boga-do-norte

LC

VU

B-II

Boga-comum

LC

LC

B-II

Panjorca

EN

VU

B-II

Ruivaco

LC

LC

B-II

-

Tritão-marmorado

LC

LC

B-IV

-

Tritão-de-ventrelaranja
Tritão-palmado

LC

LC

-

VU

LC

-

VU

VU

Peixes

Pseudochondrostoma
duriense
Pseudochondrostoma
polylepis
Achondrostoma arcasii

Salamandridae

Achondrostoma
oligolepis
Triturus marmoratus

Anfíbios

Lissotriton boscai
Lissotriton helveticus
Chioglossa lusitanica
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Salamandralusitânica

Dir.
Hab.

Dir.
Aves
-

B-II

B-II,
B-IV

Notas

End
-

End

-

End

End

-

End

End

End

Alytidae

Alytes obstetricans

Hylidae

Hyla molleri

Sapo-parteirocomum
Rã-de-focinhopontiagudo
Rela-comum

Ranidae

Rana iberica

Rã-ibérica

LC

NT

B-IV

-

End

Lacertidae

Lacerta schreiberi

Lagarto-de-água

LC

NT

B-II,
B-IV

-

End

Podarcis bocagei

Lagartixa-de-Bocage

LC

LC

-

End

Ciconiidae

Ciconia ciconia

Cegonha-branca

LC

LC

-

A-I

Accipitridae

Pernis apivorus

Búteo-vespeiro

VU

LC

-

A-I

Circaetus gallicus

Águia-cobreira

NT

LC

-

A-I

Falco peregrinus

Falcão-peregrino

VU

LC

-

A-I

Falco subbuteo

Ógea

VU

LC

-

Scolopacidae

Actitis hypoleucos

VU

LC

-

Columbidae

Streptopelia turtur

Maçarico-dasrochas
Rola-brava

LC

VU

--

D

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus

Noitibó-cinzento

VU

LC

-

A-I

Alcedinidae

Alcedo atthis

Guarda-rios

LC

LC

-

A-I

Alaudidae

Lullula arborea

Cotovia-arbórea

LC

LC

-

A-I

Sylviidae

Sylvia undata

Toutinegra-do-mato

LC

NT

-

A-I

Talpidae

Talpa occidentalis

Toupeira-ibérica

LC

LC

Rhinolophidae

Rhinolophus
ferrumequinum
Tadarida teniotis

Morcego-deferradura-grande
Morcego-rabudo

VU

LC

DD

LC

Barbastella barbastellus

Morcego-negro

DD

NT

Eptesicus serotinus/E.
isabellinus

Morcegohortelão/Morcegohortelãomediterrânico
Morcego-de-água

LC/N
E

Pipistrellus kuhlii

Morcego-ratogrande/Morcegorato-pequeno
Morcego-de-franjado-sul/Morcegolanudo/Morcegode-bigodes/
Morcego-deBechstein/Morcego
-de-água
Morcegoarborícola-pequeno
Morcegoarborícolagigante/Morcegoarborícola-grande
Morcego-de-Kuhl

Pipistrellus pipistrellus
Pipistrellus pygmaeus

Répteis

Discoglossus galganoi

Aves

Falconidae

Molossidae
Vespertilionida
e

Myotis daubentonii

Mamíferos

Myotis myotis/M. blythii

M. escalerai/M.
emarginatus/M.
mystacinus/M.
bechsteinii/M.
daubentonii)

Nyctalus leisleri
Nyctalus lasiopterus/N.
noctula

LC

LC

B-IV

-

NT

LC

-

LC

LC

B-II,
B-IV
B-IV

End

-

B-II,
B-IV
B-IV

-

-

LC/LC

B-II,
B-IV
B-IV

LC

LC

B-IV

-

VU/C
R

LC/LC

B-II,
B-IV

-

VU/D
D/DD
/EN/
LC

LC/LC/L
C/NT/L
C

B-IV

-

DD

LC

B-IV

-

DD/D
D

VU/LC

B-IV

-

LC

LC

B-IV

-

Morcego-anão

LC

LC

B-IV

-

Morcego-pigmeu

LC

LC

B-IV

-

End

-

-
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Hypsugo savii

Morcego de Savi

DD

LC

B-IV

-

Plecotus auritus/P.
austriacus

DD/L
C

LC/LC

B-IV

-

LC

VU

LC

NT

Cricetidae

Arvicola sapidus

Morcego-orelhudocastanho/Morcegoorelhudo-cinzento
Rata-de-água

Mustelidae

Lutra lutra

Lontra

-

B-II,
B-IV
LC – Pouco preocupante; NT – Quase ameaçado; VU – Vunerável; EN – Em perigo; CR – Criticamente em perigo; DD –
Informação insuficiente; End – endemismo ibérico.

Figura 35. Salamandra-lusitânica (Chioglossa lusitanica).
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8. Património arqueológico,
arquitetónico e etnográfico
8.1. Introdução
O presente trabalho expõe, em jeito de síntese, o inventário do rico e diversificado Património
Arqueológico, Arquitetónico e Etnográfico compreendido pela mancha definida no concelho de
Lousada para a Paisagem Protegida Local do Sousa Superior. O mapeamento e leitura da
distribuição espacial das quase duas centenas de sítios arrolados revela um Património de matriz
milenar que oferece uma leitura da estreita relação humana com o território, sendo de realçar
a perfeita adaptação às características do mesmo.
Das freguesias que integram a PPSS, Meinedo é o aro administrativo onde se arrolou o maior
número de elementos patrimoniais, com um total de 47 ocorrências, seguindo-se Pias com 24 e
com igual número São Miguel e Aveleda, ambas com 18. O conjunto das freguesias de Torno,
Vilar do Torno e Alentém, Macieira e Caíde de Rei, espelham uma realidade onde foram
contabilizados respetivamente um total de 16, 13 e 12 sítios. A mais baixa representatividade
patrimonial constata-se nas freguesias de Santa Margarida, com 7, Silvares, com 3, Nogueira,
com 3 e, por último, Cernadelo, somente com 2 elementos patrimoniais (Figura 36).
Uma vez que a Paisagem Protegida corresponde a um polígono determinado e caracterizado
pela proximidade ao curso do rio Sousa, o património definidor do tipo e aro cronológico de
ocupação é longo e muito diverso, sendo, contudo, de destacar a grande representatividade de
elementos contemporâneos de cariz etnográfico e religioso.

50
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0

Figura 36. Relação do número total de elementos patrimoniais arrolados em cada freguesia abrangida
pela PPSS.
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A exploração de todo o potencial agro-silvo-pastoril da vasta área representada da PPSS
demonstrado pela distribuição espacial dos elementos patrimoniais identificados, mostra o
enorme valor dos recursos naturais que o rio Sousa e as suas margens ofereceram à fixação de
populações no território pelo menos desde a Idade do Bronze Final até ao presente.
A Carta Arqueológica do concelho de Lousada constitui presentemente um instrumento
fundamental na gestão do património cultural do município. Os seus fundamentos foram
lançados em 1994, decorrente de trabalhos de campo e de recolha bibliográfica delineados
entre 1990 e 1992.
Entre 2006 e 2008, foram desenvolvidos trabalhos de prospeção um pouco por todo o espaço
concelhio, que visaram a atualização da Carta Arqueológica de Lousada, vertida na Carta de
Ordenamento e de Condicionantes do PDM que haveria de entrar em vigor em 2012. Volvidos
mais de 10 anos sobre as últimas ações orientadas de rastreio do território por meio de batidas
de campo, recolha de informações orais e escritas, bem como a consulta documental e
bibliográfica, etc., e do tempo discorrido desde a publicação e entrada em vigor do atual PDM,
cumpre fazer-se uma reflexão pois são cada vez mais os desafios colocados à gestão patrimonial
do concelho, como os agora colocados pela Paisagem Protegida Local do Sousa Superior.
De entre a vasta legislação emanada dos diversos governos, a Lei n.º 107/2001, de 10 de
setembro, que estabelece as bases da política e do regime de proteção e valorização do
património cultural, é sem dúvida uma das mais valorosas ferramentas legais na atuação que se
exige sobre o nosso património.
O Inventário de Património é considerado a primeira das ações de salvaguarda, sendo por isso
um inovador apontamento a considerar nesta Lei de Bases do Património Cultural.
Apesar da exaustividade com que foi tentado desenvolver o inventário do Património abrangido
pela PPSS, este deverá ser entendido como um contributo sustentado para estudos mais
aprofundados, tomado por esta razão como um ponto de partida para outras reflexões sobre o
território integrado da Paisagem Protegida.

8.2. Breve metodologia e conceitos
A recolha de referências documentais e bibliográficas, encontrava-se, no momento da
concretização do presente estudo, adiantado para património elencado na Carta Arqueológica
do Concelho de Lousada (Nunes; Sousa; Gonçalves, 2008), mas necessitava ser atualizado dado
o aro temporal transcorrido desde a edição, o que se conseguiu em parte, uma vez que o
interesse passou pela atualização dos estudos de maior profundidade. Sempre que possível,
aquando da descrição do sítio, procedeu-se primeiramente a apontamentos contidos em
informações editadas, passando-se de seguida a uma exposição breve dos vestígios ou outros
dados mais relevantes dependendo do tipo de património tratado. Pontualmente foi realizado
o rastreio do polígono da PPSS através de batidas de campo, direcionadas por referências
bibliográficas, toponímicas e orais.
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Procedeu-se à confirmação e retificação do posicionamento geográfico dos sítios arrolados para
o PDM de Lousada recorrendo a cartografia digital assistida com recurso ao uso de programas
de geo-posicionamento, tais como ArcView e AutoCad, e efetuaram-se correções pontuais no
que toca à cronologia definida para cada um dos Bens Patrimoniais. As novas leituras de
coordenadas por GPS foram anotadas com o auxílio de um GPS (Global Position System), modelo
Etrex Vista, da Garmim, retificadas após leitura sobre base cartográfica do tipo ortofomapa,
escala 1/10000 e/ou Carta Militar de Portugal, escala 1/25000, bem como através do Google
Earth Pro.
Os descritivos de cariz geográfico tiveram por base a leitura da Carta Militar de Portugal, escala
1/25 000, folhas 98; 99; 111 e 112 do IGEOE (Instituto Geográfico do Exército) e a Carta
Geológica de Portugal, escala 1/50 000, folha 9B Penafiel, do LNEG (Laboratório Nacional de
Energia e Geologia).
As fichas de sítio, relativas ao inventário do património da PPSS, compõem-se de um vasto leque
de apontamentos que enquadram o elemento patrimonial do ponto de vista espacial, geográfico
e administrativo, bem como compreende um campo destinado à anotação, mais ou menos
desenvolvida, do objeto listado.
Para cada freguesia foi definido um acrónimo resultando na seguinte organização sequencial:
AVE – Aveleda; CAI - Caíde de Rei; CER – Cernadelo; MAC – Macieira; MEI – Meinedo; NOG –
Nogueira; PIA – Pias; MAR - Santa Margarida; MIG - São Miguel; SIL – Silvares; TOR – Torno e
VIL - Vilar do Torno e Alentém (Tabela 22).

8.3. Panorama cultural da Paisagem Protegida Local do Sousa
Superior
8.3.1.

Pré e Proto-História

O povoamento pré-histórico, correspondente ao mais longo período da história do Homem, está
completamente ausente na PPSS e rareiam os associados a assentamentos proto-histórico.
Deste período, genericamente correspondente à chamada Idade dos Metais, são os povoados
de Monte Castilhô - Idade do Bronze (Vilar do Torno e Alentém), do Pinouco – eventual Idade
do Ferro, com assentamentos durante a Época Romana, voltando a ser reocupado na Idade
Média (Aveleda), Castro de Pias (Pias) e eventualmente o de Bacelo (Vilar).
8.3.2.

Romanização e Tardo-Antiguidade

Após a entrada dos romanos no atual território português, pelo século II a.C., assiste-se a um
conjunto de pausadas alterações no substrato nativo que vão resultar em mudanças na forma
de estar, de ser e de fazer, mas numa primeira fase será efetivamente o abandono de alguns
povoados a marcar os primeiros momentos da fixação romana no território do concelho de
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Lousada. A presença romana do concelho de Lousada tem a sua aparição, na área da PPSS, o
casal de Vilela (Aveleda), a uilla de Vila Verde (Caíde de Rei), o casal ou quinta de São Mamede
(Meinedo), o povoado de Monte Felgueiras e o povoado(?) e necrópole de Casa do Rio (Torno).
Nas proximidades da Casa Grande de Vilela (Aveleda), foi identificado um conjunto de materiais
de cronologia romana que pelo tipo e dispersão parecem conformar a presença de um casal. Os
materiais recolhidos resumem-se essencialmente a alguns fragmentos de tégula (tipo de telha).
Em Vila Verde (Caíde de Rei), José Augusto Vieira (1887, II, p. 364) refere, na obra «O Minho
Pitoresco», o aparecimento de sepulturas antigas, capitéis e objetos de cerâmica. Mendes Pinto
(1992), “pelos vestígios aqui aparecidos e pela localização do sítio”, coloca a possibilidade de
estarmos perante uma villa romana, cujo assentamento se terá desenrolado pelo século III e IV
d.C.
Considerámos que deverá tratar-se de um habitat de Época Romana, talvez de tipo villa, cuja
localização não é possível determinar com exatidão, porém, considerando os achados nas
proximidades da casa da Seara Velha, que parecem indiciar a presença de uma necrópole, é
possível que a villa se encontre em área próxima à Quinta de Vila Verde, tendo a ribeira de Caíde
como elemento demarcador do mundo dos vivos e dos mortos.
Da superfície contígua à casa da Seara Velha, proveio um conjunto de vinte e dois fragmentos
cerâmicos, depositados no Museu de História Natural da Faculdade de Ciências da Universidade
do Porto, que são claramente do período romano. Populares locais referiram o aparecimento
de sepulturas nas proximidades da Seara Velha pela década de 50/60 do século passado.
Meinedo é a freguesia do concelho de Lousada onde mais se sente a presença romana. Ainda
que a zona situada entre o castro de Meinedo e a Quinta de Padrões não se encontre abrangida
pelo polígono da PPSS, outros dados arqueológicos são reveladores da importância que esta
parcela do aro administrativo lousadense terá desempenhado na organização socioeconómica
deste território durante o domínio romano.
No lugar de São Mamede apontamos a presença de um casal ou quinta. Daqui resultaram por
1990 as primeiras notícias relativas a vestígios arqueológicos, que mais tarde viriam a revelar
uma inscrição de onomástica indígena dedicada aos deuses Lares.
Não muito distante de São Mamede, no lugar chamado de Monte Felgueiras, foram recolhidos
materiais que apontam ali a presença de um pequeno povoado aberto, com amplo domínio
visual sobre a veiga do rio Sousa. Alguns pequenos fragmentos cerâmicos parecem filiar-se num
ambiente tardio da Idade do Ferro, mas devido à sua reduzida dimensão não é possível
cabalmente confirmar.
Na freguesia do Torno, concretamente nas imediações da Casa do Rio, em resultado de
trabalhos agrícolas, têm aflorado vestígios arqueológicos que autorizam apontar para a zona a
existência de um assentamento romano com necrópole, cuja cronologia dos materiais indicam
um balizamento temporal adentro dos séculos III e IV d.C.
Ainda que, sem vestígios que nos mostre claramente sob que tipo de assentamento romano
estaremos presentes, poderá ter existido uma ponte de fábrica romana em Barrimau (Aveleda),
o que leva a colocar aqui a passagem de uma via romana, que proviria de Macieira da Lixa
(Felgueiras), em direção à Serra de Santa Justa (Valongo), com passagem por Meinedo.
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O posicionamento geográfico do concelho de Lousada conferiu-lhe um grau de centralidade em
relação a um conjunto de locais identificados com a ocupação romana de capital importância
regional, das quais se destacam Oculis (Caldas de Vizela), Monte Mózinho (Penafiel) e
Tongobriga (Freixo-Marco de Canaveses), que terão sido marcantes em toda a trama
económico-administrativa da região (Sousa, Nunes e Gonçalves, 2006, p. 75). Será por esta
altura que o castro de São Domingos (Cristelos) perde alguma da supremacia até então
verificada, vendo-se aos poucos sobressair Magneto (Meinedo) como aglomerado urbano de
certa importância, desenvolvido à custa de um conjunto alargado de vias que cruzavam o atual
território de Lousada e talvez como centro de controlo da atividade agropecuária operada em
áreas contíguas. Será disto reflexo a disseminação de villae e casais pelo vale do rio Sousa, e
mesmo pelo do Mezio, que terão tido um papel de destaque no desenvolvimento agrícola na
região, sobretudo como unidades económicas básicas da agricultura romana, facto que terá
desencadeado o incremento de uma mais densa rede viária, principalmente de viae vicinales,
facilitando a deslocação e satisfazendo as necessidades de escoamento dos produtos agrícolas
excedentes.
8.3.3.

Idade Média

A Idade Média, se bem que escasseiem as intervenções arqueológicas, é, porventura, o período
melhor conhecido no concelho de Lousada, não somente devido aos monumentos mais
emblemáticos serem deste período, mas também porque é seguramente, dos melhor
documentados e aos quais se têm dedicado com mais regularidade os investigadores. O
conjunto das estruturas é diverso, compondo-se contudo na PPSS de bens patrimoniais que se
revestem de carácter civil e religioso: Igreja do Salvador de Aveleda (Aveleda); Torre de Vilar
(Vilar do Torno e Alentém); Ponte da Veiga (Torno); Lagar rupestre das Moutadas ou Mouradas
(Pias) e Lagar ou Lagareta dos Mouros (Vilar do Torno e Alentém).
A Igreja do Salvador de Aveleda é de estilo românico e o interior possui talha de estilo rococó e
neoclássico e os tetos são em abóbada de volta inteira, forrados a madeira (Sousa L, 2016, pp.
58-59).
A Torre de Vilar ou Torre dos Mouros ocupa entre os monumentos medievais lousadenses um
lugar cimeiro em termos do seu reconhecimento enquanto elemento identitário no território
que ocupa. A análise arquitetónica coloca a construção deste monumento entre finais do século
XIII e os princípios do século XIV, sendo usualmente atribuída a Gil Martins de Riba-de-Vizela.
Que saibamos, a ponte da Veiga é o único elemento viário medieval em todo o concelho de
Lousada chegado até nós. Descobre-se entre vinhedos, lançada para travessia do rio Sousa, no
lugar da Veiga, que lhe dá o nome. Teria a função de servir as populações locais, não tanto
regionais, ligando especialmente o lugar da Senhora da Aparecida e as terras do extinto
concelho de Unhão.
Para finalizar a relação de sítios com enquadramento cronológico na Idade Média resta-nos
mencionar duas estruturas rupestres associadas à produção de vinho. Trata-se dos lagares
cavados na rocha das Moutadas e o Lagar ou Lagareta dos Mouros, localizados respetivamente
nas freguesias de Pias e de Vilar do Torno e Alentém. Estas estruturas, ainda que implantadas
em zonas onde os vinhedos estão hoje ausentes, asseguram a existência de produção de vinho
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na área entre os séculos IX e XIII. A profundidade e as exíguas dimensões dos lagares
identificados até ao momento indiciam um processo de fabrico de vinho conhecido por de bica
aberta, isto é, não haveria fermentação das peles das uvas no próprio lagar.
8.3.4.

Idade Moderna e Contemporânea

O quadro de modernidade, pautado por mudanças políticas e sociais, terá sido em diversos
aspetos favorável a um desenvolvimento que em Lousada se pauta pelo aparecimento de um
significativo número de casas senhoriais, pela abertura de estradas e caminhos, pela construção
de pontes, entre outros. Assiste-se pelo século XVIII à mudança da sede do concelho do lugar da
Oitava (Pias) para o lugar de Torrão, ou, mais popularmente, Tarrão (Silvares), afirmada com o
levantamento de um dos seus principais símbolos do poder político e administrativo, o
pelourinho. A este aspeto não será alheia a atribuição da Carta de Foral ao concelho de Lousada
no primeiro quartel do século XVI, que permitiu a indispensável atualização fiscal. A reforma
encetada levou à uniformização da “administração concelhia, aproximando-se legislações locais
em extremo variadas e contraditórias” (Magalhães JR, 1997, p. 161).
A respeito da rede viária na Idade Moderna no concelho de Lousada, a necessitar de estudo mais
aprofundado, realçamos o lançamento de algumas pontes neste longo período aqui retratado e
que se acham abrangidas pela PPSS. Aqui se incluem as pontes de Vilela (Aveleda), de Espindo
(Meinedo) ou ainda as pontes de padieiras de Pias (Pias) e de Casais (Meinedo). Parte destas
construções, ainda que de cronologia moderna, está estreitamente relacionada com uma densa
rede viária usada desde o período romano e que vai ramificando nos séculos subsequentes.
O domínio senhorial acha-se afirmado no território da PPSS através de um expressivo número
de casas mais ou menos «apalaçadas», com e sem torre ameada, providas ou não de pedras de
armas e de capela anexa ou afastada do corpo principal do edifício. Casas adentro do que
poderemos chamar de senhoriais encontram-se em Aveleda, Caíde de Rei, Meinedo, Nogueira,
Santa Margarida, Torno e Vilar do Torno e Alentém. Nem todas as casas evidenciam um
intrínseco valor estilístico e arquitetónico, algumas são mesmo de desenho simples, mas a força
histórica, de tradição, de simbolismo, são de tal forma vincados que o seu prestígio sobrevive
ainda nos tempos correntes, de que são um bom exemplo em Aveleda a Casa Grande de Vilela,
com capela de invocação a Nossa Senhora da Oliveira e a Casa de Santo Ovídeo. Em Caíde são
de realçar a Casa de Vila Verde, a Casa da Quintã ou mesmo a Casa de Almeida e a Casa da Seara,
todas com capela. Em Meinedo sem dúvida a Casa de Ronfe tem um enquadramento distinto,
merecendo salientar o desenho arquitetónico e artístico de sabor barroco. A Casa da Bouça é
indiscutivelmente na freguesia de Nogueira a mais importante das casas senhoriais, até pelos
jardins históricos que adornam a envolvente. Em Santa Margarida temos a Casa do Porto e no
Torno a evidência vai para as casas do Rio, Porta, Torre, Veiga, bem como a Casa de Juste, onde
elementos arquitetónicos colocam comprovadamente a sua fundação no século XVI. Em Vilar
do Torno, as casas de Alentém, Pereira e Vilar são as que mais prestígio encerram, até pelas
personalidades que a elas estiveram ligadas.
Devido às cotas eminentemente baixas da PPSS, são em número reduzido as igrejas que aqui
podemos mencionar. Acima ficou anotada a igreja de Aveleda na parte respeitante à Idade
Média, restando somente referir as igrejas de São Pedro de Caíde de Rei e de Santa Margarida.
Este último templo, datado do início do século XVIII. De igual modo são observáveis na igreja de
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Caíde de Rei elementos do edificado que nos remetem para um mesmo ambiente cronológico
tardo-medieval, ou mais seguramente de princípios da Idade Moderna, que enquadramos pelo
século XIX.
Se a ereção de uma capela compreendida numa casa tem contornos de edificação pessoal, como
acontece com as capelas de Casa Grande de Vilela (Aveleda), da Casa de Vila Verde ou da Quintã
(Caíde de Rei), ou ainda da Casa de Ronfe (Meinedo), as capelas elevadas em locais isolados ou
ermos parecem obedecer a critérios de ordem paisagística, elegendo-se o local “por ser ameno,
por ser dominante ou por ser espaço invulgar” (Almeida CAF, 1984, p. 78), ou seja, diz mais da
forma de pensar e de estar do coletivo, aqui servindo de exemplo as capelas de São Bartolomeu
(Aveleda) e de São Brás (Caíde de Rei). A elevação de uma capela no topo de um outeiro,
destacada na paisagem envolvente poderá ter que ver com esta questão de espaço “dominante”
e, não raras vezes, “dominado”, considerado dentro da comunidade local como “símbolo”
paisagístico. Este particular aspeto é-nos consentido pela capela de Santa Ana (Meinedo).
Levantada sobre uma enorme massa granítica, eleva-se lá no alto do morro a que dá nome,
isolada, convidando à sua contemplação. A materialização destes pequenos templos revela-nos
também crenças sobre as quais se faz recair uma forte carga simbólica de proteção aos campos
e às gentes que neles labutam. Alminhas, calvários e cruzeiros são um outro tipo de elementos
arquitetónicos, símbolos da devoção cristã para apoio espiritual dos viandantes ou a assinalar
uma crença especial ou devoção local a um santo. Surgem frequentemente implantadas à face
de caminhos, mas também, com exemplos na PPSS, junto de cursos fluviais, especialmente
edificadas para apoio espiritual, como se constata com as alminhas junto à Ponte de Espindo.
O moinho de propulsão hidráulica surge mais tardiamente, remontando muito provavelmente
ao período romano. As características geográficas e a densa rede de cursos de água do concelho
de Lousada propiciaram o aparecimento de um grande número de moinhos de rodízio. Até ao
presente, estão inventariadas 241 estruturas moageiras, sendo pela PPSS compreendidas cerca
de 105 (Figura 37).
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Figura 37. Relação do número de moinhos arrolados em cada uma das freguesias abrangidas pelo
polígono definido para a Paisagem Protegida Local do Sousa Superior.
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Levantados usualmente em silhares graníticos, frequentemente com dois pisos, de uma ou de
duas paredes, são, a par das eiras, beirais e espigueiros, das mais peculiares e interessantes
construções vernaculares que preenchem a paisagem concelhia. Estas unidades moageiras
espelham a importância de uma das etapas do ciclo do pão.
Relacionados com terras pertencentes à Ordem de Cristo e ao Arcediagado de Meinedo,
especialmente dispersos pelas freguesias de Aveleda, Boim, Caíde de Rei, Meinedo e Pias, estão
elencados dezenas de marcos de propriedade.

8.4. Inventário do património arqueológico, arquitetónico e
etnográfico da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior
Na Tabela 22 é apresentada a lista do Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico
encontrado na Paisagem Protegida Local do Sousa Superior. A localização de todos os elementos
indicados pode ser consultada na secção de cartografia (CARTA XV, CARTA XVI, CARTA XVII e
CARTA XVIII). As fichas de sítio detalhadas não se encontram disponíveis neste documento de
resumo técnico.

Tabela 22. Património arqueológico, arquitetónico e etnográfico encontrado na Paisagem Protegida Local
do Sousa Superior.
Código

Designação do Sítio

Tipo de sítio

AVE1

Povoado do Pinouco

Povoado Fortificado/Castelo
Roqueiro

AVE2

Casal de Vilela

Vestígios de Superfície

AVE3

Ponte de Barrimau

Ponte

AVE4

Ponte de Vilela

Ponte

AVE5

Capela de São Bartolomeu

Capela

AVE6 e 7

Casa Grande de Vilela e Capela de Nossa Senhora da
Oliveira

Capela

AVE8 e 9

Casa de Santo Ovídeo e Capela

Casa Senhorial

AVE10

Ponte de padieiras de Aveleda

Ponte

AVE11

Poldras de Aveleda

Poldra

AVE12

Moinho de Barrimau (47)

Moinho de Rodízio

AVE13

Moinho de Requião (49)

Moinho de Rodízio

AVE14

Moinho de Cartão (48)

Moinho de Rodízio

AVE15

Moinho Novo de Aveleda (50)

Moinho de Rodízio

AVE16

Marco do Arcediagado de Meinedo nº 26

Marco de Propriedade

AVE17

Marco do Arcediagado de Meinedo nº 28

Marco de Propriedade

AVE18

Alminhas Travessa da Capela de Vilela (AVE3)

Arquitetura Religiosa

CAI1

Villa romana de Vila Verde

Villa e necrópole romana
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Código

Designação do Sítio

Tipo de sítio

CAI2 e
CAI3

Casa de Vila Verde e Capela

Casa Senhorial e Capela

CAI4

Casa da Quintã e Capela de Santo António

Casa Senhorial

CAI5

Casa da Seara e Capela de São Miguel

Casa Senhorial e Capela

CAI6

Casa de Barreiros

-

CAI7

Casa de Cunhas

-

CAI8

Marco do Arcediagado de Meinedo nº 30

Marco de Propriedade

CAI9

Moinho da Casa de Vila Verde 1 (210)

Moinho de Rodízio

CAI10

Moinho da Casa de Vila Verde 2 (211)

Moinho de Rodízio

CAI11

Moinho do Castro (212)

Moinho de Rodízio

CAI12

Moinho da Casa de Vila Verde 3 (214)

Moinho de Rodízio

CER1

Marco da Ordem de Cristo 1

Marco de Propriedade

CER2

Moinho Novo (40)

Moinho de Rodízio

MAC1

Moinho da Ponte 1 (41)

Moinho de Rodízio

MAC2

Moinho da Ponte 2 (42)

Moinho de Rodízio

MAC3

Moinho da Ponte 3 (43)

Moinho de Rodízio

MAC4

Moinho de Burgo 1 (160)

Moinho de Rodízio

MAC5

Moinho de Burgo 2 (161)

Moinho de Rodízio

MAC6

Moinho de Burgo 3 (162)

Moinho de Rodízio

MAC7

Moinho da Serração de Burgo 4 (163)

Moinho de Rodízio

MAC8

Moinho do Campo 1 (171)

Moinho de Rodízio

MAC9

Moinho da Ponte 4 (172)

Moinho de Rodízio

MAC10

Moinho da Quinta de Palhais (176)

Moinho de Rodízio

MAC11

Moinho do Campo 2 (177)

Moinho de Rodízio

MAC12

Alminhas avenida João de Castro (MAC2)

Arquitetura Religiosa

MAC13

Alminhas Rua de Moinhos (MAC3)

Arquitetura Religiosa

MEI1

Casal Romano de São Mamede

Casal Rústico

MEI2

Povoado de Monte Felgueiras

Povoado Aberto

MEI3

Casa de Ronfe e Capela de Santo André

Casa Senhorial

MEI4

Capela de Santa Ana

Capela

MEI5

Ponte de Espindo

Ponte

MEI6

Ponte de padieiras de Casais

Ponte

MEI7

Marco do Arcediagado de Meinedo nº 8

Marco de Propriedade

MEI8

Marco do Arcediagado de Meinedo nº 27

Marco de Propriedade

MEI9

Marco do Arcediagado de Meinedo nº 28

Marco de Propriedade

MEI10

Moinho do Covo (58)

Moinho de Rodízio

MEI11

Moinho Novo (59)

Moinho de Rodízio

MEI12

Moinho de Casais 1 (60)

Moinho de Rodízio

MEI13

Moinho de Casais 2 (61)

Moinho de Rodízio
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Código

Designação do Sítio

Tipo de sítio

MEI14

Moinho do Reguengo (62)

Moinho de Rodízio

MEI15

63 - Moinho de Espindo 1

Moinho de Rodízio

MEI16

64 - Moinho de Espindo 2

Moinho de Rodízio

MEI17

Moinho de Ronfe 2 (97)

Moinho de Rodízio

MEI18

Moinho de Ronfe 3 (98)

Moinho de Rodízio

MEI19

Moinho de Sub-Ribas (120)

Moinho de Rodízio

MEI20

Moinho de Romariz 2 (132)

Moinho de Rodízio

MEI21

Moinho de Pontarrinhas 5 (133)

Moinho de Rodízio

MEI22

Moinho de Romariz 1 (134)

Moinho de Rodízio

MEI23

Moinho de Romariz 3 (135)

Moinho de Rodízio

MEI24

Moinho de Cales 1 (200)

Moinho de Rodízio

MEI25

Moinho de Cales 2 (201)

Moinho de Rodízio

MEI26

Moinho de Cales 3 (202)

Moinho de Rodízio

MEI27

Moinho de Vagens 1 (203)

Moinho de Rodízio

MEI28

Moinho de Vagens 2 (204)

Moinho de Rodízio

MEI29

Moinho de Vagens 3 (205)

Moinho de Rodízio

MEI30

Moinho de Vagens 4 (206)

Moinho de Rodízio

MEI31

Moinho de Vagens 5 (207)

Moinho de Rodízio

MEI32

Moinho de Moinho Velho 1 (208)

Moinho de Rodízio

MEI33

Moinho de Moinho Velho 2 (209)

Moinho de Rodízio

MEI34

Moinho de Casa das Portas (213)

Moinho de Rodízio

MEI35

Moinho da Quinta do Sargaçal (215)

Moinho de Rodízio

MEI36

Moinho da Quinta de São Cristóvão (216)

Moinho de Rodízio

MEI37

Moinho de Sub-Ribas 2 (220)

Moinho de Rodízio

MEI38

Moinho de Estorões 1 (221)

Moinho de Rodízio

MEI39

Moinho de Estorões 2 (222)

Moinho de Rodízio

MEI40

Moinho da Casa de Estorões (223)

Moinho de Rodízio

MEI41

Moinho de Estorões 3 (224)

Moinho de Rodízio

MEI42

Moinho de Estorões 4 (225)

Moinho de Rodízio

MEI43

Moinho do Brunhal (226)

Moinho de Rodízio

MEI44

Moinho da Quinta de São Mamede (227)

Moinho de Rodízio

MEI45

Alminhas Rua Ponte de Espindo (MEI1)

Arquitetura Religiosa

MEI46

Alminhas Rua da Boucinha (MEI2)

Arquitetura Religiosa

MEI47

Alminhas Travessa das Cales

Arquitetura religiosa

NOG1

Casa da Bouça

Casa Senhorial

NOG2

Moinho da Boavista (65)

Moinho de Rodízio

NOG3

Moinho do Jogo (66)

Moinho de Rodízio

PIA1

Castro de Pias

Povoado
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Código

Designação do Sítio

Tipo de sítio

PIA2

Lagar rupestre das Moutadas ou Mouradas

Lagar Rupestre

PIA3

Serração hidráulica de Pias

Engenho de serração
hidráulico

PIA4

Ponte de Pias

Ponte

PIA5

Moinho do Casal Novo (51)

Moinho de Rodízio

PIA6

Moinho do Meio (52)

Moinho de Rodízio

PIA7

Moinho do Padrinho (53)

Moinho de Rodízio

PIA8

Moinho do Maneta (54)

Moinho de Rodízio

PIA9

Moinho do Rio (55)

Moinho de Rodízio

PIA10

Moinho das Pias (56)

Moinho de Rodízio

PIA11

Moinho do Engenho (57)

Moinho de Rodízio

PIA12

Moinho do Casal 1 (122)

Moinho de Rodízio

PIA13

Moinho do Casal 2 (123)

Moinho de Rodízio

PIA14

Moinho do Casal 3 (124)

Moinho de Rodízio

PIA15

Moinho do Casal 4 (125)

Moinho de Rodízio

PIA16

Moinho do Guedes (126)

Moinho de Rodízio

PIA17

Moinho de Pontarrinhas 6 (127)

Moinho de Rodízio

PIA18

Moinho da Quinta de Cedovezas (128)

Moinho de Rodízio

PIA19

Moinho da Quinta de Vila Nova (129)

Moinho de Rodízio

PIA20

Moinho da Quinta de Redôlho de Cima (130)

Moinho de Rodízio

PIA21

Moinho de Redôlho (131)

Moinho de Rodízio

PIA22

Moinho da Quinta da Vinha Velha (136)

Moinho de Rodízio

PIA23

Cruzeiro Rua da Oitava (PIA5)

Arquitetura Religiosa

PIA24

Cruzeiro Paroquial de Pias na Rua do Cruzeiro (PIA6)

Arquitetura Religiosa

MAR1

Igreja Paroquial de Santa Margarida

Igreja

MAR2

Casa do Porto

Casa Senhorial

MAR3

Moinho da Casa de Porto 1 (167)

Moinho de Rodízio

MAR4

Moinho da Casa de Porto 2 (168)

Moinho de Rodízio

MAR5

Alminhas Estrada de Santa Margarida (MAR1)

Arquitetura Religiosa

MAR6

Cruzeiro Rua do Cruzeiro (MAR2)

Arquitetura Religiosa

MAR7

Cruzeiro Estrada de Santa Margarida (MAR6)

Cruzeiro

MIG1

Moinho da Quinta das Quintãs (164)

Moinho de Rodízio

MIG2

Moinho da Quinta das Lajes (165)

Moinho de Rodízio

MIG3

Moinho da Casa de Piage (166)

Moinho de Rodízio

MIG4

Moinho de Freitas (169)

Moinho de Rodízio

MIG5

Moinho da Magantinha (170)

Moinho de Rodízio

MIG6

Moinho da Quinta de São José 1 (178)

Moinho de Rodízio

MIG7

Moinho da Quinta da Costa 1 (179)

Moinho de Rodízio

MIG8

Moinho de Casas Novas 1 (180)

Moinho de Rodízio
109

Resumo Técnico | Paisagem Protegida Local do Sousa Superior

Código

Designação do Sítio

Tipo de sítio

MIG9

Moinho da Quinta de São José 2 (181)

Moinho de Rodízio

MIG10

Moinho do Cubo (182)

Moinho de Rodízio

MIG11

Moinho de Casas Novas 2 (183)

Moinho de Rodízio

MIG12

Moinho e serração de Casas Novas (184)

Moinho de Rodízio

MIG13

Moinho do Campo do Moinho (185)

Moinho de Rodízio

MIG14

Moinho de S. Miguel 5 (192)

Moinho de Rodízio

MIG15

Moinho de S. Miguel 6 (193)

Moinho de Rodízio

MIG16

Moinho de S. Miguel 8 (194)

Moinho de Rodízio

MIG17

Moinho de S. Miguel 7 (219)

Moinho de Rodízio

MIG18

Moinho da Quinta da Costa 2 (238)

Moinho de Rodízio

SIL1

Moinho de Pontarrinhas 1 (115)

Moinho de Rodízio

SIL2

Moinho de Pontarrinhas 2 (118)

Moinho de Rodízio

SIL3

Moinho de Pontarrinhas 3 (119)

Moinho de Rodízio

TOR1

Povoado de Bacelo

Povoado

TOR2

Necrópole Romana de Casa do Rio

Necrópole

TOR3

Ponte da Veiga

Ponte

TOR4

Casa de Juste e Capela de Santo António

Casa Senhorial

TOR5

Casa da Veiga e Capela de São Sebastião

Casa Senhorial

TOR6

Casa do Rio

Casa Senhorial

TOR7

Casa da Porta

Casa Senhorial

TOR8

Capela da Casa da Porta

Capela

TOR9

Quinta da Torre

Casa Senhorial

TOR10

Moinho das Poldras 1 (38)

Moinho de Rodízio

TOR11

Moinho das Poldras 2 (39)

Moinho de Rodízio

TOR12

Moinho da Quinta da Veiga (229)

Moinho de Rodízio

TOR13

Moinho e Serração Quinta de Sousa (230)

Moinho de Rodízio

TOR14

Moinho do Campo do Moinho (231)

Moinho de Rodízio

TOR15

Moinho da Casa de Rio (232)

Moinho de Rodízio

TOR16

Alminhas Avenida do Rio

Arquitetura religiosa

VIL1

Casal Romano da Herdade

Casal(?) Romano

VIL2

Monte Castilhô

Povoado

VIL3

Lagar ou Lagareta dos Mouros

Lagar rupestre

VIL4

Torre de Vilar (Torre dos Mouros)

Torre

VIL5

Casa de Alentém e Capela

Casa Senhorial

VIL6

Casa de Vilar

Casa Senhorial/Museu do
Cinema de Animação

VIL7

Casa das Pereiras

Casa Senhorial

VIL8

Moinho de Ribós (44)

Moinho de Rodízio

VIL9

Moinho do Penão (45)

Moinho de Rodízio
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VIL10

Moinho da Quinta d'Azenha (46)

Moinho de Rodízio

VIL11

Alminhas Rua do Alves (VIL2)

Arquitetura Religiosa

VIL12

Alminhas Rua do Formigal 2 (VIL4)

Arquitetura Religiosa

VIL13

Alminhas Rua Dona Eduarda Lencastre (VIL5)

Arquitetura Religiosa

Figura 38. Ponte de Espindo (vista de montante).
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9. Enquadramento Socio-Económico
9.1. Demografia
Segundo a PORDATA, a população residente em Lousada, no final de 2017, era de 46815
habitantes. Como se pode verificar na Figura 39, durante esta década a população tem-se
mantido relativamente estável, porém, à semelhança do que sucede no resto do país, denotase um aumento considerável da população mais idosa (4020 habitantes em 2001 e 6300 em
2018) e um decréscimo do grupo etário mais jovem (dos 0 aos 14 anos; 10185 habitantes em
2001 e 6818 em 2018). A estrutura etária municipal segue também a tendência geral do país
(Figura 40). O índice de envelhecimento do município em 2001 era de 39,5, tendo sido de 92,4
em 2018 (dados PORDATA). Ainda assim, Lousada é o concelho de Portugal continental com a
população mais jovem.

50 000
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Nº habitantes

40 000
35 000
30 000
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20 000
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0
2001 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Grupo etário

Total

0-14

15-64

65 ou mais

Figura 39. Evolução da população residente no concelho de Lousada, entre 2001 e 2018, por grupo etário.
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Figura 40. Estrutura etária da população residente no concelho de Lousada, em Portugal, e ao nível das
NUTS II e III, no ano de 2017. Fonte: INE, Estimativas Anuais da População Residente.

A Tabela 23 caracteriza em detalhe um vasto conjunto de indicadores socioeconómicos para o
Município de Lousada, estabelecendo também a comparação com a região de Tâmega e Sousa
(NUTS III) e Portugal (dados PORDATA).

Tabela 23. Caracterização socioeconómica do Município de Lousada em 2001, 2011 e 2017. FONTES: INE,
APA/MA, BP, CGA/MTSSS, DGAL, DGEEC/MEd, DGEG/MEc, DGO/MF, DGPJ/MJ, DGS/MS, ICA/SEC,
IEFP/MTSSS, IGP, II/MTSSS, ISS/MTSSS, SEF/MAI, SGMAI, SIBS © PORDATA 31-10-2019
2001
Lousada
(Município)

96,3

Tâmega
e Sousa
(NUTS
III)
434
165
1 833,5

465,5

236,8

2011
Portugal

Lousada
(Município)

96,1

Tâmega
e Sousa
(NUTS
III)
433
143
1 831,5

10 362
722
92
151,8
112,5

47 481

494,2

236,5

2017
Portugal

Lousada
(Município)

Tâmega e
Sousa
(NUTS III)

Portugal

10 557 560

46 870

419 811

10 300 300

92 212,0

96,1

1 831,5

92 225,6

114,5

487,8

229,2

111,7

População
residente
Superfície em
km2
Densidade
populacional
número médio
de indivíduos
por km2
Freguesias

44 845

25

265

4 252

25

265

4 260

15

177

3 092

Eleitores

31 143

8 902
001
16,2

39 259

40 748

378 944

9 707 286

18,4

382
522
17,0

9 721 406

22,7

337
098
21,0

15,0

14,9

13,9

13,9

68,3

67,1

67,3

70,9

69,3

66,1

72,1

70,0

64,8

9,0

11,8

16,5

10,7

13,8

18,9

13,0

16,1

21,3

Jovens (%)
menos de 15
anos
População em
idade activa (%)
15 aos 64 anos
Idosos (%)
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65 e mais anos
Índice de
envelhecimento
idosos por cada
100 jovens
Indivíduos em
idade activa por
idoso
População
estrangeira em %
da população
residente (1)
Famílias (2)

39,5

56,3

101,6

58,0

81,3

125,8

87,2

115,5

153,2

7,6

5,7

4,1

6,6

5,0

3,5

5,6

4,3

3,0

-

-

-

0,4

0,5

4,1

0,4

0,4

4,0

13 089

3 650
757
17,3

15 257

4 043 726

-

-

-

9,5

143
935
12,2

21,4

-

-

-

Famílias
unipessoais (%)
(2)
Dimensão média
das famílias (2)

6,8

131
980
9,3

3,4

3,3

2,8

3,1

3,0

2,6

-

-

-

Divórcios por 100
casamentos

11,5

13,9

32,3

┴ Pro 62,6

┴ Pro
56,1

┴ Pro 74,2

Pro 42,4

Pro 51,6

Pro 64,2

Nascimentos (3)

638

5 612

112 774

448

3 806

96 856

414

3 149

86 154

Nascimentos fora
do casamento
(%) (3)
Óbitos

5,2

8,5

23,8

20,8

23,5

42,8

38,4

38,3

54,9

279

3 382

105 092

276

3 193

102 848

322

3 611

109 758

0,0

6,1

5,0

4,5

4,2

3,1

4,8

2,2

2,7

359

2 230

7 682

172

613

- 5 992

92

- 462

- 23 604

16 418

181
300

5 357
900

Pre 18 749

Pre 196
206

##########

Pre 19 251

#########

##########

70,3

72,1

75,7

73,5

72,5

73,2

-

-

-

29,7

27,9

24,3

26,5

27,5

26,8

-

-

-

12 201

139
576

3 185
972

Pre 14 477

Pre 158
117

##########

Pre 14 876

#########

##########

-

-

-

815,0

-

1 121,0

819,0

831,0

1 127,0

18,2

21,2

18,0

10,5

12,4

10,4

-

-

-

5,1

6,2

13,3

10,1

11,0

15,7

-

-

-

Taxa de
mortalidade
infantil (‰)
óbitos de
crianças com
menos de 1 ano
de idade por
cada 1000
nascimentos
Saldo natural
diferença entre o
total de
nascimentos e o
total de óbitos
Alojamentos
familiares
clássicos
Alojamentos
próprios (%) (2)
Alojamentos
arrendados e
outros casos (%)
(2)
Edifícios de
habitação
familiar
Valores médios
de avaliação
bancária dos
alojamentos
(€/m2)
População
residente de 15 e
mais anos, sem
nível de
escolaridade (%)
(2)
População
residente de 15 e
mais anos, com
ensino

114

secundário (%)
(2)

População
residente de 15 e
mais anos, com
ensino superior
(%) (2)
Estabelecimentos
do ensino préescolar
Estabelecimentos
do 1.º ciclo do
ensino básico
Estabelecimentos
do 2.º ciclo do
ensino básico
Estabelecimentos
do 3.º ciclo do
ensino básico
Estabelecimentos
do ensino
secundário
Alunos do ensino
não superior (4)

2,2

2,7

7,6

5,7

6,2

13,8

-

-

-

-

-

-

36

336

6 812

30

280

5 900

-

-

-

33

311

5 221

27

207

4 208

-

-

-

5

40

1 170

7

45

1 198

-

-

-

6

58

1 516

8

62

1 478

-

-

-

4

33

937

6

39

965

8 954

83 834

-

9 782

87 535

1 925 956

8 006

68 311

1 658 551

Docentes do
ensino não
superior (4)
Estabelecimentos
do ensino
superior
Alunos do ensino
superior (4)

767

7 143

176 707

839

7 352

174 953

746

6 160

145 549

2

310

2

300

2

286

//

156

387 703

//

1 671

396 268

//

1 502

361 943

Docentes do
ensino superior
(5)
Museus

//

120

35 740

//

132

37 078

//

184

34 227

3

226

┴

┴ 8

┴ 377

6

430

Sessões de
espectáculos ao
vivo
Espectadores de
espectáculos ao
vivo
Ecrãs de cinema

,,,

-

13 196

┴ 96

┴ 292

┴ 25 871

129

544

33 404

,,,

-

3 835
553

┴ 30 780

┴ 233
814

##########

44 420

418 374

15 407 231

,,,

-

455

┴

┴ 10

┴ 558

9

571

Despesas da
Câmara
Municipal em
cultura e
desporto (%)
Hospitais

9,2

11,4

-

9,0

8,2

9,6

9,4

9,7

10,3

3

217

┴

┴ 5

┴ 226

4

225

Centros de saúde

1

12

392

1

12

388

-

-

-

Consultas nos
centros de saúde

93 911

1 031
678

27 652
305

85 684

1 024
583

27 892 050

-

-

-

Farmácias (6)
Habitantes por
pessoal ao
serviço nos
centros de saúde
Crimes
registados pelas
polícias por mil
habitantes
Sociedades
constituídas
Sociedades
dissolvidas

7

85

2 888

8

96

3 074

9

98

3 116

492,8

465,3

350,2

494,6

414,5

368,6

-

-

-

15,6

19,9

35,9

┴ 26,8

┴ 27,9

┴ 39,3

21,1

23,5

33,2

240

2 341

45 290

┴ 119

┴ 31 986

136

1 121

36 904

19

122

6 858

┴ 100

┴ 1
149
┴ 937

┴ 32 473

52

370

14 421
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Empresas não
financeiras (7)
Empresas de
alojamento e
restauração
Pessoal ao
serviço nas
empresas não
financeiras (7)
Bancos e caixas
económicas
Habitantes por
banco e caixa
económica
População activa
(2)
População
empregada +
População
desempregada
Taxa de emprego
(%) (2)
população
empregada por
cada 100
indivíduos com
15 e mais anos
População
empregada no
sector primário
(%) (2)
População
empregada no
sector
secundário (%)
(2)
População
empregada no
sector terciário
(%) (2)
Trabalhadores
por conta de
outrem (%) (2)
Trabalhadores
por conta própria
isolados (%) (2)
Taxa de
desemprego (%)
(2)
população
desempregada
por 100 activos
Desempregados
inscritos nos
centros de
emprego
Desempregados
inscritos nos
centros de
emprego em %
da população
residente com 15
a 64 anos
com 15 e mais
anos
Pensões da
Segurança Social
velhice, invalidez
e sobrevivência
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-

-

-

3 730

33 462

1 113 559

4 273

39 010

1 242 693

-

-

-

280

2 776

85 802

280

2 870

104 826

-

-

-

16 263

132
924

3 631 747

17 659

142 605

3 892 218

7

104

4 899

11

138

5 834

8

96

4 144

6 406,4

4 174,7

2 115,3

4 316,4

3 138,7

1 809,7

5 858,7

4 373,0

2 485,6

22 588

198
601

4 990
208

┴ 23 995

┴ 201
173

##########

-

-

-

62,8

54,8

53,5

54,0

48,2

48,5

-

-

-

2,6

5,0

5,0

1,2

2,5

3,1

-

-

-

65,7

59,9

35,1

55,9

51,1

26,5

-

-

-

31,8

35,2

59,9

42,8

46,5

70,5

-

-

-

84,7

82,9

81,6

84,6

83,1

81,2

-

-

-

5,9

6,3

6,3

5,5

6,2

6,6

-

-

-

3,6

5,2

6,8

┴ 13,2

┴ 14,0

┴ 13,2

-

-

-

717

12 346

324 680

2 706

28 488

551 944

1 881

22 499

434 462

2,3

4,2

4,7

8,0

9,5

7,9

5,6

7,7

6,5

6 993

82 059

2 528
929

8 723

94 113

2 943 654

9 543

97 835

2 987 136

Reformados,
aposentados e
pensionistas da
Caixa Geral de
Aposentações
Pensões da
Segurança Social
e da CGA em %
da população
residente
com 15 e mais
anos
Beneficiários do
Rendimento
Social de
Inserção (RSI)
Beneficiários do
RSI em % da
população
residente
com 15 e mais
anos
Beneficiários do
subsídio de
desemprego
Beneficiários do
subsídio de
desemprego em
% da população
residente
com 15 e mais
anos
Trabalhadores da
Administração
Pública Local
Despesas da
Câmara
Municipal
€, milhares

-

-

-

926

9 922

591 777

1 034

11 024

645 713

-

-

-

24,8

28,9

39,4

26,5

30,1

41,0

-

-

-

2 341

26 302

448 107

1 141

14 556

288 112

-

-

-

6,0

7,3

5,0

2,9

4,0

3,2

55

3 275

110 106

1 491

11 488

261 093

683

5 865

150 806

0,2

1,0

1,3

3,8

3,2

2,9

1,7

1,6

1,7

-

-

-

744

5 129

131 522

610

4 405

120 230

-

-

-

32 127,9

260
328,9

7 075
029,4

27 109,2

248 107,4

##########

Receitas da
Câmara
Municipal
€, milhares

-

-

-

31 217,7

259
843,0

7 282
891,6

25 911,3

229 352,6

##########

Saldo financeiro
da Câmara
Municipal
€, milhares

-

-

-

- 910,2

- 485,9

207 862,2

- 1 197,9

- 18 754,7

473 851,8

Receitas fiscais
da Câmara
Municipal (%)
Receitas da
Câmara
Municipal com
IMI por habitante
(€)
IMI = Imposto
Municipal sobre
Imóveis
Transferências
recebidas no
total das receitas
da Câmara
Municipal (%)
Consumo de
energia eléctrica
por habitante
(kWh)

-

-

-

14,5

15,9

30,9

20,0

22,1

39,1

-

-

-

52,8

51,5

110,6

57,5

67,6

141,4

-

-

-

68,0

69,5

50,3

54,9

61,0

39,4

2 091,2

2 111,0

3 912,2

2 814,3

2 794,8

4 655,7

Pro 2 321,3

Pro 2
707,0

Pro 4 632,5
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Resíduos urbanos
recolhidos
seletivamente
por habitante
(kg)
Estabelecimentos
hoteleiros
Capacidade dos
estabelecimentos
hoteleiros
Hóspedes nos
estabelecimentos
hoteleiros

-

-

-

21,7

29,8

71,4

32,4

27,5

90,4

-

-

-

2

22

2 019

6

105

5 840

-

-

-

76

1 289

289 107

190

3 397

402 832

-

-

-

,,,

-

13 992 782

9 079

163 802

23 953 765

NOTAS
A
implementação
de
mudanças
metodológicas
é
assinalada
Mais informação sobre os dados apresentados disponível clicando sobre cada indicador.

por

quebra

de

série.

(1) - Os valores apresentados referem-se à população estrangeira com estatuto legal de residente.
(2) - Dados censitários.
(3) - Os valores apresentados referem-se ao município de residência da mãe (e não de nascimento da criança).
(4) - O ano apresentado corresponde ao último ano do par ano lectivo.
(5) - O docente pode ser contabilizado tantas vezes quanto as instituições de ensino em que lecciona.
O docente é registado no município onde está localizada a sede do estabelecimento de ensino independentemente de
leccionarem em pólos de ensino que podem estar localizados noutros municípios.
(6) - Inclui postos farmacêuticos móveis.
(7) - Os valores apresentados consideram as empresas, os empresários em nome individual e os trabalhadores
independentes. Exclui as atividades financeiras e de seguros, a Administração Pública e Defesa e a Segurança Social
Obrigatória.

SIMBOLOGIA
┴ Quebra de série
... Confidencial
f Valor previsto
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Pro Valor provisório
// Não aplicável
§ Dado com coeficiente
de variação elevado

Pre Valor preliminar
e Dado inferior a metade do módulo da unidade utilizada
- Ausência de valor

9.2. Atividades económicas
A matriz económica do concelho de Lousada encontra-se ainda fortemente marcada pela
agricultura, embora o desenvolvimento de outros sectores económicos se comece a afirmar,
nomeadamente o têxtil e, mais recentemente, a reorganização da produção vinícola. O concelho
de Lousada integra a Região Demarcada dos Vinhos Verdes, que se estende por todo o noroeste
de Portugal, na zona tradicionalmente conhecida como Entre-Douro-e-Minho. Lousada inserese na sub-região do Sousa. Em 2018, foram produzidos 17077 hectolitros de vinho no concelho
(total de branco, tinto e rosé; dados INE e PORDATA).
O setor dos queijos também começa a afirmar-se, existindo no concelho marcas conceituadas e
queijos premiados a nível internacional.
Em termos de comércio, Lousada destaca-se na produção industrial, principalmente ligada ao
setor têxtil, da confeção e do calçado. A balança comercial em 2017 foi bastante positiva (72044
milhares de euros), com exportações a totalizar 181439 milhares de euros e as importações
109395 milhares de euros (Dados INE - Estatísticas do Comércio Internacional de Bens, Dados
definitivos de 2017).

9.3. Turismo
O setor do turismo tem-se desenvolvido no concelho, com as inúmeras atividades culturais e
recreativas que regularmente se realizam. São eventos de destaque os numerosos eventos
desportivos, como o Rally de Portugal, o Festival das Camélias, as Grandiosas Festas da Vila, o
“Folia”, Festival de Artes de Espetáculos e Foliazinho (dedicado ao público infantil e juvenil),
vários festivais de música, onde se inclui a programação cultural e ambiental de elevada
qualidade, entre outros. Lousada integra também um conjunto de Rotas turísticas de grande
renome e interesse internacional, como sejam a Rota do Românico e a Rota dos Vinhos Verdes.

Rota do Românico
A Rota do Românico (www.rotadoromanico.com) é um projeto turístico-cultural, que reúne,
atualmente, 58 monumentos, distribuídos por 12 municípios dos vales do Sousa, Douro e
Tâmega (Amarante, Baião, Castelo de Paiva, Celorico de Basto, Cinfães, Felgueiras, Lousada,
Marco de Canaveses, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel e Resende), no Norte de Portugal. Em
Lousada, a Rota do Românico integra seis monumentos (de norte para sul), a maioria dos quais
situados na área da PPSS (assinalados com *): *Ponte da Veiga; *Torre de Vilar; Igreja do
Salvador de Aveleda; *Ponte de Vilela; Igreja de Santa Maria de Meinedo e *Ponte de Espindo.
Em Lousada, o monumento mais visitado é a Torre de Vilar que, só por si, atrai anualmente mais
de 1200 visitantes.
Situa-se, ainda, no centro da vila de Lousada, o Centro de Interpretação do Românico (CIR),
promovido pela Rota do Românico, que abriu ao público no dia 27 de setembro de 2018. O
projeto expositivo deste grande equipamento de divulgação do património histórico-cultural
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distingue-se pelo arrojo da sua arquitetura contemporânea, mas igualmente pelas múltiplas
experiências interativas proporcionadas pelos seus conteúdos museográficos.
Para além dos espaços de receção, cafetaria e biblioteca, o CIR é constituído por uma superfície
expositiva de cerca de 650 metros quadrados, distribuídos por um amplo átrio central e por seis
salas temáticas: Território e Formação de Portugal; Sociedade Medieval; O Românico; Os
Construtores; Simbolismo e Cor; Os Monumentos ao longo dos Tempos.
O CIR perfila-se, assim, como o cenário ideal para iniciar a viagem de descoberta da Rota do
Românico e do seu território de influência, bem como da arte e simbolismo que marcaram
Portugal e a Europa durante vários séculos da Idade Média.

Rota dos Vinhos Verdes
A Denominação de Origem Vinho Verde é a denominação tradicional que designa os produtos
vitivinícolas originários de uvas provenientes da Região Demarcada dos Vinhos Verdes, cuja
qualidade e carácter único resultam das condições naturais desta região, e cuja vinificação e
produção ocorrem no interior da Região Demarcada.
A impressionante beleza da região do Minho serve de cenário à Rota dos Vinhos Verdes
(http://rota.vinhoverde.pt), cujo principal objetivo é promover a respetiva Região Demarcada e
os seus vinhos. Percorrer esses caminhos é descobrir as origens e sabores da milenar cultura
vinícola e mergulhar a fundo na História de Portugal.
Quintas, adegas, restaurantes, unidades de alojamento e empresas de animação turística,
uniram-se para oferecer múltiplas atividades e itinerários, proporcionando experiências únicas
e memoráveis na Rota dos Vinhos Verdes, ao longo de 49 concelhos, que abrangem todo o
noroeste de Portugal, num destino de vinho por excelência.

Rotas municipais
A nível municipal, Lousada dispõe de um conjunto de rotas e percursos, produtos turísticos que
valorizam a região, orientam a sua exploração/visitação e promovem o melhor que o concelho
tem.
As Rotas Gourmet propõem que se parta “à descoberta de Lousada… e dos seus sabores”,
durante todo o ano. As Rotas Gourmet providenciam várias opções de percurso e experiências
únicas pela tentadora gastronomia de Lousada, conjugadas com visitas ao património histórico
do concelho.
Aquando da redação deste documento, está em fase final de implementação a Rota dos Jardins
Históricos de Lousada. No seguimento do trabalho do projeto de caracterização dos Jardins
Históricos de Lousada (ver respetiva secção, página 74), esta Rota sugere percursos de visitação
específica, trabalhados consoante a localização, tamanho ou caráter de uma seleção de 25
jardins ou das respetivas casas senhoriais do concelho.
Está também previsto para 2020 a Rota dos Gigantes Verdes, que pretende informar e
sensibilizar a população residente e os visitantes para a importância e beleza das árvores de
grande porte do concelho (ver secção ‘Árvores de Grande Porte’, na página 65). Esta Rota
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orientará um percurso de visitação às mais belas e majestosas árvores do concelho,
conjugando a diversidade de árvores de importância estética, cultural e ecológica.
Os elementos naturais e culturais, com interesse turístico, que integram a PPSS têm também
atraído um significativo número de visitantes nacionais e estrangeiros ao concelho, como por
exemplo através da Mata de Vilar – floresta certificada a nível internacional como de ‘alto valor
de conservação’ – e do futuro Parque Molinológico de Pias, entre outros.
A economia ligada ao turismo tem refletido o aumento da quantidade e qualidade dos
elementos atrativos, com, por exemplo, um aumento considerável no número de dormidas nos
alojamentos turísticos, por 100 habitantes (9,4 em 2014; 26,9 em 2016; 37,2 em 2018) e o
consequente incremento nas receitas com dormidas, a saber: 235 milhares de euros em 2015 e
615 milhares de euros em 2018 (dados INE).
Naturalmente, será de prever um contributo muito positivo da PPSS na dinâmica turística e no
desenvolvimento do concelho.

9.4. Artesanato
As artes e ofícios Lousadenses são ricos, variados e de elevada qualidade. Lousada é terra de
gente laboriosa e com orgulho nos seus ofícios tradicionais, preservando-os com esmerada
dedicação. É a memória desta terra e a sua identidade que se revê nas peças que nascem do
trabalho de mãos hábeis e que não esmorecem em perpetuar os saberes antigos, transmitidos
de geração em geração.
O artesanato do concelho de Lousada inclui conceituados Bordados (rechelieu, matiz, bainhas
abertas, crivo, etc.), mas também Cestaria, Latoaria, Tecelagem em linho, Pirotecnia,
Tamancaria, Cerâmica, Ourivesaria, Espingardaria, Restauro de Móveis, Embalsamação e Artes
decorativas.
A PPSS terá com certeza um papel basilar na divulgação e valorização das artes e saberes locais.

Figura 41. Paisagem Protegida Local do Sousa Superior - Vista geral.
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9.5. Associativismo
A história do movimento associativo no território concelhio apenas ganhou expressão após a
Revolução do “25 de Abril”, traduzida na fundação de coletividades, organização de iniciativas,
construção de equipamentos, consciencialização cívica, política e social, e acesso a apoios
autárquicos, governamentais e europeus.
Não se estranhará, portanto, a ausência de dinâmica coletiva consistente durante grande parte
do século passado, apesar do registo de duas associações desportivas, organização de algumas
provas – sobretudo de futebol, motociclismo, columbofilia e corridas de cavalos – e na
organização de festas e romarias populares.
Atualmente, o território dispõe de cerca de 36 associações com atividade permanente,
concentradas nas áreas do desporto, cultura, recreio e social (Tabela 24).
No desporto, saliência para o futebol, com a participação de quatro equipas seniores em
campeonatos oficiais da Associação do Porto e três no campeonato amador concelhio, bem
como, em todos os clubes, de camadas jovens nos vários escalões, envolvendo um total de 700
atletas. Referência, ainda, para a prática do futsal (30 atletas), patinagem artística (20), ténis de
mesa (20), ginástica (20), artes marciais (30) e desportos motorizados.
Na cultura, a preservação do património tradicional é assegurada por três grupos de folclore
federados, num total de cerca de 150 elementos, um grupo de cavaquinhos com 25 elementos,
e um grupo de bombos, com 30 executantes, sendo também de salientar a existência de três
grupos amadores de teatro, com produções regulares, envolvendo cerca de 50 elementos.
Destaca-se ainda Associação de Cultura Musical de Lousada (ACML), fundada em 1975, com o
objetivo de dinamizar a banda de música de Lousada, existente desde o ano de 1855. A ACML é,
desta forma, uma instituição com competência na área da formação musical, através do
Conservatório do Vale do Sousa, impulsionadora do património e cultural, quer com a sua Banda
de Música e Coro Feminino, que tem vindo ao longo dos vários anos arrecadando prémios
internacionais na área da musical coral. Mais recentemente é ainda responsável pela
certificação e habilitação académica ao nível da dança clássica na Escola de Ballet. No âmbito da
cultura e artes do espetáculo, Lousada, conta desde 1999 com uma companhia de teatro
residente (Jangada Teatro), que a partir do Vale do Sousa, tem subido a palcos de quase todos
os continentes. Esta companhia está sedeada no Auditório Municipal de Lousada, uma das
principais infraestruturas e plataforma de divulgação e promoção da cultura.
Há, ainda, quatro associações de caráter social – incluindo corporação de bombeiros, creche,
centro de dia e apoio domiciliário –, bem como grupos de dança e movimentos seniores.
Por fim, encontra-se representada no concelho de Lousada uma associação de defesa do
ambiente através de um pólo local, cuja atuação tem tido importante relevo na ação cívica
ecologista.
Com origens, dinâmicas e antiguidades diversas, todas contribuem para um importante
ecletismo, mobilização das comunidades, enriquecimento e qualidade da vida coletiva e
preservação da identidade local.
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Tabela 24 - Lista das coletividades presentes no concelho de Lousada.
Localização da
Sede

Designação da entidade

Âmbito(s) de
atuação

ARCP
Pienses
Vidas em Cena
LAC Patinagem
Ténis de Mesa
Academia de Ginástica
AR Aveleda
JD Meinedo
TEM
As Lavradeiras
FC Romariz
ADASM
A Grande Janela
Renascer Primavera
Clube Tuning
Albano Moreira Costa
Caíde de Rei SC
Rancho Folclórico
Grupo de Bombos
Aqui d’ El Rei
Dança
Ass. Humanitária
Centro Paroquial
Ass. Despertar
AR S. Mamede
Aparecida FC
ACR Sra. Aparecida
Moto Clube
APARECER Desenvolv. Turístico,
Económico e Social

Cultura
Cultura; Desporto
Cultura
Desporto
Desporto
Desporto
Desporto
Desporto
Cultura
Cultura
Desporto
Social
Social
Cultura
Desporto
Cultura
Desporto
Cultura
Cultura
Desporto
Cultura
Social
Social
Cultura
Recreio
Desporto
Cultura
Desporto

Amigos S. Miguel
Ass. Artes Marciais
AR Sta. Margarida
ARD Macieira

Desporto
Desporto
Desporto
Desporto

Centro Social

Social

Boim

Associação BioLiving

Ambiente

Silvares

Associação de Cultura Musical
de Lousada

Cultura

Pias

Aveleda

Meinedo

Caíde de Rei

Vilar do Torno
e Alentém

Torno

Principal Atividade
Recreio
Música; Futebol
Teatro
Patinagem
Ténis de Mesa
Ginástica
Futebol
Futsal
Teatro
Folclore
Futebol e Ginástica
Social
Social
Recreio
Automobilismo
Teatro
Futebol
Folclore
Bombos
Pesca
Dança
Bombeiros
Religioso
Cavaquinhos
Futebol
Folclore
Desportos motorizados

Social

Cernadelo
S. Miguel
Sta. Margarida
Macieira

Futebol
Artes Marciais
Futebol
Futebol
Creche e Apoio
domiciliário
Conservação da
natureza e educação
ambiental
Formação musical,
Banda de música, Ballet
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9.6. Rede Viária
A rede de infraestruturas viárias tem um papel fundamental na estruturação do território, uma
vez que determina a forma e tipo de circulação e os locais de fixação da população, dos serviços
e das indústrias.
Do ponto de vista territorial é possível afirmar que a área protegida se encontra divida em dois
espaços pela autoestrada n.º 11 (A11), na zona da Quinta dos Ingleses, no entanto, essa divisão
não interrompe ou altera o uso e a ocupação do solo presente nessa área, essencialmente de
produção agrícola. A restante área encontra-se provida de uma rede de estradas nacionais:
N 207-2: prolonga-se desde a entrada do rio Sousa no concelho de Lousada até à cabeceira da
ribeira de Caíde, localizada na proximidade da estação de comboios de Caíde de Rei que se
encontra fora da área protegida;
N 605: permite o acesso desde o centro urbano da Vila da Aparecida e interseta a N 207-2 em
Caíde, na proximidade do leito da ribeira de Caíde e da A11.
N 320: permite o acesso desde o centro urbano da Vila da Aparecida até à estação de comboio
de Meinedo que se encontra fora dos limites da área protegida.
Observa-se ainda, na área em estudo, a presença de estradas municipais que estabelecem a
ligação entre os vários eixos mencionados:
CM 1150: faz a ligação entre a N 207-2 e o CM 564
CM 564: atravessa a freguesia de Vilar do Torno e Alentém, serve a Mata de Vilar e é intersetada
pelo CM 564-2;
CM 564-2: permite o acesso ao centro da Vila de Lousada, liga à N 207-2 e é intersetada pelo
CM 1153;
CM 1153: permite a ligação do CM 564-2 à N 605 e à N 320.
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10. Ordenamento do Território
Para compreender o território incluído na Paisagem Protegida Local do Sousa Superior é
fundamental conhecer o sistema de gestão territorial em vigor no Município de Lousada. A
gestão territorial regida pela Lei de Bases da Política de Solos de Ordenamento do Território e
de Urbanismo desenvolve-se através de instrumentos de gestão territorial e materializa-se em
planos que, para além de definirem o uso do solo, estabelecem ações específicas a implantar no
planeamento e ordenamento do território (Lei 31/2004 de 30 de maio). No caso de Lousada
aplica-se um plano territorial de âmbito municipal, o Plano Diretor Municipal de Lousada,
adiante designado por PMDL.

10.1. Plano Diretor Municipal
O Plano Diretor Municipal de Lousada (PDML) apresenta a estratégia de desenvolvimento
territorial, a definição de localização e de gestão dos equipamentos de utilização coletiva e as
relações de interdependência com os municípios vizinhos (Lei 31/2014 de 30 de maio), e é
composto pela Carta de Ordenamento, Carta de Condicionantes, Carta de Risco de Incêndio
Florestal.

10.1.1. Carta de Ordenamento
De acordo com a Carta de Ordenamento, a delimitação da área de conservação em apreço
integra a Reserva Ecológica Municipal, e inclui duas classificações de solos: o solo rural e o solo
urbano.

10.1.1.1. Solo Urbano
O solo urbano presente na Paisagem Protegida incorpora:
Categoria operativa: solo urbanizado, definido em Regulamento do PMDL como “(…) áreas
urbanizadas e dominantemente edificadas, destinadas às atividades residenciais, comerciais,
serviços e equipamentos complementares, incluindo espaços verdes e de utilização privada ou
coletiva, infraestruturas viárias e equipamentos de utilização coletiva, onde se admitem ainda
os usos industriais, de armazenagem, ou outros desde que compatíveis com a habitação.”
Categoria funcional: espaço residencial do tipo III, definido em Regulamento do PMDL como “(…)
áreas que se destinam preferencialmente a funções residenciais, podendo acolher outros usos
desde que compatíveis com a utilização dominante, caracterizando-se por apresentarem baixa
densidade e de tipologias dominantemente de moradia unifamiliar isolada”.
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10.1.1.2. Solo rural (RAN)
No que concerne ao solo rural, predominam os espaços agrícolas de produção regidos pela
Reserva Ecológica Nacional (RAN) e pelo regime jurídico aplicável (Decreto-Lei 73/2009 de 31 de
março, na sua redação atual).
A RAN, considerada uma zona de salvaguarda, integra um conjunto de áreas que, pelas suas
características morfológicas, climatéricas e sociais, apresentam maiores potencialidades para a
produção agrícola. Tem grande predominância no vale do rio Sousa, pelas suas planícies aluviais,
e condicionou de forma ativa a delimitação da área protegida CARTA XIX – Área de Reserva
Agrícola Nacional (RAN) e PPSS).
De forma menos dominante, aparecem as seguintes categorias e subcategorias de espaço:
Categoria: espaço de uso múltiplo agrícola e florestal, definido no Regulamento do PMDL como
“(…) terrenos destinados predominantemente às atividades agrícolas e pecuárias, não sujeitas a
condicionalismos específicos.”
Subcategoria: espaços florestais de produção, definido no Regulamento do PMDL como “(…)
terrenos ocupados com floresta, matos e pastagens ou outras formações vegetais espontâneas
(…)”.

10.1.1.3. Espaços comuns ao solo urbano e rural
10.1.1.3.1.
Estrutura Ecológica Municipal
A estrutura ecológica municipal é constituída pelo conjunto de áreas que, em virtude das suas
características biofísicas ou culturais, da sua continuidade ecológica e do seu ordenamento, têm
por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico e para a proteção, conservação e
valorização ambiental e paisagística dos espaços rurais e urbanos.
A área protegida integra a maioria da Estrutura Ecológica Municipal definida a sudeste do
concelho de Lousada, e no termos do Regulamento do PMDL “ (…) é constituída pelo conjunto
de áreas que, em virtude das suas características biofísicas ou culturais, da sua continuidade
ecológica e do seu ordenamento, têm por função principal contribuir para o equilíbrio ecológico
e para a proteção, conservação e valorização ambiental e paisagística dos espaços rurais e
urbanos”.

10.1.1.3.2.
UOPG
No âmbito do PMDL foram definidas Unidade Operativas de Planeamento e Gestão, definidas
em Regulamento como “(…) área correspondente a um subsistema de ordenamento urbanístico,
tendo como objetivo a organização espacial do território ou a conceção da forma de ocupação
do espaço urbano e a definição das regras para a urbanização e a edificação.”
No vale do rio Sousa observam-se 5 UOPG que influenciaram diretamente a delimitação da
Paisagem Protegida Local do Sousa Superior são elas: UOPG 7 (Torno e Alentém), UOPG 9 (Caíde
de Rei), UOPG 10 (Meinedo), UOPG 13 (Quinta dos Ingleses) e UOPG 19 (Área empresarial do
Torno).
Das UOPG enumeradas, apenas a UOPG 13 (Quinta dos Ingleses) se encontra, na globalidade,
no interior da área protegida. Esta abrange uma área de 52,70 ha e destina-se,
predominantemente, à requalificação da Quinta dos Ingleses e à instalação de equipamentos
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10.1.2. Carta de Condicionantes
Na Carta de condicionantes do PMDL, para além da delimitação da RAN, são definidas as áreas
integradas na Reserva Ecológica Nacional e de risco de inundação.
10.1.2.1. Reserva ecológica Nacional (REN)
A Reserva Ecológica Nacional, regida pelo Decreto-Lei 166/2008 de 22 de agosto (na sua redação
atual), é definida, segundo o diploma legal mencionado, como “(…) estrutura biofísica, que
integra o conjunto das áreas, que pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e
suscetibilidade perante riscos naturais, são objeto de proteção especial. Os solos integrados em
REN sitos no vale do rio Sousa, acompanham o traçado do leito do rio e das ribeiras subsidiárias,
formando um corredor contínuo e ramificado. Este corredor influenciou diretamente a
delimitação da área protegida (CARTA XX – Área de Reserva Ecológica Nacional (REN) e PPSS).
10.1.2.2. Risco de inundação
Resulta da delimitação das áreas ameaçadas pelas cheias, fenómenos sazonais associados aos
cursos de água. No caso da área em estudo, o risco de inundação está presente ao longo de todo
o traçado do rio Sousa, estendendo-se para o troço final da ribeira de Barrosas e para a
totalidade do traçado da ribeira de Caíde. O risco de cheia não apresenta uma profundidade
constante ao longo do traçado dos cursos de água, sendo possível concluir que nas áreas de
menor declive apresentam maior risco de inundação.

10.2. Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios
O Plano de Defesa da Floresta Contra Incêndios do Município de Lousada (2018-2027) constitui
um instrumento de planeamento dinâmico e adaptado à realidade local, neste caso específico
ao concelho de Lousada e aplicado à Paisagem Protegida Local do Sousa Superior. Para o
presente estudo importa reter que a informação relativa à cartografia de risco de incêndio rural
compreende o mapa de perigosidade de incêndio rural e o mapa de risco de incêndio rural,
ambos adaptados da cartografia de risco de incêndio rural do Município de Lousada. O mapa de
risco de incêndio rural transmite o potencial de perda face à ocorrência de um fenómeno de
incêndio, enquanto o mapa de perigosidade de incêndio rural apresenta o potencial de
ocorrência de um fenómeno de incêndio.
O risco de incêndio e a perigosidade de incêndio encontram-se distribuídos em 5 classes: muito
baixo, baixo, médio, alto e muito alto. Relativamente ao risco de incêndio, as classes distribuemse de forma irregular ao longo da área protegida, apresentando uma predominância da classe
média no troço final do rio Sousa (CARTA XXI – Carta do risco de incêndio e PPSS). No entanto,
a classe de perigosidade de incêndio predominante é a muito baixa (CARTA XXII – Carta de
perigosidade e PPSS).
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11. Estratégia
municipal
sustentabilidade

para

a

O Município de Lousada assumiu em 2014 uma estratégia integrada para a sustentabilidade,
tendo vindo a empreender diversos projetos de conservação da natureza e de educação
ambiental, todos ainda em curso.
A estratégia foi pensada numa lógica integrada e transversal às mais diversas áreas de atuação
da governação local, de forma a:
- Estar fundamentada do ponto de vista científico;
- Manter uma base de dados científica sólida e atualizada, garantindo o conhecimento
detalhado do território e dos seus valores naturais e culturais;
- Permitir ações de beneficiação e proteção da biodiversidade e espaços verdes;
- Criar melhor qualidade de vida para as populações;
- Gerar maior consciência crítica e operacional dos agentes locais;
- Envolver, corresponsabilizar e capacitar as populações na ação ambiental;
- Proporcionar oportunidades de desenvolvimento local sustentável, incluindo a criação de
postos de trabalho num contexto de economia verde e as novas oportunidades de
desenvolvimento pessoal;
- Estabelecer um exemplo de governação autárquica baseado nas boas práticas ambientais,
com uma progressiva redução da pegada ambiental;
- Desenvolver-se numa lógica de melhoria contínua assente em parcerias e partilhas de
experiências com entidades nacionais e estrangeiras;
- Projetar o território interna e externamente através de um plano de comunicação robusto
que integra a educação ambiental, a literacia científica, a cultura e ação cívica.

De um modo mais sintético, a referida estratégia estrutura-se em cinco principais eixos:
1.
2.
3.
4.
5.

Educação ambiental e divulgação científica.
Investigação e conservação da natureza.
Envolvimento social.
Ações infraestruturais.
Sustentabilidade interna.

Os trabalhos para esta agenda de sustentabilidade iniciaram-se em 2014, com a definição da
Carta Ambiental do concelho, que incluiu trabalho de levantamento geológico e os primeiros
inventários de valores biológicos.
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Em 2015 foram definidas as prioridades de atuação e o plano financeiro para o início dos
trabalhos no terreno, que incluiu candidaturas aos mais diversos fundos nacionais e
comunitários.
Os anos de 2015 e 2016 estabeleceram as bases científicas de conhecimento detalhado do
território, tendo nesse período sido feitos e publicados estudos exaustivos e sistemáticos da
fauna e flora, que, de resto, se continuaram a realizar até à data presente. Foi também em 2016,
e com base nos resultados científicos, que se iniciaram os primeiros projetos de envolvimento
da comunidade (plantações, saídas de campo, construção de charcos, etc).
Como forma de afirmar publicamente a preocupação e o comprometimento do Município com
a salvaguarda dos valores naturais, 2017 foi declarado em Lousada como o Ano Municipal do
Ambiente e da Biodiversidade e 2020 como o Ano Municipal para a Ação Climática. Sob a égide
do ano municipal, muitas mais iniciativas foram e continuam a ser levadas a cabo, sempre numa
perspetiva de integrar a conservação da natureza com a educação ambiental, promovendo a
participação pública e a consciencialização ambiental coletiva.
Com a experiência reforçada com estes anos de trabalho prévio, o Município entende que não
existe uma verdadeira conservação da natureza a longo prazo sem a participação e
envolvimento das comunidades locais, pelo que tem construído um plano municipal de
educação para a sustentabilidade, promovendo ações de disseminação da cultura científica,
educação ambiental, e valorização dos valores naturais, para as famílias, público em geral e
comunidades escolares.
Os cinco eixos orientadores da estratégia ambiental mantêm-se atuais. São todos
interdependentes, transversais, e sumariam objetivos que, na fase de implementação no
terreno, se estruturam em diversos projetos, cujos principais resultados se passam a apresentar.

11.1.

Projetos em curso e principais resultados

Requalificação e valorização da Mata de Vilar
A Mata de Vilar é a maior mancha de floresta nativa do concelho de Lousada. Tem vindo a ser
gerida no sentido de melhorar a sua condição ecológica, designadamente a diversidade de
espécies e a complexidade estrutural. No início dos trabalhos (2015-2016), os esforços
prioritários de terreno foram focados no restauro ecológico e proteção desta área emblemática,
principalmente após os verões de incêndios que assolaram o território, através do controlo e
remoção das espécies exóticas invasoras e gestão das áreas de matos. Atualmente, a Mata
constitui um espaço de excelência para o lazer e para a educação, estando já 100% livre de
plantas invasoras. Com o apoio do Turismo de Portugal, em 2019 iniciou-se um projeto de
valorização que tornará a mata um polo integrador da conservação da natureza, turismo e
educação. Prevê-se a construção do Centro de Interpretação da Mata e a implementação de um
conjunto de ações de beneficiação ecológica que irão também fomentar as condições de
desenvolvimento de um plano de turismo científico local.
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Plantar Lousada
O projeto Plantar Lousada (www.cm-lousada.pt/pt/plantarlousada) foi criado em 2016 com o
objetivo de plantar 10.000 árvores no concelho, até 2018, tendo ultrapassado largamente os
objetivos. Até ao momento já foram plantadas mais de 55.000 árvores no concelho, tendo sido
restaurados mais de 40 hectares de habitat degradado, com a participação de mais de 5.700
voluntários e mais de 70 entidades. Foram ainda oferecidas 30.000 árvores para cerca de 100
projetos ambientais localizados de norte a sul do País, com principal incidência nas áreas ardidas
em 2017 e 2018 (campanha Árvores Nativas para Todos).
As ações de plantação decorrem todos os invernos, ao fim de semana, com grupos de
voluntários, ou em dias úteis com grupos escolares ou institucionais. As ações de plantação são
reforçadas com campanhas de oferta de árvores nativas aos munícipes interessados, a saber:
Plantar Lousada no Natal, que oferece um vale para trocar por uma árvore por cada compra
superior a 35€ nas grandes superfícies ou no comércio tradicional do concelho; e Plantar
Lousada no seu Quintal, que apoia os proprietários privados a florestar ou reflorestar os seus
terrenos através da cedência gratuita das árvores e de apoio técnico.
Proteção e conservação dos ecossistemas aquáticos
Os esforços de conservação da natureza incidem também sobre os ecossistemas aquáticos do
concelho, através do projeto Lousada Charcos (www.cm-lousada.pt/pt/lousadacharcos) e
Lousada Guarda-RIOS (www.cm-lousada.pt/pt/lousadaguardarios).
No âmbito do Lousada Charcos, até ao momento, o Município já inventariou e classificou
praticamente todos os pontos de água do concelho (minas, represas, charcos, tanques, etc.),
num total de mais de 600 pontos. Foi envolvida a comunidade na criação de novos charcos, com
vista à criação de uma rede de habitats aquáticos que permitam a conetividade e fluxo génico
das espécies associadas. Igualmente, a autarquia está a ultimar um plano de ação para a
melhoria ecológica de alguns charcos identificados como de elevado interesse conservacionista.
No que respeita à salvaguarda e proteção dos rios, a autarquia tem em curso o projeto Lousada
Guarda-RIOS, que visa sensibilizar as comunidades locais para a importância dos rios, envolvêlas num programa de monitorização cidadã do estado ecológico dos cursos de água, e intervir
ativamente na limpeza e restauro ecológico dos rios e ribeiras do concelho. Até ao momento
foram caracterizados mais de 50 km de cursos de água e foram disponibilizados disponíveis 145
troços para adoção pelos cidadãos, dos quais 50 já foram adotados. Este projeto já envolveu
mais de 700 voluntários e realizou mais de 50 ações de fiscalização acompanhadas pela Polícia
Municipal ou SEPNA.
Eficiência energética
O compromisso ambiental estende-se à eficiência energética, sendo Lousada desde 2017 o
primeiro município com iluminação pública 100% LED, de onde resulta uma poupança de cerca
de meio milhão de euros por ano, e uma redução das emissões de carbono na ordem das 1300
toneladas/ano.
O plano de eficiência energética permitiu já adquirir veículos de recolha e limpeza de resíduos
urbanos totalmente elétricos. Infraestruturas de grande consumo, como as piscinas municipais,
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dispõem atualmente de sistemas de aquecimento e climatização baseados em fontes renováveis
(energia solar), e outras ações semelhantes estão já previstas e a ser implementadas.

Lixo Sustentável
Lixo Sustentável (www.cm-lousada.pt/pt/lixosustentavel) é um projeto perfeitamente inovador
em Portugal. Pretende valorizar os recursos naturais, a educação ambiental e a sustentabilidade
ambiental enquanto motor de desenvolvimento regional e local. Na prática, os munícipes são
convidados a entregar os seus resíduos domésticos devidamente separados no EcoCentro
municipal. Como forma de incentivo, em função do peso dos resíduos entregues, recebem
descontos na fatura da água, mais concretamente na taxa municipal que é aplicada para o
tratamento de resíduos. Desta forma são reaproveitados os resíduos triados, que são
conduzidos para valorização/transformação e impede-se o encaminhamento desses mesmos
resíduos para aterro sanitário.
Desde o início do programa, em junho de 2017, mais de 1700 famílias participam deste
programa e mais de 800 toneladas de resíduos foram recolhidas e conduzidas para
reaproveitamento.

Carta ambiental
Com início no projeto europeu IMPRINT+ (imprintplus.org; setembro 2015 – agosto 2018), e em
parceria com a Universidade de Aveiro, o Município preparou a sua carta ambiental, tendo
caracterizado toda a fauna e flora locais, que incluem 177 espécies de vertebrados selvagens e
379 espécies de plantas, incluindo 63 espécies protegidas e 28 endemismos ibéricos. Este
projeto, que foi distinguido pela Comissão Europeia como uma referência na área do
empreendedorismo jovem, envolveu ainda a formação de professores em educação ambiental
e a organização de ações de compensação ecológica para centenas de jovens de vários países.
Com este projeto foi criada uma app que permite registar e mapear os locais a necessitar de
intervenção, em qualquer local do mundo.
Com o decurso dos trabalhos foram inventariados os locais de maior valor ecológico do
concelho, muitos dos quais correspondendo às propriedades privadas das quintas e casas
senhoriais, com as quais se estabeleceram protocolos de colaboração, parcerias e projetos
específicos de valorização do património, como o que de seguida se descreve.

Lousada Jardins – Plantas com História
No âmbito do projeto Lousada Jardins (ver secção 6.5, página 74), a autarquia encontra-se a
mapear e inventariar todas as árvores e arbustos dos Jardins das Casas Senhoriais do Concelho
(www.cm-lousada.pt/pt/lousadajardins), valorizando este recurso tão tradicional na região,
através da sua posterior inclusão em rotas turísticas e ambientais. Até ao momento foram
caracterizados mais de 50 jardins, tendo-se inventariado a presença de 198 espécies botânicas
pertencentes a 129 géneros e 67 famílias diferentes.
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Gigantes Verdes
Também as árvores de grandes dimensões estão a ser alvo de inventariação e caracterização
ecológica, num projeto de ciência cidadã intitulado Gigantes Verdes (ver secção 6.4, página 65).
Até ao momento, foram identificadas já mais de 7400 árvores com relevante valor ecológico e
posteriormente está em curso o cálculo dos serviços de ecossistema prestados, para
posteriormente fundamentar o plano de gestão para o arvoredo com potencial monumental
(www.cm-lousada.pt/pt/gigantes-verdes).

BioLousada
O programa de educação ambiental BioLousada (www.cm-lousada.pt/pt/biolousada) iniciou em
2016 e deu a conhecer os valores naturais do concelho a mais de 2000 munícipes,
gratuitamente, e em mais de cinco dezenas de atividades, numa verdadeira campanha de
sensibilização ambiental inclusiva, aberta a todos. Mais do que uma programação de educação
ambiental, o programa BioLousada foi pensado como um plano de envolvimento dos cidadãos
na valorização e proteção dos valores naturais do território. Tendo como máxima que só se pode
proteger aquilo que se conhece, estão programadas iniciativas mensais dedicadas a
determinado tema, de acordo com as estações do ano.

BioEscola
No entender do Município, não faria sentido incentivar o cuidado ambiental sem se envolver
também os mais pequenos e a comunidade escolar, para que os valores de proteção da natureza
possam ser enraizados culturalmente e como forma de viver o mundo e o dia-a-dia. Com esta
motivação foi criado o programa educativo BioEscola (www.cm-lousada.pt/pt/bioescola).
Bioescola é um programa de educação ambiental integrada que decorre em todas as escolas do
Município de Lousada.
O projeto surgiu com o objetivo de fomentar a literacia científica e consciencialização ambiental,
através de atividades complementares às regulares aulas e conteúdos programáticos, no âmbito
das mais diversas disciplinas. Em quatro anos de projeto, o BioEscola conta já com mais de
33.000 participações, em mais de 1800 atividades enquadradas em 20 disciplinas. Foi
selecionado em 2019 como uma Academia Gulbenkian do Conhecimento – projetos inovadores,
contando com o apoio e a garantia de qualidade da conceituada Fundação Calouste Gulbenkian.
O programa trouxe ainda um desafio ambiental acrescido, o Desafio BioEscola 360°. Esta
iniciativa pretende fomentar as boas práticas ambientais em toda a comunidade escolar e
compromete-se a devolver às escolas, em dinheiro, todas as quantias poupadas em consumo de
água, gás e eletricidade, incentivando ainda à separação de resíduos, à participação em ações
de voluntariado e em iniciativas de cidadania ativa. No ano piloto, esta iniciativa devolveu,
coletivamente, 25.000€ às escolas participantes, com algumas escolas tendo apresentado
poupanças na ordem dos 3.000€.
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Casa-ninho
Casa-ninho (www.cm-lousada.pt/pt/casaninho) é um projeto de ciência-cidadã que pretende
dar a conhecer as casas das aves, e especialmente, as aves das nossas casas! Existem várias
espécies de aves selvagens que preferem fazer o ninho junto de nós, nos beirais, chaminés, e
até mesmo nos sótãos. Com a participação da população a autarquia quis saber onde nidificam
espécies emblemáticas como a coruja-das-torres, o mocho-galego, e as várias andorinhas e
andorinhões. Através dos registos enviados pelos cidadãos é possível mapear a distribuição
destas aves no concelho de Lousada, informar a população sobre as aves que vivem junto de si,
resolver conflitos entre o ser humano e a natureza, e fomentar a biodiversidade e a
sensibilização ambiental.
O projeto proporciona também atividades para as escolas e público geral, como a construção e
instalação de diferentes tipos de caixas ninho nos espaços públicos de todo o concelho, e nos
espaços privados que pretendam aderir a esta causa.

Apoio à investigação científica
Ainda no âmbito da promoção da cultura científica e educação ambiental/para a
sustentabilidade e cidadania, o Município decidiu incentivar a investigação local e promover a
cultura científica com a criação do Fundo Ambiental e de Investigação Lousada Sustentável
(www.cm-lousada.pt/pt/lousadasustentavel). Este Fundo visa incentivar a participação das
crianças e jovens nas questões da sustentabilidade. Destina-se, portanto, a estudantes, desde o
primeiro ano do ensino básico, até ao nível de mestrado, no ensino superior. Os estudantes,
residentes ou não em Lousada, deverão apresentar projetos no âmbito da sustentabilidade, que
tragam benefícios ambientais e sociais para o município, independentemente da escala.
Independentemente da dimensão, todas as ideias podem ser submetidas, mesmo que sejam
aplicáveis apenas à escala de um jardim, rua ou bairro; e podem ser apresentadas
individualmente ou em grupo. Anualmente, é constituído um júri externo que avalia e premeia
as propostas mais originais, com maior utilidade pública e ambiental (independentemente da
escala) e com maior potencial de replicação, até a um máximo de dois prémios por nível de
escolaridade. Os prémios consistem num valor monetário que dependerá do nível de
escolaridade dos estudantes, entre 250 a 1250 euros.
Foram já concluídas três edições do Fundo Lousada Sustentável, tendo sido apoiados cerca de
duas dezenas de projetos.

Apoio às coletividades e ao tecido associativo
No âmbito da cidadania participativa e da educação para a sustentabilidade, e num contexto de
valorização do trabalho em parceria, Lousada lidera o projeto europeu NGEurope
(ngeurope.net), financiado pelo programa Erasmus+ Educação e Formação. NGEurope surge
como um modelo inovador para capacitar novos líderes sociais para o compromisso de mudança
em direção à sustentabilidade, através da ação de ONGs ambientais e sociais.
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BioSénior
O projeto BioSénior apresenta-se como um programa de educação ambiental de caráter
inovador, contínuo e dinâmico, sendo orientado preferencialmente para a população sénior do
concelho de Lousada, ou seja, cidadãos com mais de 55 anos.
Esta iniciativa tem como objetivo primordial a facilitação do processo de consciencialização e
intervenção ambiental, a par do trabalho promotor do envelhecimento ativo e da inclusão
social.
Atendendo a que o público-alvo corresponde a uma parcela da sociedade dotada de uma
memória e experiência vivida num período da história recente que contou com profundas
alterações societais e culturais, este projeto pretende aproveitar tal privilégio para promover a
permuta de conhecimento entre gerações.
Os participantes terão oportunidade de fazer parte de atividades lúdico-pedagógicas e ações
práticas de requalificação e/ou melhoramento ecológico de áreas naturais no território ou fora
dele. Desta forma, fundindo o saber empírico dos mais velhos com o conhecimento científico e
crítico, pretende-se contribuir para a (re)conexão holística da comunidade sénior com o seu
património natural, cultural e histórico ajustada aos dias de hoje.

OptiWaMag
O projeto europeu Interreg OptiWaMag visa a inovação no que respeita às políticas de gestão
de resíduos domésticos e urbanos. Seis instituições de seis regiões da Europa (Portugal, Suécia,
Letónia, Grécia, Hungria e Itália) constituem um consórcio que pretende fomentar a colaboração
inter-regional e interinstitucional como forma de promover a troca de experiências e boas
práticas, a co-aprendizagem e a transferência de conhecimentos, com vista à elaboração de
planos de ação regionais que possam vir a melhorar a eficiência do setor dos resíduos.
O projeto está em fase de arranque e o Município de Lousada, representante português no
consórcio, já promoveu o primeiro encontro de partes interessadas. Este encontro, que
decorreu em janeiro de 2020, teve como objetivo apresentar o projeto, os seus objetivos e plano
de ação, bem como delinear uma estratégia de diagnóstico inicial. Os trabalhos contaram com
14 representantes de relevantes agentes territoriais do setor dos resíduos, da administração
central e local, da academia e da sociedade civil: Agência Portuguesa do Ambiente, Lipor,
AmbiSousa, Município de Paredes, Município de Paços de Ferreira, Universidade de Aveiro,
ASPEA – Associação Portuguesa de Educação Ambiental e Associação BioLiving.
O consórcio acredita que o modelo colaborativo proposto e os resultados do projeto possam vir
a ter um peso considerável no desenho de políticas ambientais, no setor dos resíduos, mais
exigentes, eficientes e amigas do ambiente.
O projeto OptiWaMag decorre de 2019 a 2023 e conta com o apoio financeiro da União Europeia
- o programa Interreg Europe e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER).
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Rede municipal de áreas protegidas
Com o objetivo de estender a salvaguarda dos valores naturais a toda a área municipal, a
autarquia entende estabelecer uma rede municipal de áreas protegidas. Esta rede incluirá a
PPSS, mas também um conjunto de micro-reservas dedicadas à conservação específica de
determinadas espécies ou habitats, cuja proteção se justifique pela sua raridade (local ou
nacional), vulnerabilidade ou interesse cultural. Do ponto de vista ecológico, as micro-reservas
estabelecem ‘stepping stones’ fundamentais ao fluxo génico e à conetividade da paisagem,
representando um excelente contributo para a conservação da biodiversidade à larga escala.

Mobilidade sustentável
O plano de mobilidade sustentável da autarquia objetiva dotar o espaço funcional com
instrumentos que fomentem a mobilidade suave e a intermodalidade, introduzir uma nova
cultura de mobilidade, incentivar a utilização de transportes mais amigos do ambiente,
racionalizar a utilização do automóvel individual, reduzir a poluição atmosférica e sonora, as
emissões de gases com efeito estufa e o consumo de energia e, assim, contribuir para melhorar
a atratividade, a qualidade do ambiente urbano e do desenho urbano em benefício dos
cidadãos, da economia e da sociedade como um todo.
Os resultados materiais já alcançados com este plano incluem os seguintes aspetos:
- Elaboração do PAMUS, em parceria com a CIM Tâmega e Sousa.
- Requalificação contínua da rede viária, com o reperfilamento e arborização das vias.
- Requalificação contínua da rede pedonal:
•

com cerca de 15km de novos percursos pedonais/percursos requalificados desde 2016

- Reestruturação da rede de transportes públicos ao nível da CIM Tâmega e Sousa, requalificação
e adensamento de abrigos.
- Mobilidade elétrica:
•

Disponibilização de postos de carregamento para veículos elétricos (2 postos – Vila de
Lousada e Vila da Aparecida)

•

Disponibilização do serviço: Cornélias Lousada Bike-Sharing (1 estação + 6 bicicletas
elétricas)

•

Criação das normas/regras de utilização do serviço Cornélias Lousada Bike-Sharing

•

Implementação do projeto CIRandaR

- Estacionamento:
•

Reordenamento

•

Redefinição das zonas de estacionamento de duração limitada

- Segurança pedonal e rodoviária:
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•

Criação de zonas 30/partilhadas (Rua de St.º António, Largo do Pelourinho, Rua Dr. Pinto
Mesquita e Av. Sr. dos Aflitos)

•

Implementação de acalmias de tráfego (31 passadeiras sobre-elevadas + 3 zonas sobreelevadas)

•

Reforço contínuo da sinalização vertical e horizontal

•

Implementação de pavimentação tátil nos acessos às passagens para peões (32 passadeiras
com passeios com pavimentação tátil no seu acesso)

•

Implementação de sinalização sonora nos semáforos do centro urbano

- 28 ações de edução-ação e sensibilização em idade escolar para a mobilidade sustentável.
- 575 alunos que participaram em ações de promoção da bicicleta como meio de transporte nas
deslocações diárias.
- Realização de ações de formação sobre mobilidade sustentável para professores e público em
geral.
- Criação de uma plataforma educativa.
- Criação de um guia prático sobre deslocações em modos suaves: andar de bicicleta de forma
segura e responsável.
- Criação de 1 jogo pedagógico: Mobizords.

Plano Municipal de Leitura Ambiente
Em matéria de educação ambiental, o Município de Lousada tem também feito o esforço de
incluir nas suas publicações e no seu inédito plano municipal de leitura obras de elaboração
própria que aproximam a ciência da sociedade e que informam de forma lúdica e pedagógica.
Anualmente, o município oferece mais de 5.000 livros às crianças e jovens, trabalhando com
professores e educadores o modelo de exploração pedagógica adequado a cada obra.
Das obras produzidas pela autarquia, destaca-se a revista científica LUCANUS (www.lucanus.cmlousada.pt), que é a primeira revista científica editada por uma autarquia Portuguesa, abanda
desenhada AGÁ (3º ciclo), que aborda o cenário de Lousada perante extremas alterações
climatéricas, o Espantoso Recordatório de Factos Adoráveis Sobre os Incríveis Animais de Lousada (préescolar), uma obra inédita que tem valido as melhores críticas por parte de professores e
educadores, mas também uma nova abordagem ao clássico Pedro e o Lobo (2º ciclo, contou com
a colaboração do Grupo Lobo) e ainda o projeto Pai Natal Verde (1º ciclo), o Livro da Ciência
(secundário), entre várias outras.
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Ambiente e Cultura
O Município de Lousada tem também envidado esforços no sentido de aliar a educação
ambiental à cultura e ao envolvimento público, sendo de destacar a apresentação da peça de
teatro O Homem que Plantava Árvores, pela Jangada Teatro – companhia profissional de teatro de
Lousada, e a organização do BioFEST, um festival dedicado à celebração do ambiente e da
natureza e, também, a instituição do Dia Municipal da Biodiversidade celebrado por milhares de
pessoas com um concerto de música clássica, sempre a 21 de junho.
Com uma regularidade anual, são também organizadas as Jornadas do Ambiente, que contam
habitualmente com a presença de cerca de 200 participantes, maioritariamente técnicos
autárquicos, professores e líderes associativos, que se reúnem para partilhar e discutir ideias em
torno de determinado tema relacionado com a sustentabilidade.
Lousada é ainda um município parceiro na organização de numerosos encontros técnicocientíficos de referência. Por exemplo em 2019, Lousada foi anfitrião e co-organizador das XXV
Jornadas Pedagógicas de Educação Ambiental e da 3ª Conferência Ibérica da Bolota.

Figura 42. Logotipos de alguns projetos ambientais em curso no Município de Lousada.
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PARTE III – PAISAGEM PROTEGIDA LOCAL
DO SOUSA SUPERIOR
1. Processo Participativo
1.1. Contextualização
O presente capítulo tem como objetivo apresentar e analisar os resultados da metodologia
participativa desenvolvida na conceção do Plano de Gestão para a Paisagem Protegida Local do
Sousa Superior (PPSS), promovido pelo município de Lousada com o apoio de investigadores do
Laboratório de Planeamento e Políticas Públicas (L3P - http://laboratorio3p.web.ua.pt) do
Departamento de Ciências Sociais, Políticas e do Território (DCSPT) da Universidade de Aveiro.
O processo de envolvimento dos cidadãos foi desenvolvido de janeiro a junho de 2019,
integrando-se na Estratégia Municipal para a Sustentabilidade (Figura 43).

Figura 43. Projetos Lousada Ambiente integrados na Estratégia Municipal para a Sustentabilidade.
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1.1.1.

A Paisagem Protegida (PP)

A Paisagem Protegida (PP) é um instrumento legal definido pelo Decreto-Lei nº 142/2008, de 24
de julho e dirige-se a “áreas que contenham paisagens resultantes da interação harmoniosa do
ser humano e da natureza e que evidenciem grande valor estético, ecológico ou cultural” (Diário
da República, 1ª série, Nº202, Artigo 19º, p.8991). O diploma visa a proteção dos valores naturais
e culturais existentes, realçando a identidade local e a adoção de medidas compatíveis com os
objetivos da sua classificação, designadamente:
a. A conservação dos elementos da biodiversidade num contexto da valorização da
paisagem;
b. A manutenção ou recuperação dos padrões da paisagem e dos processos ecológicos que
lhe estão subjacentes, promovendo as práticas tradicionais de uso do solo, os métodos
de construção e as manifestações sociais e culturais;
c. O fomento das iniciativas que beneficiem a geração de benefícios para as comunidades
locais, a partir de produtos ou da prestação de serviços.
Importa ter em atenção que este instrumento não é um plano de ordenamento, nem um
conjunto de condicionantes de ocupação, não tendo valor normativo para a restrição do uso e
transformação do solo. Ainda assim, trata-se de um documento importante para a gestão
municipal que visa:
1. Criar um instrumento de gestão para o território do Sousa Superior, completando o
instrumento de ordenamento (PDM) e dando coerência às atuações públicas e privadas;
2. Organizar um território que possa funcionar como um laboratório de experimentação e
montra das intervenções ambientais e sociais que a CM Lousada já realiza;
3. Estimular dinâmicas de desenvolvimento (turismo, lazer, floresta e agricultura) que
tirem partido e valorizem a dimensão ambiental, alinhado com a temática da “economia
verde”;
4. Promover o município de Lousada como uma referência nacional nas questões
ambientais.

1.1.2.

O território do Sousa Superior

O vale do Sousa Superior tem vindo a ser identificado como um território com elevado valor
ambiental (Couto et al, 2017), cuja classificação como Paisagem Protegida poderá contribuir
para a qualificação territorial, salvaguarda dos principais valores naturais e patrimoniais,
compatibilizando os aspetos sociais e económicos com a conservação da natureza, e criação de
dinâmicas de desenvolvimento, que envolvam a comunidade local. Neste sentido, a classificação
pretende valorizar o Rio Sousa e a sua envolvente, como forma de recuperar o seu papel
estruturante no território, sendo para isso necessário assegurar a acessibilidade às suas margens
de forma contínua ao longo do seu percurso e garantir a recuperação e a manutenção da
identidade da paisagem envolvente.
De acordo com Couto et al. (2017), a riqueza específica do vale do Sousa Superior é «comparável
com áreas naturais icónicas do país, como a Mata Nacional do Bussaco ou a Paisagem Protegida
do Corno do Bico». No entanto, são várias as condicionantes com impactos nesta paisagem,
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nomeadamente a agricultura intensiva, a expansão urbana, os incêndios, a monocultura de
eucalipto acrescida da presença de espécies exóticas de cariz invasor, que contribuem para a
destruição da floresta nativa, e ainda a contaminação dos principais rios e galerias ripícolas
envolventes.
Neste sentido, a autarquia tem vindo a produzir um trabalho exaustivo de mapeamento e
catalogação que lhe permite ter um vasto conhecimento sobre o território, apresentando bases
sólidas para o projeto da classificação do território do Sousa Superior como Paisagem Protegida,
nomeadamente (e conforme profusamente descrito nas secções anteriores): Ocupação do solo,
com especial detalhe para o uso agrícola e florestal; Valores patrimoniais naturais (flora, fauna,
habitats); Valores patrimoniais construídos (arqueologia e arquitetura); Condicionantes de
ocupação (Reserva Agrícola, Reserva Ecológica, etc.); Intervenções municipais realizadas ou
previstas (propriedades adquiridas, moinhos, mata, zonas de lazer etc.), além da identificação
dos principais parceiros privados e da sociedade civil (quintas privadas, associações,
equipamentos culturais, desportivos e sociais).
Com o objetivo de complementar este trabalho técnico criterioso e viabilizar a conceção do
Plano de Gestão da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior, foi entendido que seria
necessário envolver a população de forma mais ativa neste projeto, procurando dialogar sobre
formas mais intensas de interação entre os residentes e a biodiversidade natural e patrimonial
existente na região. Com este objetivo, a metodologia participativa desenvolvida e apresentada
neste artigo procurou funcionar como um processo pedagógico focado na construção
colaborativa de uma visão comum para o território que possa dar suporte à implementação de
um futuro Plano de Gestão da PPSS.
A criação de uma visão comum é entendida como um processo de sensibilização para o bem
comum e que, por isso, deve ser protegido e utilizado para o bem de todos. Este processo requer
oportunidades para exercitar a participação de modo colaborativo, colocando os cidadãos como
agentes ativos do processo de decisão, e consequentemente, fortalecendo comunidades
capazes de gerir de forma responsável os recursos comuns do território em conjunto com as
autoridades competentes (Barbosa et al., 2016).
Com base nesta breve contextualização, neste capítulo serão apresentados os aspetos
conceptuais que fundamentaram a metodologia do processo participativo aplicada, com
descrição detalhada dos seus principais objetivos, formato das sessões de trabalho e
ferramentas empregadas pelos mediadores no envolvimento dos cidadãos. Na secção
“Resultados e Discussão” é detalhado o processo de sistematização, interpretação e validação
dos contributos obtidos nas sessões participativas. Finalmente, na secção “Considerações
Finais” apresenta as conclusões do trabalho, expondo de que forma esta metodologia
participativa terá contribuído para o envolvimento dos cidadãos na construção do Plano de
Gestão da PPSS.
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1.2. Metodologia do processo participativo
O planeamento do território incorpora, cada vez mais, processos de capacitação das
comunidades, de modo a compreender e intervir de forma responsável no território em que
estas vivem, deixando de estar focado exclusivamente no controle e regulação da transformação
do território (Mota, 2013; Nogueira, 2010). Este exercício de capacitação e envolvimento «pode
trazer benefícios para o planeamento, quer para um maior compromisso entre as partes
envolvidas, reforçando a legitimidade das decisões, quer para um comprometimento na coimplementação de ações ou no alinhamento das suas dinâmicas em torno de objetivos comuns»
(Mota, 2013, p.94).
A metodologia participativa implementada assentou nos princípios da participação em
planeamento do território, envolvendo os cidadãos e autoridades locais em todas as etapas do
processo, desde a definição da agenda, definição de objetivos, construção do diagnóstico e
estabelecimento de propostas de ação. Neste sentido, a metodologia aplicada utilizou alguns
princípios do “Urbanismo Tático”, como ferramenta de planeamento para medir o impacto de
ideias antes destas serem implementadas a longo e a médio prazo no território. Como ações
experimentais, as atividades desenvolvidas na finalização do processo participativo
caracterizaram-se pela “flexibilidade” na sua implementação, “pequena-escala” na sua
dimensão, dinâmica de baixo para cima (“Bottom-up”) pois as ideias partiram das sessões de
trabalho, e “replicabilidade”, tendo as propostas a intenção de suscitar ideias e projetos a serem
desenvolvidos futuramente pelo Plano de Gestão da PPSS em parceria com a comunidade local
(Isidoro, 2017, p. 21).
Desta forma, a metodologia participativa teve como objetivos:
1. Estabelecer pontes de diálogo entre a Câmara Municipal de Lousada e a população, em
que os técnicos, os governantes e os cidadãos pudessem trocar conhecimentos sobre
os recursos e os problemas do território;
2. Recolher informações específicas dos contextos locais de cada freguesia a partir da visão
dos cidadãos, através de um processo interpretativo cuidadoso que sintetizasse os
contributos;
3. Mediar a construção de uma visão comum do território que facilitasse a
corresponsabilização dos cidadãos para com os processos de decisão relacionados com
a criação da Paisagem Protegida;
4. Garantir que todos os participantes tivessem voz em todas as sessões participativas,
proporcionando um espaço democrático de confronto de ideias e construção de
consensos;
5. Dar lugar à experimentação de soluções no território como forma de fortalecimento de
redes de cooperação.
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1.2.1.

Sessões

As sessões de trabalho foram realizadas procurando garantir a distribuição territorial e, desta
forma, facilitar o acesso às sessões a todos os munícipes. Depois de realizado um evento público
de lançamento do processo participativo que contou com cerca de sessenta cidadãos (
Figura 44), para cada fase foram realizadas duas sessões participativas, totalizando oito
reuniões, uma em cada uma das freguesias abrangidas pela criação da Paisagem Protegida Local
do Sousa Superior (PPSS): Aveleda, Caíde de Rei, Macieira, Meinedo, Torno, Vilar de Torno e
Alentém, União das Freguesias de Silvares, Pias, Nogueira e Alvarenga, e a União de Freguesias
de Cernadelo, São Miguel e Santa Margarida.

Figura 44. Evento público de lançamento do processo participativo da Paisagem Protegida Local do Sousa
Superior, Biblioteca Municipal de Lousada, 29 de março de 2019.

Os locais escolhidos para as sessões de trabalho foram as sedes das Juntas de Freguesia, por
representarem lugares de encontro e convívio comunitário e ao mesmo tempo, serem contextos
de forte relação de proximidade entre o poder político e os cidadãos. Esta relação de
proximidade facilita transformações ao nível da governação local, através da experimentação
de práticas democráticas inovadoras que” integrem a participação ativa e a deliberação dos
cidadãos” (Ferreira, 2015, p. 101).
Os espaços foram preparados de forma a que se tornassem acolhedores, para que as pessoas se
sentissem confortáveis e seguras para compartilhar as suas opiniões. Um momento de trabalho
acompanhado de cafés e bolos propicia conversas mais genuínas e descontraídas. Como
anfitriões, os executivos das Juntas de Freguesia reforçaram estes momentos, ao incorporar a
degustação de produtos locais no final das sessões, demonstrando o grande potencial de
dinamização da economia e valorização da identidade local.
Após as boas-vindas, apresentação e contextualização das sessões (objetivos da PPSS e
metodologia do processo participativo), os participantes foram encaminhados para as mesas de
trabalho, compondo grupos de aproximadamente dez pessoas. A subdivisão em grupos menores
permitiu que todos tivessem oportunidade de intervir. Durante as dinâmicas, os grupos foram
incentivados a nomear um porta-voz, que ficaria responsável por, no final das sessões,
apresentar a todos os presentes uma síntese do que foi discutido em cada grupo.
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Cada mesa contou com a presença de um facilitador da equipa participativa, que desempenhou
o papel de mediador, e a equipa técnica municipal manteve-se à disposição para apoio e
esclarecimentos aos participantes. Em casa sessão, os participantes assinaram uma folha de
presenças.
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Figura 45. A) Sessão da Fase 1/Diagnóstico, Junta de Freguesia do Torno, 9 de abril; B) Sessão da Fase
1/Diagnóstico, Junta de Freguesia de Pias, 23 de abril; C) Sessão da Fase 2/Visão, Junta de Freguesia de
Vilar do Torno e Alentém, 10 de Maio; D) Sessão da Fase 2/Visão, Junta de Freguesia de Caíde, 10 de maio;
E) Sessão da Fase 3/Propostas, Junta de Freguesia de Meinedo, 24 de maio; F) Sessão da Fase 3/Propostas,
Junta de Freguesia de Macieira, 27 de maio; G) Sessão da Fase 4/Ações, Junta de Freguesia de Cernadelo,
3 de junho; H) Sessão da Fase 4/Ações, Junta de Freguesia de Aveleda, 4 de junho.

1.2.2.

Fases

Com o propósito de alcançar os objetivos elencados no ponto anterior, definiram-se quatro fases
de participação para a elaboração do plano de gestão da PPSS com os seguintes objetivos:
- FASE 1 / Diagnóstico: Construção de um diagnóstico colaborativo através da identificação
de um conjunto de oportunidades e problemas existentes no território;
- FASE 2 / Visão: Construção de uma visão comum para o território, através da definição de
objetivos e medidas necessárias para a melhoria da região;
- FASE 3 / Propostas: Construção das propostas a serem implementadas no território do
Sousa Superior;
- FASE 4 / Ações: Avaliação do conjunto de propostas e definição de três ações
experimentais a serem implementadas no território, no período de um dia.
O diagrama abaixo (Figura 46) especifica: a questão-guia de cada fase; a organização dos grupos
de trabalho; as ferramentas utilizadas para mediar as sessões participativas, e, por fim, o desafio
proposto pela metodologia em cada fase do processo.

144

Figura 46. Diagrama das quatro fases do processo participativo. Diagrama produzido pela equipa da
Universidade de Aveiro.

FASE 1 / Diagnóstico
As sessões foram compostas por duas Etapas. Na primeira etapa, os participantes foram
desafiados a apresentar-se, relatando experiências e vivências relacionadas com o território do
Rio Sousa. Na segunda parte desta etapa, foi proposta a realização de um diagnóstico
colaborativo, através da identificação de três oportunidades e três problemas do território. Aqui,
os participantes foram incentivados a partilhar as memórias e histórias sobre o território do Rio
Sousa, identificando nos mapas disponibilizados os lugares das suas vivências. Na segunda
etapa, a reflexão centrou-se nas oportunidades e problemas do território. Os participantes
foram convidados a registar três aspetos relacionados com cada tema, tendo de seguida sido
convidados a partilhar os seus contributos com o grupo.

FASE 2 / Visão
Nesta fase, os participantes foram divididos em três grupos com temáticas estabelecidas pela
equipa de mediadores: Património Natural e Construído; Comunidade e Património Imaterial; e
Desenvolvimento Local. Na primeira parte de cada sessão foram validados pelos cidadãos os
resultados do diagnóstico colaborativo. Na segunda parte, os participantes foram encorajados a
estabelecer um conjunto de objetivos (o que deve ser feito) e medidas (como deve ser feito)
para a criação da PPSS. Após a discussão, os participantes mapearam e registaram os objetivos
e medidas que gostariam de ver implementados na PPSS. Além disso, os post-its foram
agrupados pelos próprios participantes de acordo com a similaridade dos conteúdos.

FASE 3 / Propostas
Na primeira etapa de cada uma das reuniões, os participantes validaram os resultados dos
trabalhos anteriores: o conjunto de objetivos e medidas. Na segunda etapa, foram convidados
a elencar três propostas práticas que deveriam ser implementadas no território, explicando
também como, onde, quando, com quem, e com que recursos estas propostas deveriam ser
desenvolvidas.
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FASE 4 / Ações
Nas reuniões desta fase, primeiramente os participantes avaliaram cada proposta por ordem de
prioridade, selecionando as propostas que poderiam vir a ser implementadas no território a
curto prazo, ou seja, dentro do período de um ano. Da avaliação das propostas resultou a seleção
e posterior discussão de três ideias relacionadas com o rio Sousa, as quais foram experimentadas
na festa de encerramento do processo participativo, realizada no dia 13 de julho de 2019.

1.2.3.

Comunicação

A comunicação foi essencial para todo o processo participativo, tendo esta sido baseada numa
linguagem acessível, sustentada por suportes variados (físicos e digitais), com o objetivo não só
de alcançar a maioria dos cidadãos, no sentido de os incentivar a participar nas sessões, mas
também de funcionar como veículo de divulgação e feedback da evolução e resultados dos
contributos resultantes do processo. Assim, durante todo o processo os resultados da
sistematização da informação foram sendo disponibilizados através de newsletters.

Figura 47. Logotipo do Processo Participativo da PP Sousa Superior. Produzido por Janaina Barbosa.

Todos os suportes de comunicação seguiram uma padronização de cores e formas estabelecida
no início do processo. Neste sentido, foi criado um logotipo (Figura 47) à imagem do Processo
Participativo com o objetivo de criar um discurso visual coerente relativo ao Plano de Gestão da
PPSS, tornando a comunicação mais clara e direta. O logotipo procurou representar por um lado
a ideia de paisagem natural tendo o rio como elemento agregador, em equilíbrio com a ação
humana, e por outro a ideia de “casa” comum, nomeadamente o território que comporta o vale
do Sousa Superior.

A estratégia de comunicação proposta foi suportada pelos seguintes elementos: Logotipo do
processo participativo; Cartaz-agenda do processo participativo; Cartazes das sessões
participativas nas Juntas de Freguesia; Convite para as sessões participativas; Cartaz da Festa
Final; Banners para divulgação das sessões no Facebook; Newsletters; Mapas temáticos; e
Bandeira do Processo Participativo da Paisagem Protegida Local do Sousa Superior.
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Todo o processo foi oportunamente divulgado nos canais de comunicação da Câmara Municipal
de Lousada: no site da instituição, na página de Facebook do Município e do Lousada Ambiente
e na Revista Mensal impressa e distribuída gratuitamente por todo o município. A exibição, em
cada encontro, de um vídeo promocional da Paisagem Protegida produzido pela equipa do
Departamento do Ambiente do Município de Lousada, foi também um importante suporte de
divulgação e comunicação, contribuindo também para a ativação da participação.

1.3. Resultados e Discussão
Todos os contributos dos participantes foram sistematizados de forma criteriosa depois de cada
sessão participativa, tendo com resultado a produção de uma síntese interpretativa que fosse o
mais próxima possível dos contributos dos cidadãos. Desta forma, a sistematização dos
contributos de cada sessão foi sendo realizada durante todo o processo participativo e não
somente no final da aplicação da metodologia. Esta opção metodológica teve como objetivo
desenvolver um processo coletivo de cocriação de uma visão comum do território que
integrasse todos elementos essenciais de um Plano de Gestão (diagnóstico, visão, propostas e
implementação). Além disso, este modelo teve como objetivo organizar as sessões seguintes
através de materiais visuais que comunicassem de forma sintetizada e clara as contribuições da
fase anterior, sugerindo assim o acréscimo subsequente de contributos pelos novos grupos de
participantes, e permitindo a continuação da construção colaborativa do Plano de Gestão.

Figura 48. Diagrama “go and back”, da preparação às ações experimentais. Diagrama produzido pela
equipa da Universidade de Aveiro.

Como indica o diagrama acima (Figura 48), a metodologia participativa foi construída seguindo
uma lógica “go and back”, ou seja, cada sessão era preparada com base na sessão de trabalho
anterior, cada sessão fornecendo um novo conjunto de informação que era interpretado pela
equipa para a organização da próxima sessão, e assim por diante. Além disso, cada sessão
também forneceu dados que permitiriam uma revisão e adaptação da metodologia de acordo
com as necessidades de cada passo. Este processo iniciou-se com um diagnóstico prévio do
território através de reuniões com os autarcas, técnicos e partidos políticos, e terminou com a
apresentação dos resultados gerais a serem incorporados no Plano de Gestão da PPSS.
Os resultados foram sendo compilados e interpretados de uma forma contínua pela equipa de
investigadores, garantindo a construção de uma sequência lógica para cada fase. Este método
possibilitou não só que os resultados de cada fase permitissem manter a fluidez do processo
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participativo, mas também a produção coletiva de um discurso crítico e propositivo do território,
com interligações entre os diferentes atores.
Todo o processo de sistematização teve como base a identificação de palavras-chave
recorrentes e similares, resultando em categorias-chave de agrupamento que definiram eixos
temáticos gerais (Saldaña, 2009). Considerou-se a multidimensionalidade e transversalidade das
temáticas. Porém, ao mesmo tempo, procurou-se ser fiel aos significados atribuídos pelos
participantes.

FASE 1 / Diagnóstico
A partilha das memórias e histórias em torno do território do Rio Sousa cumpriu os objetivos de
criação de vínculos entre os participantes e gerou empatia para a construção coletiva do
diagnóstico. As oportunidades e os problemas citados e registados em «post-its» nas duas
sessões de construção do diagnóstico colaborativo foram transcritos, sistematizados e
agrupados por quatro temas: Património Natural; Património Construído; Comunidade e
Património Imaterial; e Desenvolvimento Local, como mostra o diagrama abaixo (Figura 49).

Figura 49. Diagrama interpretativo dos contributos da primeira fase “Diagnóstico”, apresentado na
Newsletter Nº1. Produzido pela equipa da Universidade de Aveiro.

De acordo com o primeiro conjunto de contributos, relacionados com o diagnóstico, apuraramse quatro eixos: “Património Natural” que reuniu os cursos de água e toda a biodiversidade
existente relacionada com a fauna e flora; “Património Construído” que juntou os contributos
relacionados com o conjunto de casas senhoriais, moinhos, museus, arquitetura românica e
arquitetura tradicional existente na região; “Comunidade e Património Imaterial” que compilou
os contributos ligados a projetos de sensibilização ambiental (formais e não-formais), os valores
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relativos à vida comunitária e fontes de muitas memórias, e as Associações locais; e
“Desenvolvimento Local” onde se consideraram os contributos ligados à criação de emprego, às
capacidades turísticas que o território pode vir a desenvolver; à agricultura e sua relação com o
meio ambiente; e aos produtos locais. Interpretados e ponderados os contributos desta fase,
ficou claro que o Património Natural é o que preocupa mais os cidadãos, tanto relativamente às
oportunidades, com aos problemas que o território apresenta. Problemas como a poluição do
Rio Sousa e a utilização privada das suas margens, impedindo o desenvolvimento das
potencialidades que o rio pode trazer para todos os cidadãos, como a geração de energia,
exploração turística e de lazer pela população local.

FASE 2 / Visão
A divisão dos participantes nos três grupos temáticos já mencionados, possibilitou que os quatro
eixos que caracterizam o território, no diagnóstico colaborativo, fossem melhor trabalhados.
Esta divisão foi realizada espontaneamente pelos presentes, o que revelou uma
autorresponsabilização relativa aos desafios de cada tema e ao desejo de propostas para o
território. Esta fase resultou num conjunto de objetivos (o que deve ser feito) e medidas (como
deve ser feito) para a criação da PPSS. A sistematização por similaridade de conteúdos e
repetições de palavra-chave foi iniciada nas próprias sessões participativas. Este processo
facilitou a construção de uma visão comum do território, permitindo a construção de um
processo pedagógico que colocava nas mãos dos cidadãos a responsabilidade de responder aos
desafios do território.

FASE 3 / Propostas
Esta fase originou 186 contributos, que foram criteriosamente transcritos, sistematizados e
agrupados de acordo com palavras-chave recorrentes e identificação de significados comuns,
resultando em 61 propostas finais distribuídas entre os quatro eixos estabelecidos (Património
Natural; Património Construído; Comunidade e Património Imaterial; e Desenvolvimento Local).
O desafio proposto nas sessões desta fase permitiu que os participantes visualizassem os
recursos existentes no território, e como estes poderiam ser potencializados através de soluções
simples e pontuais, algumas delas concretizadas pelo município, mas muitas pelos próprios
cidadãos. Esta fase contou com uma nova ferramenta visual, os “mapas temáticos” (Figura 50).
Estes, resultaram da sistematização dos contributos das fases anteriores, resultando numa
interpretação gráfica. Foram elaborados cruzando a referida sistematização por tema
(património natural; património construído; comunidade e património imaterial e
desenvolvimento local) - e ilustrações decorrentes dos contributos - com o mapa do território,
com recurso à técnica de desenho à mão livre em suporte digital.
O conjunto de informações referentes às sessões participativas anteriores foi compilado e
interpretado pelos mapas temáticos. Esta ferramenta mostrou-se inovadora, na medida em que
facilitou a compreensão das especificidades do território tanto pela equipa de mediadores e
técnicos municipais, como pelos próprios residentes, contribuindo para a construção de uma
visão comum do território, que se revelou interligado por uma rica rede de vivências que dão
forte sentido identitário ao município.
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Figura 50. Mapas temáticos com intervenções dos participantes.

FASE 4 / Ações
Nas sessões da última fase, os participantes discutiram, complementaram e, por fim, avaliaram
as propostas incorporadas nos quadros temáticos. Atribuíram-se prioridades, selecionando as
propostas que poderiam vir a ser implementadas no território a curto prazo, no período de um
ano. Esta fase contou com uma nova ferramenta visual, as “tabelas colaborativas” (Figura 51).
As tabelas tiveram como objetivo o preenchimento, durante a discussão, de “como, onde, quem
pode viabilizar, com que recursos e quando” poderia cada proposta ser implementada no
território.
As tabelas colaborativas contribuíram para que os cidadãos se sentissem corresponsáveis por
todo o processo de construção e implementação do Plano de Gestão da PPSS, ao serem
desafiados a estabelecer compromissos com as propostas apresentadas. Depois de debater e
complementar as tabelas, os presentes atribuíram ordem de prioridades a cada uma das 61
propostas, selecionando as que poderiam vir a ser implementadas no território a curto prazo,
ou seja, no período máximo de um ano. Os diagramas (Figura 52 a Figura 55) mostram a lista de
propostas (sinalizadas com P) organizadas por eixos temáticos, e o resultado da avaliação
coletiva realizada nesta fase. A percentagem apresentada corresponde à ponderação das
avaliações dos participantes.
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Figura 51. Tabelas colaborativas produzidas durante o processo participativo.

Figura 52. Diagrama dos resultados do eixo Património Natural.
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Figura 53. Diagrama dos resultados do eixo Património Construído.

Figura 54. Diagrama dos resultados do eixo Comunidade e Património Imaterial.

Figura 55. Diagrama dos resultados do eixo Desenvolvimento Local.
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No grupo temático «Património Natural» (Figura 52), todos os participantes deram prioridade
às propostas “Desenvolver estratégias de recuperação do domínio público das margens do rio”
(Propostas 1) e “Elaborar plano de intervenção global para despoluição do rio” (Proposta 2). No
grupo «Património Construído» (Figura 53) a proposta “Restaurar o património degradado
através de acordos com os proprietários” (Proposta 26) foi a mais votada. Já no grupo
«Comunidade e Património Imaterial» (Figura 54) a maioria dos participantes deu prioridade às
propostas “Realizar atividades ao ar livre” (Proposta 27) e “Organizar conversas entre
comunidade, autarquias e proprietários” (Proposta 31). Por fim, o grupo «Desenvolvimento
Local» (Figura 55) decidiu dar prioridade às propostas “Criar marca regional e estratégica de
comunicação e marketing” (Proposta 52) e “Criar ofertas formativas para o turismo e a
agricultura” (Proposta 61).

Figura 56. Divulgação para o evento final em espaços públicos do concelho (paragem de autocarro).
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Ações experimentais
A finalização do processo participativo ocorreu por meio da experimentação de três propostas
selecionadas pelos cidadãos. Cada grupo definiu uma proposta relacionada com o Rio Sousa, a
ser vivenciada coletivamente durante um dia de festa. O grupo do Património Natural e
Construído propôs uma caminhada pelas margens do rio Sousa (Figura 57), o grupo da
Comunidade e Património Imaterial sugeriu a realização de uma demonstração da rota do
milho/broa, da desfolhada à produção da broa (Figura 58); e por fim, o grupo do
Desenvolvimento Local (Figura 59) sugeriu abrir as portas das casas senhoriais (Portas Abertas)
à visitação pública.
As três propostas foram testadas paralelamente durante um evento organizado numa manhã
de sábado, que terminou com um almoço comunitário (Figura 60). Com a participação de
aproximadamente 230 pessoas, este momento foi essencial para a celebração de todo o
processo participativo, permitindo a partilha de experiências dos participantes das oito
freguesias em torno dos lugares, identidades e valores comuns constituintes do território de
Lousada.
Como explicitado anteriormente, as ações experimentais seguiram os princípios conceptuais do
“Urbanismo Tático” através de ações rápidas e de baixo custo. Além de aproximar atores
importantes, que podem vir a ser potenciais parceiros na concretização do Plano de Gestão da
PPSS, as ações experimentais geraram novas ideias para projetos futuros, como a possibilidade
de replicar a ação Portas Abertas noutros lugares, atraindo a comunidade local e outros
visitantes. A caminhada junto às margens do rio Sousa aproximou as pessoas ao rio, aos seus
valores e problemas, firmando compromissos coletivos no desenvolvimento das suas
potencialidades para a gestão sustentável da região. A ação Rota do Milho/Broa evidenciou a
ideia de desenvolver rotas turísticas que valorizem o património material e imaterial ainda
existente na região, além do desenvolvimento de um projeto-piloto de reabilitação de um
moinho que sirva como um espaço de encontro da comunidade e centro de educação ambiental.
Em comum, todos os grupos temáticos sugeriram a constituição de um gabinete de apoio para
desenvolvimento de projetos sociais, culturais, ambientais e económicos pela própria
comunidade local.

Figura 57. Ação experimental “Caminhada pelo Rio Sousa”.
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Figura 58. Ação experimental “Rota do milho/broa”.
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Figura 59. Ação experimental “Portas Abertas”. A) e B) Casa de Juste. C) Casa do Rio. D) Casa-Museu de
Vilar.
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Figura 60. Almoço comunitário – Festa de encerramento do processo participativo.

1.4. Considerações finais
O Processo Participativo da PPSS mobilizou mais de 300 lousadenses, tendo sido produzido um
conteúdo muito útil e de enorme valor para o município. Não foi um exercício fácil. Exigiu-se dos
cidadãos que trilhassem um percurso longo, do diagnóstico à estratégia e das propostas à sua
operacionalização no território. Todavia, o resultado foi muito positivo e inesperado.
Do diagnóstico resultou a perceção de que o território do Vale do Sousa possui recursos muito
relevantes: o rio com um profundo valor ambiental (fauna e flora) e identitário (lugar dos
primeiros mergulhos e refúgio de mil brincadeiras na infância de muitos dos participantes); um
conjunto de casas senhoriais, o segundo mais numeroso no país; e uma rede de moinhos
espalhadas no Vale a justificar nova vida; uma comunidade de saberes, ofícios e tradições, do
linho ao milho, da gastronomia ao artesanato; e um emergente conjunto de atores económicos
(vinho verde, hortícolas, turismo) com espírito inovador e visão de mundo.
A densidade e a exigência do exercício, com oito reuniões nas freguesias, possibilitou:
•
•

•

A auscultação da sociedade civil, executivo, agentes económicos e culturais;
A co-construção de diagnóstico, objetivos, medidas e propostas feitas por cidadãos
diferentes, com uma enorme coerência e assertividade em torno de quatro apostas
temáticas (património natural, património construído; comunidades e património
imaterial; economia local);
Um exercício final de experimentação de três propostas identificadas pelos cidadãos
(Portas Abertas, Percursos Ribeirinhos e Rota do milho/broa).

O envolvimento ativo dos cidadãos através da aplicação da metodologia participativa no
contexto da conceção do plano de gestão da PPSS contribuiu para:
1. Estabelecer uma aproximação entre a Câmara Municipal de Lousada e os cidadãos,
partilhando responsabilidades e desafios no uso e gestão do território;
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2. Recolher informação valiosa para a conceção do plano de gestão, nomeadamente as
relações de identidade com o território e a disponibilidade dos cidadãos na sua
cogestão;
3. Construir uma visão comum do território, desbloqueando eventuais barreiras de diálogo
existentes entre as freguesias, entre técnicos e cidadãos e entre o executivo e os
cidadãos, levando a perceber que os residentes tinham o desejo de construir em
conjunto, de forma mais propositiva para a transformação do território;
4. Experimentar soluções no território de forma rápida e simples;
5. Fortalecer redes de cooperação para futuros projetos a serem integrados na PPSS.
A metodologia de envolvimento dos cidadãos aliada à vontade política de abrir a discussão e
chamar as pessoas para construir, criar e propor a implementação de uma política pública ligada
à gestão do território, foi inovadora e desafiante. Este processo mostrou que os cidadãos têm o
desejo de participar de forma construtiva e responsável, sendo apenas necessário criar
oportunidade para que tal ocorra. A mediação da participação por agentes externos ao território
fez com que os participantes se sentissem à vontade para falar sobre os problemas comuns e
para sugerir mudanças apropriadas a cada um deles. Além disso, a participação dos técnicos
municipais nas sessões possibilitou informar os presentes sobre o conjunto de iniciativas que já
estão em curso e que vão ao encontro dos desejos e propostas dos cidadãos. Por último,
metodologia participativa contribuiu para a criação de uma visão comum do território, ativando
o desejo dos cidadãos de fazerem parte da gestão territorial de forma mais democrática,
responsável e propositiva, e não como espectadores da gestão institucional.
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