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QR Code
Para leitura, direccione a câmara fotográﬁca do seu telemóvel e
accione a captura do
código.

Extensão: 11 km
Duração: 5 horas (aprox.)
Altitude: entre 720 e 1306 metros
Tipo: Circular
Sentido aconselhado: Relógio
BTT: Não
Diﬁculdade: Média

Pormenor do percurso

Rota do Javali
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Rota do Javali

Rota do Javali

Percorrer o caminho feito por Horácio quando se lançou
em busca de uma vida melhor. Esta personagem, do romance
neo-realista de Ferreira de Casto, A Lã e a Neve, travou uma
dura caminhada entre Manteigas e Covilhã à procura de
emprego na indústria tecelã para comprar casa e poder
desposar Idalina. Nesta obra, o autor descreve os lugares
por onde a personagem passa, de uma forma muito ﬁel à
realidade do património natural de Manteigas, retratando a
força da personagem em pleno cenário da Segunda Guerra
Mundial, num contraste entre o mundo rural e o proletariado.

Pormenor do percurso

A Rota do Javali permite vislumbrar a paisagem humanizada
com uma vista panorâmica sobre a Vila de Manteigas, cruzar
o interior de ﬂorestas magníﬁcas, subir ao topo da ribeira de
Leandres e sentir a cascata do “Poço do Inferno”.

A Administração Florestal da Serra da Estrela (Perímetro
de Manteigas), criada em 1888, constitui um dos primeiros
perímetros ﬂorestais de serras, desempenhando os
Serviços Florestais um papel fulcral na sua arborização.
Face à degradação a que chegara o coberto vegetal e os

Pormenor do percurso

No decorrer do percurso, os elementos mais marcantes da
paisagem humanizada são a Casa de Guarda Florestal, a
Casa dos Serviços Florestais e o Horto Florestal.
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Carvalhal de Quercus pyrenaica
(carvalho-negral)

Bairro
de Stº António
1400

Casa do Guarda-Florestal
dos Carvalhais

Poço do Inferno

Vale do
Buraco

Viveiro das Moitas

Altitude (metros)

1300
1200
1100
586 m

1000
900
800
700
0

2000
Início de Percurso
7° 32' 14,02" W
40° 23' 42,85" N

4000

6000

8000

10000
Comprimento (metros)

www.manteigastrilhosverdes.com

3

Vista geral sobre a Vila de Manteigas

Rota do Javali

problemas de erosão do Concelho de Manteigas, a Câmara
Municipal, em sessão de 13 de Outubro de 1888, decidiu
ceder para arborização aos Serviços Florestais os baldios
que ainda possuía. Tal medida encontrou séria resistência
pelos pastores uma vez que os baldios eram utilizados
principalmente como pastagens, tendo sido necessária, a
determinada altura, a intervenção de uma força militar.

Pormenor do percurso

No que reporta a linhas de água, neste trilho merece
destaque o Poço do Inferno, uma cascata natural de 10
metros e a Ribeira de Leandres, linha de água entre
escarpas e vales encaixados.

4 Estrela Green Tracks - Percursos Pedestres de Manteigas

Estas linhas de água têm leitos cavados devido ao volume
de água que transportam e à velocidade que a água atinge
pelos declives acentuados.
Estes espaços naturais contribuem para o
desenvolvimento da vegetação local que nos leva a
contemplar uma bela mancha ﬂorestal que enche os

Pormenor do percurso

Rota do Javali
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Pormenor do percurso

Rota do Javali

horizontes de cor. Tons suaves de castanho no Inverno/
Primavera, verde com ﬂores brancas no Verão, amarelo e
laranja misturados na folhagem de Outono.
Neste percurso várias espécies autóctones estão
presentes, tais como o castanheiro, o freixo, o carvalhonegral, o salgueiro e o amieiro-negro.

Pormenor do percurso

Merecem especial destaque a gilbardeira, que possuiu
estatuto de conservação, o vidoeiro e a tramazeira porque
são espécies raras em Portugal.
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O equilíbrio existente entre as espécies de folhosas e
resinosas aliadas à presença das linhas de água, torna esta
área num dos habitats preferenciais para diversas espécies
de animais.
O traçado da Rota do Javali apresenta habitats
frequentados pelo coelho-bravo, pela raposa, pelo javali e
pelo ouriço-cacheiro.

Pormenor do percurso

Rota do Javali

Das aves de rapina, o tartaranhão-caçador e o peneireiro são
os que habitam as zonas incluídas nesta rota pedestre.
Os habitats onde a água é muito abundante permitem a
existência de grupos de espécies dela dependentes, como os
anfíbios, dos quais de destacam a rã-ibérica e a rã-verde.
Quanto aos répteis destaca-se a presença da cobra-de-águade-colar e o lagarto-de-água.

No decorrer do percurso é de salientar a paisagem provocada
pelo fenómeno das cascalheiras – depósitos de fragmentos
rochosos grosseiros, normalmente localizados em pendentes de
inclinação moderada a forte, geradas por crioclastia (ocorre
com a transição da água do estado líquido para o estado sólido).

Pormenor do percurso

A lontra é também um dos animais que habita esta zona. A
sua presença é detectada pelas pegadas em forma estrelada
e pelo depósito de excrementos que deposita junto das
margens, em locais visíveis.
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Rota do Javali
Informação cartográfica produzida pelo Instituto Geográfico do Exército
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Legenda
Início do Percurso
0 7° 32' 14,02" W
40° 23' 42,85" N
Rota do Javali
Flora
01 - Castanheiro (Castanea sativa)
02 - Pinheiro-do-oregon (Pseudotsuga menziesii)
03 - Freixo (Fraxinus angustifolia)
04 - Amieiro-negro (Frangula alnus)
05 - Gilbardeira (Ruscus aculeatus)
06 - Vidoeiro (Betula celtiberica)
07 - Carvalho-negral (Quercus pyrenaica)
08 - Salgueiro (Salix atrocinerea)
Centaurea rothmalerana
Festuca elegans + Festuca summilusitana
+ Veronica micrantha
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Fauna
Tartaranhão-caçador (Circus pygargus)
Javali (Sus scrofa)
Coelho Bravo (Oryctolagus cuniculus)
Rã-verde (Rana perezi)
Ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus)
Lontra (Lutra lutra)
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Raposa (Vulpes vulpes)
Paisagem Humana
01 - Paisagem rural agrícola
02 - Casa do Guarda-Florestal dos Carvalhais
03 - Casa típica da Serra - “Corte”
04 - Viveiro Florestal das Moitas
05 - Casa de apoio ao viveiro dos Serviços Florestais
06 - Casa típica da Serra

Locais de Repouso
01 - Casa de Guarda-Florestal dos Carvalhais
02 - Viveiro Florestal das Moitas
Paisagem Natural
01 - Vista panorâmica de Manteigas
02 - Linha de água torrencial
03 - Cascalheiras de crioclastia
04 - Floresta de folhosas
05 - Corneanas - Poço do Inferno
06 - Floresta mista
07 - Vista panorâmica de Manteigas
Locais de Observação
01 - Miradouro

