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

Extensão: 20 km
Duração: 8 horas (aprox.)
Altitude: entre 767 e 1683 metros
Tipo: Circular
Sentido aconselhado: Contrário ao relógio
BTT: Não
Diﬁculdade: Difícil

Rota do Carvão

Rota do Carvão

Maciço Granítico

A Rota do Carvão conta uma parte da história de Manteigas,
intimamente relacionada com a pastorícia, o centeio e a ﬂoresta.
Na zona de maior altitude do percurso, além do aproveitamento
dos pastos naturais para o gado, que ainda hoje é aí pastoreado,
era produzido carvão para venda na Vila de Manteigas através
da queima da raiz da urze, popularmente designado de borralho.

Pormenor do percurso

A beleza da paisagem natural que o percurso
proporciona é comprovada pela presença de Matos e
Matagais e por Florestas de Folhosas, em contraposição
com as esculturas naturais concebidas nas escarpas
rochosas, como a Fraga da Cruz - majestoso cabeço
granítico, o Fragão do Corvo e a Pedra Sobreposta.

Talisca (Nave da Mestra)

Este percurso, além de atravessar as Penhas Douradas
- pequena aldeia de montanha que teve a sua origem no
tratamento em altitude de doenças do foro respiratório,
dá a conhecer a Nave da Mestra – depressão topográﬁca
que apresenta um largo plano rodeado por um maciço
granítico muito fracturado.
O privilégio de se conhecerem estes sítios é completado
pelo Vale das Éguas, pelo espelho de água de Vale
Rossim, pela Charca do Perdigueiro, pela panorâmica
incrível para o Vale Glaciar e para o acumular de serras
que se estendem até Espanha.

Pontos relevantes

Penhas Douradas

Paisagem natural
espelho de água de
Vale do Rossim

Habitat prioritário
de Nardus stricta - cervunal
Nave Mestra

Paisagem natural
do Vale Glaciar do Zêzere
e paisagem humanizada
de Manteigas
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Por passar pelo andar basal, intermédio e superior da
Serra, esta rota, apresenta uma enorme variedade de
vegetação e fauna. O salgueiro-branco, o plátano-bastardo,
o cervum, a consolda-vermelha, o jacinto dos campos, a
faia, o castanheiro e o carvalho-negral compõem parte do
conjunto da vegetação. Realça-se o valor da tramazeira, do
zimbro e do vidoeiro, devido à sua raridade em Portugal.
Também é possível encontrar a caldoneira que detém
o estatuto de conservação pela Directiva Habitats, que
considera ser de interesse comunitário.

Charca do Perdigueiro

O leque de espécies animais é imenso e extremamente
variado. Neste traçado habitam o javali, a raposa, a
toupeira, o ouriço-cacheiro e a lebre. Quanto aos répteis, o
sardão e a lagartixa-do-mato estão presentes. As linhas de
água fomentam a existência de anfíbios como a rã-iberica,
a rã-verde e o lagarto-de-água. O peneireiro, a coruja das
torres e o tartaranhão-caçador são as aves que dominam os
altos céus da Rota do Carvão. Com menos porte, temos
o melro-azul, o melro das rochas, o andorinhão-preto e o
guarda-rios.

Pormenor do percurso

Ainda no que se refere a paisagem humanizada, este
percurso engloba o Observatório Meteorológico das
Penhas Douradas, construído há mais de cem anos para
monitorizar as condições meteorológicas da região.

Pedra Sobreposta
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Rota do Carvão
Flora

01 - Faia (Fagus sylvatica)
02 - Castanheiro (Castanea sativa)
03 - Faia (Fagus sylvatica)
04 - Bétula (Betula celtiberica)
05 - Carvalho-negral (Quercus pyrenaica)
06 - Pinheiro-do-oregon (Pseudotsuga menziesii)
07 - Caldoneira (Echinospartum ibericum)
08 - Zimbro-rasteiro (Juniperus communis ssp. Alpina)
09 - Cervum (Nardus stricta)
10 - Ranunculus abnormis
11 - Jacinto-dos-campos (Hyacinthoides hispanica)
12 - Narcissus asturiensis
13 - Consolda-vermelha (Potentilla erecta)
14 - Tramazeira (Sorbus aucuparia)
15 - Salgueiro (Salix atrocinerea)
16 - Plátano-bastardo (Acer pseudoplatanus)
17 - Salgueiro-branco (Salix salvifolia)
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Centaurea rothmalerana
Centaurea micrantha subsp. herminii
Marsupella profunda
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Fauna
Andorinhão-preto (Apus apus)
Ouriço-cacheiro (Erinaceus europaeus)
Sardão (Lacerta lépida)
Raposa (Vulpes vulpes)
Javali (Sus scrofa)
Lagartixa-do-mato (Psammodromus algirus)
Coruja-das-torres (Tyto alba)
Chasco-cinzento (Oenanthe oenanthe)
Cia (Emberiza cia)
Ferreirinha-comum (Prunella modularis)
Tartaranhão-caçador (Circus pygargus)
Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus)
Perdiz (Alectoris rufa)
Sombria (Emberiza hortulana)
Lagarto-de-água (Lacerta schreiberi)
Rã-ibérica (Rana iberica)
Rã-verde (Rana perezi)
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Melro-das-rochas (Monticola saxatilis)
Guarda-rios (Alcedo atthis)
Lebre (Lepus granatensis)
Toupeira (Talpa ocidentalis)
Melro-azul (Monticola solitarius)
Lontra (Lutra lutra)
Locais de Repouso

Escala: 1:36.000

01 - Local de repouso e/ou refeição
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Locais de Observação
01 - Penhas Douradas
02 - Nave da Mestra
03 - Laje do Gamão
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Paisagem Natural
01 - Floresta de Folhosas - Carvalhais
02 - Penhas Douradas
03 - Floresta de Matos e Matagais - Vista Panorâmica dos Locais
de Repouso Fraga da Cruz, do Campo Romão e do Fragão do Corvo
04 - Vista panorâmica do espelho de água do Vale do Rossim
05 - Nave do Gamão a partir da Nave da Mestra
06 - Charca do Perdigueiro
07 - Vista panorâmica das Pedras Sobrepostas
08 - Vista panorâmica do Vale Glaciar do Zêzere
09 - Linha de água corrente - galeria ripícola fragmentada
10 - Vista panorâmica do Vale Glaciar do Zêzere
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Paisagem Humana
01 - Vista panorâmica de Manteigas
02 - Casa de Guarda-Florestal da Carvalheira
03 - Observatório Meteorológico das Penhas Douradas
04 - Casa de César Henriques ou Casa da Fraga
05 - Vale das Éguas
06 - Amontoados de pedras derivados de antigos campos
de cultivo de centeio
07 - Antiga escavação de volfrâmio
08 - Marco geodésico - Curral do Martins
09 - Nave da Mestra
10 - Vale Glaciar do Zêzere e Paisagem humanizada de Manteigas

