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

Extensão: 18,4 km (20 km com derivações)
Duração: 6 horas (aprox.)
Altitude: entre 574 e 1243 metros
Tipo: Circular
Sentido aconselhado: Contrário ao relógio
BTT: Sim
Diﬁculdade: Média

Rota da Azinha

Para os apreciadores de caminhadas, a Rota da Azinha
é particularmente atractiva, possibilitando diversidade e
profundidade de planos visuais consecutivos, conferidos
pela altitude e pelo perﬁl transversal dos vales e das
graciosas cumeadas. À multiplicidade das formas, texturas
e movimento do relevo, associa-se uma vegetação rica e
diversiﬁcada.

Pormenor do percurso

Pormenor do percurso

Rota da Azinha

Ao longo do percurso é possível contemplar as marcas da
modelação da paisagem feita pelo Homem. Destacam-se as
Coanheiras – campos agrícolas situados perto da povoação
de Sameiro, retirando partido da água do Rio Zêzere, que é
conduzida em levadas, e que incluem prados e horticulturas
(feijoca, feijão, batata, tomate, alface, cebola, alho, ervilha,
couve galega, cenoura, etc.). Neste local pode observarse a compartimentação das parcelas rurais e da linha de
água, constituída principalmente por exemplares de freixo,
salgueiro, salgueiro-branco, amieiro, choupo.

Pormenor do percurso

A maior altitude, o trilho atravessa a Quinta do Fragusto
- propriedade rural de maior dimensão onde se pratica uma
agricultura de montanha, baseada no pastoreio, no cultivo
de centeio e na ﬂoresta, e o Cabeço da Azinha – miradouro
natural que proporciona uma excelente panorâmica para um
acumular de vales e serras a perder de vista, onde aliás se situa
uma pista de parapente e um posto de vigia de incêndios.

Pontos relevantes
Levada ladeada por pequenas áreas agrícolas
e por um muro de xisto com escadas
de acesso ao socalco superior
Fragusto

Cabeço da Azinha
Posto de Vigia/Pista de Parapente

Vista sobre Vale de Amoreira

Praia Fluvial
- SKIParque

Sameiro
Coanheiras
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Pormenor do percurso

A Rota da Azinha possibilita uma visita à antiga casa do
Guarda-Florestal do Gorgulhão – as casas de GuardaFlorestal foram implantadas de forma a dotar os Perímetros
Florestais e respectivas unidades de gestão, de infraestruturas de apoio à actividade ﬂorestal ali desenvolvida,
permitindo a ﬁxação de Guardas-Florestais e respectivas
famílias que teriam por incumbência a vigilância e
ﬁscalização das áreas que lhe estavam atribuídas. Os
Guardas-Florestais desempenharam um papel fulcral
na arborização e protecção destes Perímetros Florestais
que ocupam grande parte da Serra. O Gorgulhão é ainda
constituído por uma área de lazer que inclui um circuito de
manutenção, percurso de BTT e um parque de merendas
rodeado por densas matas de resinosas.

Casa do guarda ﬂorestal

Rio Zêzere

Pormenor de percurso

Rota da Azinha

A paisagem da Rota da Azinha é caracterizada por
ecossistemas que permitem a eclosão de uma vegetação
diversa, ao mesmo tempo que fornece um habitat para fauna
diversiﬁcada, como guarda-rios, perdiz, tartaranhão-caçador,
peneireiro, gaio, coelho bravo, raposa, morcego-de-ferradurapequeno, salamandra-de-pintas-amarelas, boga, etc.
Importa referir que a Rota da Azinha permite interacção
com a Rota de Vale de Amoreira, Rota do Corredor de
Mouros e Rota de Sameiro.

Pormenor do percurso

Ao nível da ﬂora, encontram-se espécies tão relevantes
como a azinheira, a tramazeira, o freixo, o amieiro, o
carvalho-negral, a giesta-branca, a urze, o rosmaninho, o
sargaço, a cerejeira, a carqueja, entre outras.
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Informação cartográfica produzida pelo Instituto Geográfico do Exército

Legenda

Locais de Repouso
01 - Local de prática de parapente - Cabeço da Azinha
02 - Fontanário
03 - Praia Fluvial
04 - Pista de Ski - SkiParque
05 - Parque de campismo e caravanismo
06 - Parque de merendas localizado nas imediações
da antiga casa do Guarda-Florestal - Gorgulhão

Início do Percurso
7° 28' 04,13" W
40° 24' 41,70" N
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Rota da Azinha
Rota da Azinha - derivações
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Flora
01 - Azinheira (Quercus ilex)
02 - Esteva (Cistus ladanifer)
03 - Centeio (Secale cereale)
04 - Rosmaninho (Lavandula stoechas)
05 - Sargaço-branco (Halimium ocymoides)
06 - Urze (Erica arborea)
07 - Giesta-branca (Cytisus multiﬂorus)
08 - Castanheiro (Castanea sativa)
09 - Pinheiro-do-oregon (Pseudotsuga menziesii)
10 - Tramazeira (Sorbus aucuparia)
11 - Pinheiro-bravo (Pinus pinaster)
12 - Freixo (Fraxinus angustifolia)
13 - Amieiro-comum (Alnus glutinosa)
14 - Carvalho-negral (Quercus pyrenaica)
15 - Salgueiro-branco (Salix salvifolia)
16 - Salgueiro (Salix atrocinerea)
17 - Choupo (Populus nigra)
18 - Carqueja (Pterospartum tridentatum)
19 - Cerejeira-brava (Prunus avium)

Locais de Observação
01 - Miradouro
02 - Miradouro
03 - Posto de Vigia da Azinha
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Paisagem Humana
01 - Vista para Vale de Amoreira
02 - Cultivo de centeio
03 - Quinta do Fragusto
04 - Posto de Vigia da Azinha (implantado em pleno Cabeço da Azinha)
05 - Vista sobre a pista de Ski
06 - Escadaria dos Antónios
07 - Fontanário
08 - Levada ladeada por pequenas áreas agrícolas
e por um muro de xisto com escadas de acesso ao socalco superior
09 - Coanheiras (parcelas agricolas de cultivo de batata, feijoca, feijão, tomate, etc)
10 - Fonte
11 - Praia Fluvial
12 - Parque de campismo e caravanismo
13 - Antiga casa de Guarda-Florestal
14 - Fonte
15 - Viveiro de plantas desactivado e tanque de rega
(funcionava como ponto de água para os bombeiros
e fornecia água para regar o viveiro) - Gorgulhão
16 - Casa do Guarda Florestal do Gorgulhão
17 - Circuito de manutenção e BTT - Gorgulhão
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Fauna
Peneireiro (Falco tinnunculus)
Perdiz (Alectoris rufa)
Pisco-de-peito-ruivo (Erithacus rubecula)
Poupa (Upupa epops)
Raposa (Vulpes vulpes)
Salamandra-de-pintas-amarelas (Salamandra salamandra)
Sardão (Lacerta lépida)
Tartaranhão-caçador (Circus pygargus)
Truta fario (Salmo trutta fario)
Truta-arco-íris (Oncorhynchus mykiss)
Boga-comum (Chondrostoma polylepis)
Toupeira-de-água (Galemys pyrenaicus)
Morcego-de-ferradura-pequeno (Rhinolophus hipposideros)
Doninha (Mustela nivalis)
Aguia-de-asa-redonda (Buteo buteo)
Cobra-de-água-viperina (Natrix maura)
Coelho bravo (Oryctolagus cuniculus)
Coruja-do-mato (Strix aluco)
Cuco-canoro (Cuculus canorus)
Falcão-peregrino (Falco peregrinus)
Gaio-comum (Garrulus glandarius)
Guarda-rios (Alcedo atthis)
Licranço (Anguis fragilis)
Paisagem Natural
01 - Vista sobre o Vale de Amoreira
02 - Local de prática de parapente - Cabeço da Azinha
03 - Vista sobre o Corredor de Mouros e a Freguesia de Sameiro
- Cabeço da Azinha
04 - Rede primária de faixas de redução de combustíveis e a vista para
a Mata do Fragusto
05 - Vista para Floresta de resinosas
06 - Linha de água corrente
07 - Linha de água corrente (Rio Zêzere)

