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“Sabe bem, reconforta e tranquiliza o espírito conhecer melhor a terra 

que se pisa. 

Foram literatos, diz Rodrigues Lapa, que “descobriram” a Serra do 

Caramulo. Tomás da Fonseca, Lopes de Oliveira, Jaime Magalhães Lima, 

José Júlio César, publicaram estudos de paisagem e etnografia e 

despertaram interesse por uma das serras mais curiosas e mais densamente 

povoadas do país” (Guia de Portugal, Beira Litoral, p. 461). Além dos citados 

temos uma perfusão de testemunhos. É “Montanha Santa” de Moisés Espírito 

Santo; “Monstro adormecido” de Amorim Girão; “A mais linda Serra” de José 

Júlio César; “Precipitosa” de António Feliciano de Castilho; “Serra da 

esperança” e “Serra fronteira” de Ricardo de Melo; “Tapete de Arraiolos nunca 

visto, serra em flor, carqueja, tojo, urze. Ora de verde ora de pálido do 

Outono. Afaga-se no burel da capucha caramulano, mas também sabe 

toucar-se com belo manto de arminho”, de Beatriz Berrini (cónego Ribeiro dos 

Santos). 

Através deste passaporte convidamos-te a fazer uma viagem singular e 

a experimentares esta “montanha de emoções”. A aventura do conhecimento 

é sempre única e altamente gratificante. Saber mais, conhecer e 

compreender para poder explicar, proteger e preservar, valorizando o que nos 

rodeia é fundamental para desenvolvermos a nossa ação no mundo atual. 

Quando realizares as atividades propostas tens direito a um carimbo; 

ao coleccionares 20 carimbos, tens direito a um jogo da glória (Serra do 

Caramulo – a nossa herança global) e a um diploma passado pelo Centro de 

Estudos e Interpretação da Serra do Caramulo (CEISC) que certifica a tua 

qualidade de aventureiro do conhecimento na Serra do Caramulo. 

 

Aventura-te... 
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A MINHA IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

NOME: ________________________________ 

MORADA: ______________________________ 

______________________________ 

CONTACTO TELEFÓNICO: ________________ 

EMAIL: _________________________________ 

 

DATA DE INÍCIO DA “VIAGEM”: ____/____/____ 

 

Nota: Ao partires à descoberta da serra do Caramulo não te esqueças 

de levar: 

Calçado e roupa confortáveis 

Chapéu e protetor solar 

Impermeável e agasalhos 

Água, alguma comida e um saco para o lixo 

Máquina fotográfica ou de filmar, binóculos 

Mapa da região e o teu passaporte para a aventura do 

conhecimento na Serra do Caramulo  

 
 

Cola aqui a 
tua foto 
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INFORMAÇÕES ÚTEIS 

Alojamento: 

Hotel do Caramulo 

 

Morada: Av. Dr. Abel Lacerda 
 3475-031 Caramulo 

E-Mail: RESERVAS@HOTELDOCARAMULO.PT 
Telefone: 232 860 100 
Fax: 232 861 200 

Refeições: 

Restaurante Montanha 

 

Horário: das 12:30 às 15:00 e das 19:30 às 22:00 
Dia de Encerramento: Terças 
Morada: Rua do Clube 

3475-031 Caramulo 
E-mail: geral@restaurantemontanha.com 
Telefone: 232 862 008 

Cultura: 

Museu do Caramulo 

 

Morada: 3475-031 Caramulo 
Telefone: 232 861 270 Fax: 232 861 308 

(Nota: Podem ser acrescentados mais empreendimentos com a contrapartida de 
patrocinar o passaporte) 

Já estive aqui 
alojado, mereço um 
carimbo de 
aventureiro do 
conhecimento da 
Serra do Caramulo. 

Já estive aqui a 
almoçar/jantar, 
mereço um carimbo 
de aventureiro do 
conhecimento da 
Serra do Caramulo. 

Já visitei o museu, 
mereço um carimbo 
de aventureiro do 
conhecimento da 

Serra do Caramulo. 

mailto:reservas@hoteldocaramulo.pt
mailto:geral@restaurantemontanha.com
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Enquadramento da serra do Caramulo 

1. Geomorfologia: 

A serra do Caramulo localiza-se na zona centro de Portugal, entre as 

linhas de água do rio Mondego e do rio Vouga, numa extensão de cerca de 

550 Km
2
, a NW de Tondela, a norte de Mortágua, a SE de Águeda e a SW de 

São Pedro do Sul. 

 

(“A geologia da serra do Caramulo”, Margarida Maria Monteiro Morgado, 1998/99, 

Universidade de Aveiro, Departamento de Geociências, p. 4) 
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Apresenta um relevo forte e vigoroso, com uma altitude máxima de 

1074 m e uma orientação NE-SW, e com variações notáveis do ponto de vista 

morfológico condicionadas pela natureza geológica do terreno. O dorso da 

serra é assinalado por uma série de picos graníticos que para sudoeste, na 

zona xistenta são substituídos por relevos mais suaves. Nestes pontos 

dominantes assentam os vértices geodésicos mais altos da região, entre os 

quais figuram os de S. Barnabé (948 m), Cruzinha (1000 m), Pinoucas (1068), 

Bezerreira (995 m), Caramulinho (1074 m), Cabeço da Neve (995 m) e 

Lomba da Valinha (843 m). 

Para oeste e sudoeste à passagem para o terreno de xistos 

corresponde o abaixamento progressivo da serra onde a altitude não 

ultrapassa os 400 metros. A vertente sudoeste é particularmente íngreme e 

escarpada, enquanto que do lado oposto o relevo é mais suave, descaindo 

gradualmente em direção ao vale do Vouga. Entre o vértice geodésico 

“Caramulinho” e a povoação de Barreiro de Besteiros, separados por uma 

distância de cerca de 2km, o desnível é de quase 750 m. 

Os cursos de água da vertente SE do Caramulo são de pequena 

importância, constituindo uma das ramificações superiores da rede do rio 

Mondego. A rede hidrográfica é constituída por numerosas ribeiras e ravinas 

que formam uma intrincada rede ao longo da vertente da serra e se 

precipitam em direção à bacia de Mortágua, convergindo nos rios Criz e Dão. 

Do lado noroeste do Caramulo, o rio Vouga e os afluentes do Alfusqueiro, 

Alcofra e Águeda constituem os cursos de água mais desenvolvidos. Correm 

de leste para oeste em vales tortuosos muito encaixados em direção ao mar. 

O rio Alfusqueiro, para montante da confluência com o Alcofra, corre de 

nordeste para sudoeste. 
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Figura 3 – Mapa da rede hidrográfica da Serra do Caramulo (Oficina de Formação: A Serra 
do Caramulo como Recurso Didático: Recursos Naturais, Desenvolvimento Local e 
Sustentabilidade © Margarida Morgado, 2012) 

 

2. Geologia 

Do ponto de vista geológico a serra do Caramulo encontra-se limitada: 

a Norte pelo plutonito granítico do Caramulo; a Sul pela bacia Meso-

cenozóica de Arganil; a Oeste pelo sinclinal paleozóico do Buçaco e pela 

bacia Meso-cenozóica ocidental portuguesa; a Este pelo sinclinal paleozóico 

de Arganil e pelo plutonito granítico de Tábua-Santa Comba Dão; a SE 

encontra-se a bacia Meso-cenozóica de Mortágua.  
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(“A geologia da serra do Caramulo”, Morgado, 1998/99, Universidade de Aveiro, 

Departamento de Geociências, p. 8) 

Na serra do Caramulo encontramos uma grande variedade de rochas 

com diferente constituição litológica: rochas graníticas, xistosas, argilo-

arenosas e quartzíticas que foram sujeitas a fenómenos de descompressão e 

tectónica de grande complexidade. 

Extensas manchas xistosas pertencem ao conjunto de rochas que se 

designa por Complexo Xisto-Grauváquio (CXG) (~ 550 M.a.), onde além dos 

xistos e grauvaques aparecem espessas bancadas de conglomerados (por 

exemplo na zona de Monte Teso). 

Do ponto de vista litológico esta zona é caracterizada pelo domínio de 

um corpo granítico, de granularidade variável (grão médio a fino), com notável 

constância na constituição mineralógica: quartzo, feldspato, plagioclase, 
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moscovite e biotite a quem Godinho (1980) atribuiu a designação de “plutonito 

do Caramulo”. Estas rochas terão sido formadas no Paleozoico (298±10 

M.a.), devido ao arrefecimento de magma que terá o corrido entre os 3 e os 

10 Km abaixo do nível superior da litosfera. O arrefecimento foi lento tendo 

permitido a formação de cristais visíveis à vista desarmada. 

Os complexos processos de erosão (as diferenças em altitude, a 

exposição aos raios solares, os ventos dominantes, o gelo, a vegetação e o 

tipo de rocha e de solo, a proximidade do mar - 30 km, em linha reta), que se 

verificam nesta área e que são acompanhados, também, por processos de 

dissolução e de alteração química dos constituintes do granito levou à 

formação de “caos de blocos” característicos deste local onde alguns se 

apresentam como verdadeiras esculturas naturais. 

Durante o processo de alteração do granito, por ação dos agentes 

erosivos, vai ocorrer alteração dos feldspatos e das micas, o que leva à 

formação do “granito podre”, que se comporta como rocha friável. Os 

sedimentos que resultam desta alteração do granito vão dar origem a solos 

ligeiros, ácidos (pH: 4 – 6) e geralmente medíocres, mas devido à abundância 

de água e ao fornecimento de húmus pelas populações, tornam-se férteis. 

Aqui os solos são pouco profundos, não ultrapassando a espessura de um 

metro. Talhadas nesta paisagem surgem pequenas bacias fechadas, 

recobertas por sedimentos de pequenas dimensões, que localmente 

adquirem a designação de “lameiros”. 

As rochas suprajacentes pertenciam ao grupo das designadas rochas 

do Complexo Xisto-Grauváquico, que ao longo do tempo foram sofrendo uma 

erosão acentuada que deixou a descoberto o maciço granítico. 
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3. Tectónica 

A serra do Caramulo foi submetida a intensas ações tectónicas ao 

longo da sua evolução geológica. As orogenias caledónica, hercínica e alpina 

fizeram-se sentir, com maior ou menor intensidade na região da serra do 

Caramulo e a elas se devem os mais importantes traços estruturais que 

caracterizam esta área. Foram os levantamentos, as falhas, os 

cavalgamentos, os abatimentos que ocorreram ao longo do tempo que 

contribuíram para a modelação que hoje conhecemos na serra do Caramulo. 

Destaca-se a imponente escarpa da falha Verin-Penacova que condiciona a 

morfologia da encosta oriental e de que o Cabeço da neve é um miradouro 

privilegiado. 

As alterações que se fizeram sentir no Quaternário imprimiram um 

certo tipo de morfologia, cujos maiores contrastes estão relacionados com o 

comportamento diferenciado dos granitos e dos xistos e vão originar 

processos de erosão diferencial. O seu papel é evidente não só entre os 

granitos e os xistos, mas também nos depósitos lacustres da Bacia de 

Mortágua e Vale de Besteiros. 

 

4. Clima 

A distribuição regional do clima apresenta uma variação acentuada do 

litoral para o interior, resultante da diminuição progressiva da intensidade e 

frequência de penetração das massas de ar atlântica, que não é facilitada 

pela Serra do Caramulo, e que vai originar um modificação dessas massas na 

sua deslocação sobre o continente. 

A precipitação distribui-se de forma irregular na Serra do Caramulo. Vai 

aumentando das terras baixas do litoral até às terras altas. A precipitação 

média anual oscila entre os 2000 mm nas zonas de maior altitude e 1200 mm 

nas zonas de baixa altitude 
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Na vertente SE da serra a precipitação é mais moderada embora 

apresente uma forte nebulosidade. 

As características climáticas mediterrâneas mais típicas encontram-se 

nas vertentes de baixa altitude, abrigadas e voltadas a Sul e Sudoeste. 

A temperatura média anual é de cerca de 14.º C. Nos meses mais 

quentes, julho e agosto, pode atingir temperaturas médias de 20.º C e 

máximas de 38.º C. A temperatura diminui com a altitude e a amplitude da 

variação anual da temperatura aumenta com a distância ao mar, seu grande 

regularizador. Nas cumeadas o clima é mais desfavorável pelas temperaturas 

que se fazem sentir, devido à altitude, e pela influência de ventos fortes nas 

encostas viradas a ocidente. 

A insolação situa-se entre 2300-2600 horas/ano, o que significa que 

existe moderada a elevada disponibilidade energética. O verão, nas encostas 

da serra viradas a Sul é mais quente, tal como nos vales profundos da bacia 

do Mondego. 

 

5. Flora 

O ambiente biogeográfico da Serra do Caramulo apresenta um 

contraste de grande nitidez entre as vertentes ocidentais, que sofrem a ação 

dos ventos húmidos sendo mais frescas, e as orientais com diversas 

exposições ao sol, que se apresentam mais quentes e secas. É evidente o 

reflexo destes condicionalismos no revestimento vegetal que não é 

homogéneo. 

À medida que a altitude aumenta, os pinhais e eucaliptais vão 

escasseando ao mesmo tempo que aumenta o número de carvalhos 

(Quercus pyrenaica) e castanheiros (Castanea sativa Miller). 

Os cimos da serra são ermos e a vegetação escassa, dominando as 

urzes, carqueja e a giesta. 
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É de realçar, neste contexto, a reserva botânica de Cambarinho, 

situada na vertente norte da Serra do Caramulo, É a mais importante estação 

de Loendros do país, sendo classificada como Reserva Botânica pelo 

decreto-lei nº. 364/71, de 25 de Agosto, que visa a protecção do 

“Rhododendron Ponticum L, SSP Baeticum”, raro testemunho da Era 

Terciária. Encontra-se integrada na Lista Nacional de Sítios da Rede Natura 

2000. 

Na época de floração, entre maio e julho, esta planta proporciona um 

exuberante espetáculo natural, constituído por imponentes maciços 

arbustivos, de brilhante folhagem verde escura, cobertos por magníficas flores 

púrpuras. 

 

6. Fauna 

A riqueza da fauna deve muito à diversidade de ecossistemas que aqui 

se preservam - bosques, charcos, montanha e prados. De elevado valor 

conservacionista, estes nossos bosques albergam no seu interior uma grande 

diversidade de espécies animais, onde se destacam as aves, como o pica-

pau-malhado-grande, pica-pau-verde, o peneireiro e a coruja-do-mato. Os 

mamíferos são difíceis de observar, em especial pelos seus hábitos 

essencialmente nocturnos e a sua presença é mais constatada pelos 

vestígios que deixam. Nas linhas de água é possível encontrar alguns 

anfíbios como a rã verde ou a singular salamandra-lusitânica e nos charcos o 

tritão-de-ventre-laranja. Entre os amontoados graníticos são frequente os 

bandos de corvos, os tartaranhões, que sobrevoam os matagais à procura de 

alimento, e os 'estáticos' sardões 

(http://pedestrianismo.blogspot.pt/2007/03/percurso-anual-do-blogue.html) 

 

 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Serra_do_Caramulo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Era_Terci%C3%A1ria
http://pt.wikipedia.org/wiki/Era_Terci%C3%A1ria
http://pedestrianismo.blogspot.pt/2007/03/percurso-anual-do-blogue.html
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7. O Homem 

Desde tempos imemoriais, as gentes caramulanas regam com gotas de 

suor estas penedias graníticas e xistentas agrestes e delas fazem brotar o 

sustento. Saberes ancestrais, fruto do engenho e persistência, como técnicas 

de irrigação, do trabalho da terra em topografia acidentada, do “domar” as 

plantas e animais, de aproveitar os recursos disponíveis, do fabrico dos 

próprios tecidos e vestuário, foram sendo aperfeiçoados, no respeito pelo 

equilíbrio da mãe natureza, e permitiram a fixação nestas terras. Milho, 

esperança, batata, perseverança, trigo, rigor, vinho e mel, leite e queijo, linho 

e burel,… e também a paisagem e particularmente a pureza do ar e o clima 

peculiar, contribuíram para a fixação das populações e para transformar o 

Caramulo na mais bela Serra de Portugal! 

Local habitado há milhares de anos, como provam os vários vestígios 

arqueológicos, por gente simples e lutadora. Chegou a ser estância de saúde 

de vanguarda, na cura da tuberculose, nos meados do século passado, 

atraindo a si centenas de pessoas de todo o país e da Europa. 

Enfrenta hoje, talvez, o seu maior desafio: lutar e vencer a 

desertificação humana. São muitos os que querem ficar, mas poucos os que 

têm condições para o fazer!... 

A riqueza do património natural, construído e imaterial, paisagístico e 

cultural da região, pode e deve constituir-se como uma alavanca ao 

desenvolvimento sustentável de toda esta região. 

(Enquadramento do Projeto “Conhecer o que é nosso para valorizar e preservar”, 

distinguido com o prémio escolar Montepio 2011) 
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A Serra do Caramulo apresenta uma grande variedade de percursos 

pedestres definidos pelas várias câmaras municipais. Sugerimos aqui um 

conjunto de percursos e atividades nas proximidades da vila do Caramulo e 

dos pontos do Cabeço da Neve e Caramulinho e das povoações de Jueus, 

Pedrogão e Laceiras (PR 4 TND). 

 

Percursos Pedestres da Serra do Caramulo – Rotas dos Caleiros – Freguesia do Guardão 
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“A Serra do Caramulo apresenta uma nítida dissimetria no sentido 

leste-oeste: do lado oriental é limitada por uma imponente escarpa de falha 

que chega a atingir o desnível de 800 metros, enquanto do lado ocidental 

desce paulatinamente, não sem que se façam sentir alguns ressaltos 

morfológicos devidos a pequenas superfícies aplanadas, até atingir a 

plataforma litoral” (J. V. Silva Pereira, A Serra do Caramulo – desintegração de um 

espaço rural, Faculdade de Letras de Coimbra, 1988, p. 37) 

 

Estás perante uma das mais deslumbrantes “varandas” da Beira Alta. 

Daqui avistas uma extensa área que só a cadeia montanhosa em frente te 

limita o olhar. Aproxima-te da grade, abre os braços respira fundo e “degusta” 

o que se apresenta diante de ti. Não é fabuloso?!... 

Agora apresentamos-te um conjunto de atividades para conheceres 

melhor o local onde te encontras e para poderes, no final de cada uma, 

colecionar carimbos para o teu passaporte. Boa aventura .... 

A aventura do conhecimento na 
Serra do Caramulo 

 
1.ª Estação – Cabeço da Neve 
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ATIVIDADE I 

INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

Data: ___/___/_____ 

Objetivos: 

● Respeitar o ambiente visitado 

● Recolher dados e tratá-los 

● Interpretar a paisagem 

1. A que altitude te encontras? 

2. Encontras-te do lado oriental ou ocidental da serra do Caramulo? 

 

3. Como se terá formado o “precipício” que 

constituiu este magnífico miradouro? 

 

4. Para Sul do local onde te encontras corre o rio 

Mondego e os seus afluentes. Sabes o nome dos afluentes do Mondego que 

serpenteiam o vale que se encontra a teus pés?  

 

5. Conheces o nome de algum curso de água que nasça na serra do 

Caramulo? Indica-o(s). 

6. Que nome tem o vale que observas a partir do local onde te encontras? 

7. Procura identificar e localizar as aldeias e as cidades que avistas a partir do 

local onde te encontras. Indica o nome de algumas delas. 

8. Como se chama a cadeia montanhosa que te limita o horizonte? 

 

 

 

Muito bem és o máximo! É bom saber 
que em Portugal existem lugares únicos 
e tu acabaste de conhecer um!... 
Mereces um carimbo de aventureiro do 
conhecimento da serra do Caramulo. 
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ATIVIDADE II 

REGISTO DA NERVAÇÃO E DA COLORAÇÃO DAS FOLHAS 

Data: ___/___/_____ 

 

Objetivos: 

● Recolher dados relativos às características da vegetação e tratá-los. 

● Recolher alguns os materiais recolhidos. 

 

 

 

 

 

 

Tarefa 1: 

1. Observa com atenção a vegetação que te rodeia. 

1.1. Indica quatro exemplos de plantas abundantes neste ambiente. 

 

 

2. Recolhe folhas de plantas com diferentes texturas, nervações e 

cores. Regista o nome da planta que corresponde às folhas recolhidas.  

 
 
 
 
 
 
(Nota: Quando recolheres as folhas das árvores, opta 
por folhas jovens que estejam caídas no chão.) 
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Tarefa 2: 

1. Regista diferentes características das folhas das plantas recolhidas. 
 

Como proceder: 
1.º Coloca sobre a folha da planta uma folha de papel branca e decalca-a com 

lápis de cera. 
2.º Repete este procedimento para cada uma das folhas de plantas que 

recolheste. 
 

2. Classifica as folhas decalcadas quanto ao tipo de nervação, usando 
a seguinte chave dicotómica: 

 

3. Regista o nome das folhas que acabaste de classificar, tendo em 

conta o seu tipo de nervação. 

 

Interpretações: 

a) O decalque foi capaz de registar a forma e o desenho das nervuras 

das folhas? Porquê? 

 

b) As folhas têm todas a mesma forma? Que explicação dás para as 
diferenças observadas? 

 

c) As folhas apresentam todas o mesmo tipo de nervação? Como 
explicas as diferenças observadas? 
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Tarefa 3: 

1. Regista diferentes características da coloração das 
folhas das plantas recolhidas. 

 
Como proceder: 

1.º Coloca a folha da planta entre o pano branco 
dobrado em dois. 
2.º Com o martelo de madeira amaça o pano, sobre a folha. 
3.º Repete este procedimento para todas as folhas de árvores que 
recolheste. 
 

Observações: 

a) As folhas têm todas a mesma coloração? 

 

 

b) O que aconteceu ao pano quando se bateu com o martelo sobre as 

folhas? 

 

O que posso concluir? 

 

Conclusão 1: Qual a classificação das folhas que recolheste, quanto 

à nervação?  

 

 

 

Conclusão 2: De que forma é possível guardar o registo da 

nervação, da forma e da coloração das folhas? 
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Sugestões de aproveitamento dos teus registos: 

Usa os registos que fizeste no papel e no tecido, bem como as 

folhas que recolheste para fazeres coisas interessantes: 

- Podes transportar as folhas das plantas num saco plástico sem as 

estragar e aproveita para construíres o teu próprio herbário (dicas para 

fazeres um herbário:  

              http://www.cienciaviva.pt/projectos/pulsar/herbario.asp);  

- Podes utilizar os registos do papel e pano para fazeres quadros e 

painéis com a ajuda dos teus pais ou professores de Educação 

Visual/Educação Tecnológica. Liberta a tua “veia” de artista!... 

 

 

 
 
 
 

 

Muito bem, és o maior! Chegaste ao fim 
desta atividade! 
És bom observador! Sabes mais sobre 
folhas. Proteges a natureza. 
Por tudo isto, mereces mais um carimbo 
de aventureiro do conhecimento da serra 
do Caramulo. 
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ATIVIDADE III 

LÍQUENES - INSPETORES DA QUALIDADE DO AR 

Data: ___/___/_____ 

 

Objetivos: 

● Reconhecer a importância/utilidade dos 
líquenes no estudo da qualidade do ar; 

● Inferir acerca da qualidade do ar da serra do 
Caramulo; 

● Sensibilizar para a necessidade de preservar a 
biodiversidade da serra do Caramulo. 

 
 
“Embora tenham sido capazes de se adaptar a ambientes inóspitos e de sobrevivência 
difícil, os líquenes não são indiferentes às condições do meio. São extremamente 
sensíveis às variações da poluição atmosférica. Se quiser saber a qualidade do ar que 
se respira num dado local, basta fazer um pequeno passeio e prestar atenção aos 
troncos das árvores. Se observar muitos líquenes, isso é um bom sinal, principalmente 
se forem fruticulosos. É caso para dizer: diz-me que líquenes vês, dir-te-ei o ar que 
respiras! 

Super 154 – fevereiro de 2011 
 

Tarefa 1: 

Como proceder: 

1. Dá uma volta nas imediações do local onde te encontras. 

2. Presta atenção às árvores e em especial aos seus troncos. 

Observações: 

a) Consegues observar líquenes? 

 

b) São abundantes? 

 

c) Faz um esboço dos líquenes que observas. 
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O que posso concluir? 

 

Conclusão 1: Os líquenes são abundantes neste local? 

 

 

 

Conclusão 2: A qualidade do ar que respiras aqui na serra do 

Caramulo é boa? 

 

Sugestão: 

Faz o mesmo tipo de observação no local onde 

vives e compara a qualidade do ar da tua 

região com a da serra do Caramulo. 

 

Tarefa 2: 
“O Caramulo é local habitado há milhares de anos, como provam os 

vários vestígios arqueológicos, por gente simples e lutadora. Chegou a ser 
estância de saúde de vanguarda, na cura da tuberculose, nos meados do 
século passado, atraindo a si centenas de pessoas de todo o país e da 
Europa”. (Projeto “Conhecer o que é nosso para valorizar e preservar”, distinguido com o 

prémio escolar Montepio 2011) 
 

Como proceder: 

1. De frente para o vale magnífico a teus pés, olha à tua esquerda para 

a vila implantada em plena serra e aqui bem próxima. 

Observações: 

a) Observa com atenção aos edifícios construídos. 

b) Conta os edifícios de maiores dimensões que consegues avistar. 

c) São casas de habitação ou terão tido outra utilização? 
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O que posso concluir? 

 
Conclusão 1: Que utilidade era dada aos antigos edifícios observados 

a partir do local onde te encontras?  

 
 

 

Conclusão 2: Na tua opinião, a qualidade do ar terá tido alguma 

influência na decisão de construir aqui esses equipamentos? 

 

Sugestão: 

- Procura saber junto dos habitantes do Caramulo um pouco da história 

desta estância sanatorial. 

- Observa no local qual é a utilização que atualmente é dada a alguns dos 

antigos sanatórios. 

- Atreve-te a fazer sugestões para a reconversão/reutilização dos 

magníficos edifícios desaproveitados, alguns quase em ruína (deixa as 

tuas ideias/sugestões no CEISC). 

 

A qualidade do ar é também uma riqueza desta 
serra – a nossa herança global. Aproveita e 
enche os pulmões com este ar precioso! 
E já ganhaste mais um carimbo de aventureiro 

do conhecimento da serra do Caramulo. 
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ATIVIDADE IV 

OBSERVAR A PAISAGEM 

Data: ___/___/_____ 

 

Objetivos: 

● Observar a paisagem; 

● Recolher elementos que permitam caracterizar a paisagem; 

● Fazer um esboço da paisagem observada; 

● Efetuar um registo fotográfico da paisagem observada. 

 

Tarefa 1: 

Como proceder: 

Observa a paisagem a partir do miradouro e executa as tarefas propostas. 

1. Desenha um esboço da paisagem observada. 
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2. Faz um registo fotográfico dos aspetos observados e regista o local de 

observação e as características da paisagem. 

Foto 1 

Descrição 

Foto 2 

Descrição 

Foto 3 

Descrição 

Foto 4 

Descrição 

Foto 5 

Descrição 

 

 

 

 

 

 

(Podes utilizar as tuas fotografias para elaborares o álbum desta viagem/aventura.) 

 

Tarefa 2: 

Como proceder: 

1. Lê o excerto da obra “O Cavaleiro da Dinamarca”.  
“Há muitos anos, há dezenas e centenas de anos, havia um certo lugar 
da Dinamarca, no extremo Norte do país, perto do mar, uma grande 
floresta de pinheiros, tílias, abetos e carvalhos. Nessa floresta morava 
com a sua família um Cavaleiro. Viviam numa clareira rodeada de 
bétulas. E em frente da porta da casa havia um grande pinheiro que era 
a árvore mais alta da floresta.” 

Andresen, Sophia de Mello Breyner. O Cavaleiro da Dinamarca 

1.1. Identifica na paisagem descrita na obra: 

Elementos humanos: _____________________________________________  

Elementos naturais: ______________________________________________ 
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2. Observa a fotografia do “Bosque Encantado” na Serra do Caramulo. 
“Bosque Encantado” na Serra do Caramulo 

 
Fotografada em 14 de novembro de 2012: Proximidade geográfica do Cabeço da Neve 

3. Apresenta semelhanças entre o excerto da obra e a fotografia. 

4. Vai à descoberta do “Bosque Encantado”. Segue as pistas, está muito 

atento ao percurso e reflete: 

a) Dirige-te para sudoeste. 

b) Vira na segunda cortada à esquerda. 

c) Faz uma fotografia do “Bosque Encantado”. 

d) Procura o pinheiro mais alto e deixa uma mensagem em papel com duas 

sugestões para que a “Serra do Caramulo seja a nossa herança global” e 

regista-as também aqui (dá-as a conhecer ao CEISC que se encarregará de 

as divulgar). 

 

 

 

 

Muito bem! Tens sentido de 
orientação!... 
Afinal as fadas e os bosques 
encantados existem mesmo aqui no 
Caramulo. 
E tu tens ideias excelentes!... 
Foi fácil, já ganhaste mais um carimbo 
de aventureiro do conhecimento da 

serra do Caramulo. 
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ATIVIDADE V 

AS ROCHAS DA PAISAGEM 

Data: ___/___/_____ 

Objetivos: 

● Observar a paisagem; 

● Caracterizar as rochas e os seus constituintes; 

● Sensibilizar para a importância do património geológico 

● Efetuar o registo fotográfico dos aspectos que permitem caracterizar a 

paisagem observada. 

 

Tarefa 1: 

As rochas são associações naturais de minerais e/ou de substâncias 

orgânicas existentes na superfície da Terra e no subsolo. Identificação das 

rochas existentes 

 

Como proceder: 

1. Olha à tua volta… Qual será o tipo de rocha predominante? 

Granito  Xisto  Basalto  Calcário  

 

2. Dá asas à tua imaginação… observa algumas formas curiosas que essas 

rochas apresentam… 

3. Fotografa-as ou desenha-as; dá-lhe nome; “adota” uma … 
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Tarefa 2: 

Como são constituídas as rochas? 

Como proceder: 

1. Observa mais atentamente uma amostra que recolhas aqui no local onde te 

encontras. Preenche a tabela com os dados correspondentes à amostra que 

recolheste. 

PROPRIEDADES OBSERVAÇÕES 

 

COR 

 

 

CONSTITUIÇÃO (MINERAIS) 

 

TAMANHO DOS CRISTAIS 

(OBSERVÁVEIS OU NÃO À VISTA 

DESARMADA) 

 

Outras observações: 

 
 
 
 

IDENTIFICAÇÃO DA ROCHA  
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Tarefa 3: 

A formação dos solos resulta da ação dos agentes erosivos sobre as rochas, 

entre eles: a água, as mudanças de temperatura, o vento e os seres vivos. 

 

1. Identifica os agentes erosivos correspondentes às frases que se seguem.  

Afirmações Agente erosivo 

Ao arrastar as partículas desgasta as rochas e 
altera-lhes a forma. 

 

Desgasta as rochas ao transportar materiais que 
atravessam as suas fendas. 

 

O aumento de volume da água infiltrada provoca 
fraturas nas rochas. 

 

As suas variações bruscas causam fraturas nas 
rochas. 

 

Os buracos, as galerias e as raízes das plantas 
alargam as fendas das rochas. 

 

 

2. Procura descobrir nas rochas à tua volta sinais da ação destes agentes 

erosivos. Alguns exemplos:   

 

 

 

 

 

Fotografa outros… 

 

 

Sugestões de melhoria, .... 

Temos geólogo! Afinal conhecer as rochas e os 
minerais é muito interessante! Podes aproveitar 
para começares aqui a fazer a tua coleção 
pessoal de rochas e minerais. Mãos à obra!... 
Aí está mais um carimbo de aventureiro do 

conhecimento da serra do Caramulo. 
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O ponto mais alto da Serra é um amontoado cónico de grandes 

pedregulhos. É conhecido por vários nomes: Cabeço, Cabecinho de Todo o 

Mundo, Cêsto Poceiro, Caramulinho e Caramulo. E, porque sobreleva todos 

os outros, foi ele o padrinho da Serra. 

Os árabes chamaram-lhe Alcôba e é com esse nome que alguns dos 

primeiros documentos a mencionam. 

Sobe ao “topo do mundo”, senta-te que a tarefa não foi fácil, e aprecia! 

É um deslumbrante miradouro da Beira Alta. Daqui avistas o Atlântico e toda 

a área até ao litoral, nitidamente distinta da oposta que é limitada pela Serra 

da Estrela e Lousã. Se repares com atenção podes ver que também aqui o 

homem teima em deixar a sua marca mais visível ou indelével.  

Agora apresentamos-te um conjunto de atividades para conheceres 

melhor o local onde te encontras e para poderes, no final de cada uma, 

colecionar carimbos para o teu passaporte. Boa aventura.... 

A aventura do conhecimento na 
Serra do Caramulo 

 
2.ª Estação – Caramulinho–Jueus–Pedrogão-Laceiras 
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ATIVIDADE I 

INTERPRETAÇÃO DA PAISAGEM 

Data: ___/___/_____ 

Objetivos: 

● Observar elementos presentes na paisagem 

● Interpretar diferentes elementos da paisagem 

● Sensibilizar para a preservação do património natural e construído 

● Respeitar o ambiente visitado 

 

Material necessário: 

Mapa, bússola, máquina fotográfica, lápis, lápis de cor, bloco de folhas de 

desenho A4, binóculos, calçado e roupa confortável (adequado à estação), 

lenço grande (venda) água, livro para identificação de flora, fauna e rochas. 

 

Tarefas: 

Percorre o trajeto que te leva à aldeia mais próxima – o Jueus. No percuros 

tenta resolver os desafios que te são colocados. 

1. Identificar no mapa o local de partida (Caramulinho) e de chegada (Jueus). 

2. Observar o local com e sem binóculos. 

3. Recolher fotografias dos aspetos que mais te chamem a atenção (liberta a 

tua sensibilidade de artista!). 

4. Descrever a paisagem. Registar em papel a descrição de todos os 

elementos sobre: relevo; substrato; vegetação; fauna; elementos construídos; 

intrusos na paisagem (resíduos/lixo), ... 

5. Descrever o que se ouve na paisagem (tapa os olhos com uma venda e 

durante um minuto identifica os diferentes sons que ouves na paisagem). 
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6. Descrever os cheiros da paisagem (procura identificar elementos naturais 

que possuam cheiros mais ou menos agradáveis e escreve sobre a sensação 

que experimentaste). 

7. Identificar património construído que se relaciona com o aproveitamento 

dos recursos naturais. 

8. Identificar situações com impacte negativo na paisagem. 

9. Na capela do Jueus – a partir deste magnifico miradouro e com a ajuda do 

mapa identifica e localiza: 

a) algumas das povoações que fazem parte do vale de Besteiros 

território educativo do nosso novo agrupamento: Tondela, Campo 

de Besteiros, Coelhoso, Tourigo, Barreiro, Cortiçada, Castelões, ... 

b) o local onde são depositados os resíduos sólidos urbanos de 

toda esta região (Aterro Sanitário do Planalto Beirão); 

c) a Barragem da Aguieira; 

d) a Serra da Estrela. 

10. Aqui o silêncio e toda a envolvência convidam à arte e à criação. Podes 

terminar este passeio e dando asas à tua criatividade. Faz um 

desenho/ilustração do que avistas deste local, realçando os aspetos que mais 

te impressionaram. 

 

 

 

 

Muito bem és o máximo! É bom saber 
que em Portugal existem lugares únicos 
e tu acabaste de conhecer mais um!... 
Mereces um carimbo de aventureiro do 
conhecimento da serra do Caramulo. 
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Sugestões de melhoria deste recurso: 

 

Este recurso tem enormes potencialidades quer em contexto escolar, 

quer para a população que pretende conhecer esta região. Pode envolver 

pessoas, instituições e empresas na sua elaboração/enriquecimento e 

produção. Pode assumir-se como um recurso para o CEISC que deve ser 

melhorado e alargado. 

Podem ser acrescentadas mais atividades de outros locais (alargar o 

percurso a toda a serra) e a outras temáticas (História, Gastronomia, Lendas, 

Tradições, Festas e Romarias....). O passaporte pode ter uma organização 

por cores, em que cada cor tem atividade/percursos sobre cada uma desses 

temas ou por fascículos, para não se tornar tão volumoso. 

 


