
SERRA DA ESTRELA 

 

No âmbito da disciplina de Biologia e Geologia, os alunos do 10ºA realizaram, nos dias 11 

e 12 de junho de 2014, uma visita de estudo ao Parque Natural da Serra da Estrela. 

O primeiro dia ficou marcado pela visita ao CISE (Centro de Interpretação da Serra da 

Estrela), com o visionamento de um pequeno filme em 3D sobre a Serra da Estrela e uma 

viagem virtual pela mesma, dando a conhecer as suas características singulares, além da fauna 

e da flora típicas desta Serra. 

Depois da visita ao CISE, os alunos tiveram a oportunidade de conhecer a Serra mais de 

perto, através de um passeio pedestre pelo planalto superior da Serra, guiado por Vítor 

Simões(?), ao longo do qual observaram a lagartixa-da-montanha (Iberolacerda monticola), 

que apenas existe na Serra da Estrela, o grilo de cela e outras espécies vegetais e animais. 

O dia terminou com uma vista sobre os Cântaros Magro, Raso e Gordo e da Rua dos 

Mercadores, estruturas de rocha magmática. 

O segundo dia começou com uma visita ao Vale Glaciar do Zêzere, ao Covão d’Ametade e 

ao Poço do Inferno, onde foi possível conhecer uma espécie cada vez mais ameaçada, o teixo 

(Taxus baccata), que é utilizado para tratamento de cancro. 

Sob um sol abrasador, os alunos visitaram os museus de Belmonte: o Museu do Azeite, o 

EcoMuseu, o Museu dos Descobrimentos e o Museu Judaico. Sendo esta a terra natal de um 

grande navegador português, Pedro Álvares Cabral, esta viagem culminou numa visita ao 

Panteão dos Cabrais, local onde ele se encontra sepultado, e aocastelo de Belmonte. 

Temos de saber apreciar o que é NOSSO. Apreciar e preservar! As características únicas, 

tanto a nível geológico como biológico, fazem com que a Serra da Estrela seja um lugar 

verdadeiramente precioso, um autêntico “espetáculo de feras à solta”!!! 


