Paisagem Protegida da Serra do Açor
SOBRE

Situada junto a Arganil, a Área de Paisagem Protegida da Serra do Açor inclui uma zona de grande valor natural que
faz parte da rede europeia de reservas biogenéticas - a Mata da Margaraça. A vegetação luxuriante destas encostas
xistosas é um dos raros exemplos do coberto vegetal primitivo das serranias do centro de Portugal, que subsistiu até
aos nossos dias.
O ar puro que aqui se respira e a frescura resultante da abundância de água convidam a grandes passeios
(pedestres ou de bicicleta) nos dias quentes de verão. São muitas as ribeiras que nascem na Serra do Açor e por
toda a parte é possível ouvir o som da água a correr e encontrar pequenas lagoas ou praias fluviais. Um dos lugares
mais belos é a Fraga da Pena, um sítio paradisíaco, em que a água cai em cascatas de uma altura de setenta metros,
formando uma piscina natural muito agradável.
Da fauna local destaca-se o açor, a ave de rapina que deu nome à Serra e é símbolo da Área de Paisagem Protegida,
que convive com outras aves como a coruja-do-mato e o gavião. Encontram-se também vários mamíferos como o
javali e a gineta, e uma grande diversidade de invertebrados, em que se destacam cerca de 240 espécies de
borboletas.
Não deixe também de visitar a aldeia histórica de Piódão, muito bem integrada nas encostas da Serra. As casas
desta povoação de ruas estreitas e íngremes, foram construídas com o xisto e a lousa que abundam na Serra do
Açor. Aqui poderá provar produtos regionais, com destaque para o mel e a aguardente, e, adquirir cestos ou colheres
de pau fabricados por artesãos locais.
Contactos
Sede:
Casa Grande, Mata da Margaraça - 3305-031 BENFEITA (ARGANIL)
Tel.: +351 235 741 329 - Fax: +351 235 741 379
E-mail: ppsa@icnf.pt

Website:

http://www.natural.pt/portal/pt/AreaProtegida/Item/24
http://www.natural.pt/portal/en/AreaProtegida/Item/24
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Roteiros sinalizados
Área do parque: 346 ha.
Altitude: Máx - 1.012m; min - 400m
Alojamento disponível
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