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3ª VISITA AO PATRIMÓNIO NATURAL 2010 

“Tipos de Vegetação e Biodiversidade”“Tipos de Vegetação e Biodiversidade”“Tipos de Vegetação e Biodiversidade”“Tipos de Vegetação e Biodiversidade”    
    

Moninhos Cimeiros, Moninhos Cimeiros, Moninhos Cimeiros, Moninhos Cimeiros, concelho de Figueiró dos Vinhosconcelho de Figueiró dos Vinhosconcelho de Figueiró dos Vinhosconcelho de Figueiró dos Vinhos    
    

NNNNo passado dia 22 de Maio, a Al-Baiäz – Associação de Defesa do Património realizou, na área 
do lugar dos Moninhos Cimeiros, concelho de 
Figueiró dos Vinhos, uma visita guiada pelo 
Prof. Mário Lousã ao grande museu vivo, a 
Natureza.  

DDDDepois de feito o inventário do 
património natural desta área, demo-lo a 
conhecer com a referida visita, aproveitando 
para nos associar-mos à comemoração do Dia 
Internacional da Biodiversidade. 

AAAA povoação dos Moninhos Cimeiros fica 
situada na margem direita da Ribeira de Alge, 
pertencente à 
freguesia de 
Agúda, concelho 

de Figueiró dos Vinhos. No passado, este lugar pertenceu ao extinto 
concelho de Maçãs de Dona Maria, da Comarca das Cinco Vilas. 

SSSSegundo o estudo do Dr. Costa Simões, elaborado em 1848 e 
publicado em 1860, “Topografia Médica das Cinco Vilas e Arega”, os 
Moninhos Cimeiros era o terceiro lugar com mais fogos da freguesia de 
Aguda. Possuía 28 fogos, só ultrapassado pela vila de Aguda com 30 e 
pelo lugar do Cercal com 29. A sua capela é de invocação a Nossa 
Senhora da Piedade.  

EEEEste lugar de uma só rua estreita apresenta, ainda, muitas casas da 
arquitectura tradicional rural construídas com a matéria-prima local, o 
xisto.  

Esta visita ocorreu na área dos xistos. 
Destacamos alguns tipos de vegetação associados: 
bosquetes de carvalho-alvarinho e de sobreiro; 
matagais dominados por giesta-amarela, 
medronheiro, urze-arbórea; matos dominados por 
sanganho-manso, carqueja, queiró, rosmaninho, tojo-
molar; vegetação ripícola junto à Ribeira de Alge 
(amieiro, borrazeira-negra, sabugueiro, carvalho-
alvarinho). 

ÀÀÀÀ volta desta povoação existem locais com 
nomes que deixam marcas da sua biodiversidade, 
como por exemplo: Lomba da Carraça, Lomba das 
Gralhas, Lomba do Bufo, Vale do Lobo, 

Coelheira… 

A próxima e última visita, deste ano, é no próximo dia 19 de Junho, em Pedrógão Grande. 


