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4ª VISITA AO PATRIMÓNIO NATURAL 2010 
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NNNNo passado dia 19 de Junho, a Al-Baiäz – Associação de 
Defesa do Património realizou, entre o jardim da Devesa e o 
Vale de Góis, concelho de Pedrógão Grande, uma visita 
guiada pelo Prof. Mário Lousã ao grande museu vivo, a 
Natureza.  

Pedrógão Grande é o concelho mais a Norte do distrito 
de Leiria. Situado na margem direita do rio Zêzere, junto ao 
grande lago artificial da barragem do Cabril. 

Em 1206 D. 
Pedro Afonso 
concedeu o foral a esta 
vila. Além de terra 
antiga, tem muitos 
motivos de interesse, a 
começar pela sua sala 
de visitas, o Jardim da 
Devesa, o mais bonito 
dos concelhos do 
Norte do distrito de 
Leiria, onde convivem 
muitas espécies da 

flora local com as exóticas, aconselhamos uma visita.  

Depois percorremos alguns caminhos antigos, entre muros de antigas Quintas. Pelo caminho 
encontrámos o Jardim dos Cheiros, onde se concentram a maioria das espécies aromáticas da região. 
Também aqui encontrámos o quase extinto azereiro (Prunus lusitanica), planta muito abundante na 
região há uns séculos. 

A meio do trajecto começámos a ter uma vista 
deslumbrante sobre o grande lago da Barragem do 
Cabril. Na outra margem, lá estava, imponente, a 
Senhora da Confiança a vigiar-nos.  

Ao longo desta caminhada também vimos as 
cravinas (Dianthus sp.) uma planta que só se vê 
nos granitos. Por falar em granitos, também 
admirámos o importante monumento natural, 
conhecido no concelho por Penedo Rachado. É uma 
rocha granítica com uma dimensão considerável, que 
se encontra fracturada e que a população local 
chamou de Penedo Rachado. 

Com esta visita terminámos a campanha deste ano. Investigámos, inventariámos e demos a 
conhecer muito do património existente na Região. 

Para finalizar os nossos agradecimentos ao Prof. Mário Lousã por mais esta campanha e à 
Câmara Municipal de Pedrógão Grande pelos seu apoio a esta visita. 


