Baião

O rio Ovil é um importante pólo de atração turística,
devido à pureza das suas águas, ao asseado das
suas praias e à riqueza de peixe existente nas
suas águas. Naquele seu ar campestre, é um rio
ecologicamente privilegiado onde subsistem sítios
amenos em que as plantas, o ar e as pessoas
estão em perfeita e suavíssima harmonia.

Vida Natural

Na serra da Aboboreira predominam
os espaços abertos com vegetação de porte
baixo, em particular nas áreas planálticas.
Dominam os matos rasteiros e os prados de
gramíneas altas. Os domos e blocos graníticos
são também comuns na paisagem. Do ponto de
vista da biodiversidade, assinala-se a presença
de uma rica fauna de aves de rapina. Nas
vertentes da serra, é por vezes vigorosa a
regeneração espontânea da ﬂoresta
nativa de carvalhos.

O rio Teixeira apresenta um grau de conservação
e valor ecológico superior elevado. Deslizando
suavemente por entre encostas declivosas, o rio
Teixeira é acompanhado nas suas margens por tufos
de junça-dos-rios e outras plantas exuberantes como
o feto-real. Para além da lesma Arion ater, facilmente
visível devido às suas grandes dimensões e coloração
negra, é possível observar libélulas que patrulham a
superfície do rio, como a Cordulegaster boltonii, e
outras que se encontram sobre a vegetação,
como a Calopteryx virgo.

A serra do Castelo está integralmente
incluída no concelho de Baião. Apesar da
similaridade com a serra da Aboboreira,
é mais diversa, pois inclui zonas de xisto,
espaços de planalto de baixo declive,
na vizinhança de áreas mais rugosas
e íngremes, de ocupação agroﬂorestal.
Estas são acompanhadas por pequenos
assentamentos humanos no terço
superior e médio das pequenas bacias
hidrográﬁcas. Os aglomerados urbanos
acompanham áreas agrícolas e
povoamentos ﬂorestais de
pinheiro-bravo e eucalipto.

O grande maciço xistoso da serra
do Marão é pontuado por aﬂoramentos
rochosos, cujos solos são revestidos por
matos, onde surge a queiró, a torga e a
carqueja. As manchas de vegetação
arbórea abrigam uma avifauna diversa
como o cartaxo-comum, o chapim-azul
ou «verdilhão».

Vida Natural

Nas encostas que ligam o pico
do Marão ao rio Douro, marcadas
por vales “poderosamente cavados”,
onde serpenteiam algumas linhas de
água como as do Ovil, do Zêzere, e
do Teixeira, desenha-se o concelho
mais verde do distrito do Porto.

Ao atravessar o concelho de Baião, o vale do
rio Douro alberga uma ﬂora e uma fauna variadas,
devido à diversidade dos habita, característica destas
paisagens durienses. Poderá observar o que a ﬂora
portuguesa tem de mais belo para oferecer: ervas
como a margaça e o dente-de-leão, arbustos como
o medronheiro, o trovisco e a urze-branca; e árvores
como o carvalho-alvarinho, o sobreiro e o lodão.
A terra fértil possibilita uma silvicultura forte de
eucalipto e pinheiro-bravo, bem como uma rica
agricultura de olival, vinha, ﬁgueira e milho.
Não esquecendo ainda os famosos laranjais…

O carvalhal da Reixela é considerado a mais
importante área de ﬂoresta nativa da região e
uma das mais importantes de todo o Douro Litoral.
Esta mata reﬂete a natureza dinâmica da vegetação
e a forma como esta evoluiu na ausência de usos
e outras perturbações causadas pelo Homem.
O abandono agrícola e pastoril permitiu a recuperação
da vegetação e o desenvolvimento de extensos
carvalhais, dominados pelo carvalho-alvarinho
(Quercus robur) mas com presença frequente
do carvalho-negral (Quercus pyrenaica).
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A terra que liga o pico do Marão a uma das mais belas
albufeiras do rio Douro, com cerca de trinta quilómetros,
que vão de Frende à Pala, tem um único nome: Baião.
Nas encostas de permeio, marcadas por vales
“poderosamente cavados”, onde serpenteiam algumas
linhas de água como as do Ovil, do Zêzere, e do Teixeira,
desenha-se o concelho cuja paisagem tanto encantou o
nosso mais famoso romancista do século XIX ao ponto
de escrever um verdadeiro ”hino” ao património
ambiental: A Cidade e as Serras.
Os planaltos da Aboboreira e o castelo de Matos fazem a
nossa memória recuar a tempos e povos que deram vida a
esta paisagem desde há mais de 6.000 anos. E ainda antes
da nacionalidade, outras gentes por aqui se foram ﬁxando,
sendo a Terra de Baião referida já num documento
de 1066, até que, em 1 de setembro de 1513,
D. Manuel lhe outorgou a carta de Foral.

A localização geográﬁca do concelho dá-lhe o privilégio de
abrir as portas entre a paisagem do Entre Douro e Minho e
a transmontana, de passar do granito ao xisto, permitindo
ao visitante provar os sabores de uma gastronomia ímpar,
inconfundível, que deixa o sabor no palato de quem
a degusta para “sempre”!

A Fundação Eça de Queiroz, o campo arqueológico
da Serra da Aboboreira, o Mosteiro de Santo André
de Ancede, as belas igrejas e ermidas, os vestígios
de calçadas romanas e das variantes dos
Caminhos de Santiago, as aldeias típicas, os
laranjais da Pala, as bengalas de Gestaçô, as
cestas de piorna de Frende, os painéis e peças
decorativas em mosaico cerâmico e de pedras
naturais, são apenas mais alguns motivos
para uma agradável visita a Baião.

Dólmen de Corredor de Chã de Parada I. Monumento Nacional. Integra
o conjunto megalítico da Serra da Aboboreira. GPS 41.202882 -8.007727
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Pormenor de pintura mural na Igreja de São Tiago de Valadares.
Monumento da Rota do Românico. GPS 41.144538 -7,982819
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Mosteiro de Sto. André de Ancede.
Monumento da Rota do Românico. GPS 41.101891 -8.056794
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O QUE FAZER
Fundação Eça de Queiroz – Núcleo Museológico.
Quinta de Vila Nova – Tormes. GPS 41.124972 -8.004266
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Carvalhal da Reixela. A mais importante área de ﬂoresta nativa da região.
GPS 41.186546 -7.994783

