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Escariz…  

 

O Trilho… 
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Tema: Natureza e História 

Local: Escariz 

Ciências Envolvidas: Biologia e Geologia, Matemática e EMRC. 

Autores: 10ºA  

O topónimo “Escariz” é um derivado do germânico “Aschari”, cuja tradição é “Ascário”: literalmente tem o 
sentido de “guerreiro armado com uma lança de haste de madeira de freixo”. O geónimo “Ascário” surge 
também através do topónimo latino medieval “Villa Ascariquici”, “a quinta de Ascário”.  

Escariz está situada na margem direita do rio Inha. Pela existência na região de castros e mamoas, é fácil 
deduzir que o povoamento do território da freguesia de Escariz é remotíssimo. De facto, o povoado de Escariz 
possui alguns testemunhos importantes da sua ancianidade, entre os quais se destacam três plataformas e 
três linhas de muralhas, fragmentos de cerâmica, sendo também visíveis restos de construções habitacionais. 

Em 1838, Escariz figurava na comarca de Estarreja e concelho de Oliveira de Azeméis; em 1852 na comarca de 
Arouca e concelho de Fermedo; em 1862 no concelho de Arouca. 

Fonte: CMA 

Espécies florestais autóctones.  

Observe o carvalho e tire algumas notas sobre a árvore: altura aproximada; tipo de folha; é possível identificar 
em zonas do país; outras espécies/habitats a que está associada.  

Rio Inha 

Está próximo da nascente do Inha. Indique a secção de do rio em que se encontra; qual a ação erosiva 
predominante, tipo de relevo, velocidade das águas.  



Paragem 3  

 

Paragem 4  

 

Paragem 5  

 

Paragem 6  

 

Paragem 7  

 

Paragem 8 

 

Afloramento granítico  

Descre o afloramento rochoso….  

Tanque público 

O que significa a expressão “lavar roupa suja”. Justifique a localização deste tanque.  

Rio Inha 

Se não conseguiu responder às questões da etapa 2, tente de novo. Observe, descreva e interprete.  

Estrada Romana 

De acordo com os registos orais e a localização e sentido desta via antiga, ela faria ligação entre que cidades? 

Campos agrícolas – Minifúndios 

Descreva a morfologia dos terrenos agrícolas. Justifique a sua dimensão e a sua localização.  

Identifique algumas das aves que pode observar.  

Represas  

Qual a função destas represas/presas que aqui consegue observar nas margens da via e porque se localizam 
aqui.   
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Largo do Cruzeiro 

Aqui podes descansar.   

Parque do Inha 

Na margem do Rio Inha, fica o Parque do Inha. Aqui deverá apreciar toda a envolvente e claro fazer o circuito 
de manutenção.  

Avenida da Igreja 

Segue pela rua mais estreita, em direção à escola.  Qual o rumo da -rosa-dos-ventos que deverás seguir para ir 
para a escola? 

Canastro 

Para que sevem os canastros como o que vês na Travessa João Pêro?   

Fonte da Travessa João Pêro 

Qual a rocha utilizada para a construção desta fonte/fontanário?  

Alminhas de Vale de Quartas 

Vós que ides passando rogai por nós estamos penando”. Explique a localização das alminhas em cruzamentos.    
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Gravura Rupestre do Coruto 

Recorde o que aprendeu nas aulas de história e aprecie as marcas do passado. As gravuras podem estar 
associadas a rituais religiosos, encontros de povos e zonas de passagem. Que outras marcas, da presença do 
Homem, podem ser encontradas na envolvente à escola? 


