
 JORNADAS DE INVERNO 2011 NO CABEÇO SANTO

O Núcleo de Aveiro da Quercus promove e organiza as Jornadas de Inverno no Cabeço 
Santo, um conjunto de dias de Sábado ao longo do Inverno dedicados à participação 
voluntária nos trabalhos de Recuperação Ecológica levados a cabo pelo projecto neste 
monte da freguesia de Belazaima do Chão, Concelho de Águeda.  

Neste Inverno os trabalhos a realizar são sobretudo a plantação de árvores e arbustos e, 
como tem sido hábito, o controlo das plantas de espécies invasoras. Embora, com os 
trabalhos  dos  últimos  anos,  a  sua  distrribuição  tenha  regredido  significativamente, 
restaram manchas em alguns locais de difícil acesso e plantas isoladas encontram-se um 
pouco por todo o lado. É necessário eliminá-las para que não voltem a reconstituir as 
manchas.

Trabalhos a realizar

Há duas áreas principais que serão alvo de plantação neste Inverno: o vale nº 2 e a 
margem  norte  do  Ribeiro,  a  montante  do  vale  nº  6.   Por  isso,  nestes  dois  locais 
realizaremos  os  principais  trabalhos.  No  entanto  há  pelo  menos  outro  trabalho 
importante  a  realizar  ainda  nesta  Estação:  o  corte  dos  rebentos  secundários  dos 
carvalhos com origem em rebentação de toiça, depois da selecção de varas realizada no 
ano passado. Este corte ajuda a dar mais vitalidade ao rebento seleccionado. Outros 
trabalhos em agenda são a limpeza e plantação de uma estreita faixa ribeirinha a jusante 
do vale nº 6 e a revisão das áreas plantadas em anos anteriores.
Os  trabalhos  serão,  em  cada  dia,  adaptados  ao  número  e  características  dos 
voluntários presentes.

Destinatários

Todos os cidadãos ou grupos de cidadãos que queiram contribuir de forma voluntária 
para este projecto. De forma especial, são convidados os cidadãos da Freguesia de 
Belazaima e do Concelho de Águeda.
São também bem-vindos grupos de empresas, associações, escolas, escuteiros, etc. que 
se queiram organizar para realizar uma jornada. Poderão ser marcados dias específicos 
para estes grupos.

Calendarização das Jornadas de Trabalho Voluntário de Inverno

• Janeiro: 22
• Fevereiro: 5 e 19
• Março: 5 e 19

Realizar-se-ão jornadas sempre que haja pelo menos 2 voluntários inscritos até à 
Quinta-feira à noite anterior ao Sábado previsto.



Apoio aos Voluntários:

• Alimentação oferecida pela organização.
• Possibilidade de transporte a partir de Aveiro e de Águeda.
• Entrega de certificados de participação a todos os participantes, se pedido.

Formas Alternativas de Colaboração

Através de donativos em dinheiro, que complementam os apoios institucionais:

• Por cheque enviado para o Núcleo de Aveiro da Quercus, conta “Cabeço Santo” 
na CGD, com o número 0239 018448 830

• Por transferência bancária para o NIB 0035 0239 0001 8448 8309 4 (enviando 
comprovativo por correio postal ou e-mail para cabsanto@gmail.com, com 
identificação do número de contribuinte).

Os donativos privados (particulares ou empresariais) permitem a atribuição de 
benefícios fiscais, em sede de IRS ou de IRC.

Mais informação: 

• No blogue do projecto http://ecosanto.wordpress.com
• Através do endereço de correio electrónico cabsanto@gmail.com
• Pelo nº de telemóvel do Núcleo de Aveiro da Quercus, 966551372.

Apoios institucionais ao Projecto:

• Câmara Municipal de Águeda (fundos). 
• Altri Florestal (espaço de intervenção).
• Junta de Freguesia de Belazaima (terreno, equipamento)
• Associação Florestal do Baixo Vouga (mão de obra)
• Espaço Talassa (fundos)
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