
Já há flores no Cabeço Santo!
Para quem, mesmo sendo de Belazaima, não o saiba, começarei por recordar que as áreas de medronhal 

e matagal do Cabeço Santo, que por serem rochosas e escarpadas escaparam ao processo de plantação de 
eucaliptos, contêm uma biodiversidade ímpar à escala local. Sobretudo ao nível das plantas herbáceas e das 
pequenas plantas características dos habitats rupícolas (das rochas),  é possível  encontrar  aí  espécies que 
dificilmente ou virtualmente já não se podem observar noutros locais. É impossível referi-las aqui todas, e é 
sempre redutor isolar uma ou outra espécie quando é o conjunto, a comunidade, que é importante valorizar. 
Mas, não deixarei de referir algumas das mais “interessantes”: a erva-língua, a única das nossas orquídeas 
silvestres; os cravos-rosados, uma planta das rochas incrivelmente frugal;  as pútegas, curiosas plantinhas 
comestíveis, parasitárias das cistáceas; campainhas-amarelas e Ornithogalum concinum (sem nome comum 
conhecido),  belas  plantas  com estatutos  de  protecção  reconhecidos:  a  primeira  consta  do  Anexo  V  da 
Directiva  Habitats  da  União Europeia  e  a  segunda  é  um endemismo  ibérico  sob  especiais  cuidados  de 
conservação.

Os estratos mais visíveis são contudo o matagal baixo e o arbustivo. Mesmo neste podemos encontrar 
espécies raras em outros locais como o lentisco (da família da oliveira) e a murta. A espécie dominante do 
estrato arbustivo é contudo o medronheiro, espécie que, como muitas outras destes matagais, exige pouco e 
dá muito, neste caso uma abundância de flores e de frutos.

O matagal baixo é dominado pelas urzes, sobretudo a Erica umbelata (queiroga), planta melífera que na 
Primavera empresta à paisagem um espectacular colorido. Também de abundantíssima floração mas mais 
discreta é a Erica scoparia (urze-das-vassouras). E temos ainda as outras urzes, as cistáceas, o rosmaninho, o 
tomilho,  os  tojos,  as  giestas,  a  carqueja...  uma  comunidade  de  plantas  bem diversa,  de  grande  beleza, 
notavelmente  adaptada às  condições  físicas  que  lhe  são impostas,  com qualidades  que  o  senso comum 
prefere ignorar pois assim lhe é mais fácil endemoninhar essa formação vegetal pela sua responsabilidade na 
propagação  dos  incêndios.  E  é  verdade:  o  matagal  arde.  Ardeu  na  madrugada  de  18  de  Setembro  em 
Belazaima,  tal  como praticamente  todo o medronhal  do Cabeço Santo,  tal  como muito eucaliptal adulto 
mesmo com escasso ou inexistente matagal de sub-bosque.

Quer dizer  então que toda aquela riqueza botânica de que referi  atrás alguns exemplos  se perdeu? 
Apenas temporariamente. Formações vegetais como essas possuem uma grande capacidade de regeneração 
após o fogo, e realmente têm um inimigo que pode ser ainda mais destrutivo do que ele. Refiro-me às plantas 
invasoras, em particular as Acácias  dealbata (mimosa) e  longifolia, cujo potencial invasor após o fogo é 
muito elevado. Isto não quer dizer que o impacto directo do fogo seja desprezável: ele elimina de facto, 
embora  temporariamente,  o  ecossistema,  deixando este  de  ser  capaz  de  suportar  a  fauna,  e  o  solo fica 
fragilizado, sendo durante algum tempo mais vulnerável à erosão.

Mas  os  sinais  de  esperança  não  se  fizeram  esperar.  No  dia  7  de 
Outubro,  menos de três semanas após o fogo,  visitei  de novo o Cabeço 
Santo. Caminhei sob as pedras negras, como se elas próprias tivessem sido 
queimadas. Pisei os medronhos carbonizados, que amadureceriam no final 
deste  Outono.  Andei  entre  os  ramos  calcinados  das  urzes  que  ainda  há 
meses lançavam para o ar nuvens de pólen. Escutei o silêncio da morte. 
Senti o odor da destruição. Mas, de repente, a surpresa: pequenas manchas 
verdes despontavam já em alguns locais.  Maior surpresa ainda:  já  havia 
flores!  Incrédulo,  ajoelhei-me nas negras cinzas para  ver mais  de  perto. 
Soltou-se-me uma lágrima de comoção mas apanhei-a com a mão para não 
cair  numa  flor  (poderia  não  gostar,  devido  ao  sal).  Senti  uma  enorme 
vontade de descer rapidamente à aldeia e gritar aos quatro ventos: “Já há 
flores no Cabeço Santo!”

Eram flores das mais pequenas, que eu já conhecia mas de que ainda 
nem  sequer  sabia  o  nome,  porque  dantes  não  eram  senão  minúsculas 
campânulas  brancas  perdidas  num  manto  de  cores  e  de  formas.  Mas  agora,  que  tudo  o  resto  tinha 
desaparecido, essas pequenas flores brancas tinham-se tornado na coisa mais preciosa do monte. Fique ali, 
entre o céu azul e a terra escura, a meditar um pouco na vulnerabilidade da vida, na tenacidade da vida, e 
então ocorreu-me que talvez houvesse ali uma importante lição a aprender: valorizemos e apreciemos mesmo 
as mais pequenas e modestas expressões da Vida, pois em algum momento elas podem tornar-se para nós as 
coisas mais valiosas do mundo.
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