
Visita ao Cabeço Santo no dia 23 de Maio

No dia  23 de Maio,  Sábado,  realiza-se uma visita  guiada  à  área  de intervenção do 
Projecto Cabeço Santo, em Belazaima do Chão, Águeda. A visita durará todo o dia e 
iniciar-se-á com uma pequena caminhada por um carvalhal em recuperação há quase 20 
anos,  na  vizinhança  de  Belazaima.  Este  carvalhal  apresenta  parcelas  em  estágios 
bastante diferentes de evolução, podendo observar-se a vegetação típica de cada estágio 
e os resultados das intervenções levadas a cabo para acelerar o processo de sucessão, e 
dessa forma minimizar o risco associado à presença de formações vulneráveis ao fogo.

Depois desta visita será a caminhada pelo Cabeço Santo, visitando as diversas áreas de 
intervenção do projecto e realizando um percurso circular pelo monte, incluindo áreas 
ribeirinhas  e  áreas  das cotas  mais  elevadas  do monte.  Esta  visita  será  também uma 
forma de avaliar e reflectir sobre o percurso pedestre cuja demarcação se prevê realizar 
no próximo ano,  no âmbito  do financiamento  do Mecanismo Financeiro  do Espaço 
Económico Europeu. O percurso no Cabeço Santo tem uma extensão de 5 a 6 km, por 
caminhos razoáveis ou bons, e desenvolve-se entre as cotas de 150 e 400 metros de 
altitude.

O almoço e o lanche serão em forma de piquenique devendo cada participante trazer o 
seu.

O ponto de encontro é às 9:30h na Junta de Freguesia de Belazaima, havendo também 
uma partida de Aveiro, junto à Estação de Caminhos de Ferro, às 8:30h, com passagem 
pela  Sede  da  Quercus  no Bairro  de Santiago.  Aqui  será  também uma ocasião  para 
partilha de transporte de maneira a minimizar o número de veículos no percurso Aveiro-
Belazaima. O regresso será com saída de Belazaima cerca das 18:00 horas.

As  inscrições  deverão  ser  feitas  até  21  de  Maio  para  cabsanto@gmail.com ou pelo 
telefone 966 551 372, que também pode ser utilizado para qualquer  esclarecimento. 
Deve ser proporcionado um telefone de contacto. Quem precisar e quem puder oferecer 
lugares de transporte a partir de Aveiro, solicite e informe por favor.

O  Projecto  Cabeço  Santo  é  financiado  pelo  Mecanismo  Financeiro  do  Espaço 
Económico  Europeu  e  pela  Câmara  Municipal  de  Águeda,  e  tem  como  parceiro 
principal a Silvicaima.
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