
Aveiro, 15 de Novembro de 2006

Caro concidadão,

Este é um apelo, e um desafio, para que conservemos e recuperemos as últimas 
manchas de vegetação nativa que sobreviveram ao último meio século de cultivo intensivo 
e extensivo do solo de montanha. Essas manchas constituem a memória de uma paisagem 
desaparecida, e são depositárias de uma biodiversidade e de uma beleza únicas à escala 
local.

Encontram-se, contudo, ameaçadas: a presença da flora invasora, em conjunto com 
a acção do fogo, têm vindo a fazer diminuir ainda mais a extensão dessas áreas, tendo o 
incêndio de Setembro de 2005 constituído mais um passo nesse processo.

Cabe-nos a nós,  membros  da comunidade local,  a  principal  responsabilidade em 
inverter esse processo de degradação e em legar às gerações futuras um património que 
recebemos do passado, e que será muito difícil ou mesmo impossível de reconstituir se 
for deixado desaparecer. Vimos convidá-lo a contribuir para que isso seja possível, de 
uma ou mais das seguintes maneiras:

• Contribuindo  financeiramente  para  a  aquisição  (pelo  Fundo  de  Conservação  da 
Associação Quercus  – Associação Nacional  de Conservação da Natureza)  de um 
terreno no Cabeço Santo (ver folheto anexo). De todas as contribuições é passado 
recibo,  válido  para  a  obtenção  de benefícios  fiscais  em sede  de IRS (não  se 
esqueça de indicar o seu n.º de contribuinte).

•  Participando em acções de campo, quer promovidas pelo Núcleo Regional de Aveiro 
da Quercus – A.N.C.N., quer organizadas ao nível local.

• Apoiando de outras formas as acções e medidas que sejam tomadas para atingir os 
objectivos enunciados.

Cordiais saudações,

P’lA Direcção do Núcleo Regional de Aveiro da Quercus – A.N.C.N.,

(Paulo Domingues, Membro da D.N.R. de Aveiro, Coordenador deste Projecto).

Se for do seu interesse, preencha, recorte e devolva para Apartado 363, 3811-905 Aveiro) o talão abaixo:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nome: _______________________________________________________________

Morada: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

Pretendo receber informação sobre as acções a levar a cabo...

... por correio electrónico para: _____________________________________________

... por correio postal, para a morada acima indicada.
(se pretender acrescentar algo, faça-o no verso deste talão)
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