
  

Calendário 2010

Alusivo aos trabalhos de recuperação ecológica promovidos pelo 
Núcleo de Aveiro da Quercus no Cabeço Santo, Freguesia de 

Belazaima do Chão (Concelho de Águeda) 



  

O Projecto Cabeço Santo teve início em Setembro de 2006, cerca de um ano depois do grande incêndio que, em 18 de 
Setembro de 2005, queimou extensas áreas nos Concelhos de Mortágua, Anadia e Águeda. O ponto de partida para este 
projecto foi a necessidade de se tomarem medidas que evitassem a degradação das últimas áreas de vegetação espontânea 
da freguesia de Belazaima do Chão, existentes no Cabeço Santo, e ameaçadas, após o fogo, pela presença da flora 
invasora, em particular a acácia-de-espigas. Com efeito, sem essa ameaça, a flora espontânea não teria dificuldade em 
recuperar após o fogo, como o fez deste tempos imemoriais. No entanto, a presença de núcleos e de um banco de 
sementes já abundante da acácia-de-espigas, espécie de forte potencial colonizador após o fogo, fazia prever uma 
agressiva expansão da sua distribuição, como de facto se veio a verificar. Se nada fosse feito, os já reduzidos e 
pressionados núcleos de vegetação nativa da freguesia seriam largamente “engolidos” por essa “fúria” invasora.

No entanto, aproveitando o facto de a maior parte dos núcleos de vegetação espontânea se encontrarem dentro de 
uma grande propriedade administrada pela empresa Silvicaima, e o facto de esta empresa planear efectuar acções de 
replantação do eucaliptal na propriedade, obrigando-se contudo a respeitar certas limitações antes não existentes, levou 
a que a área de intervenção do projecto se estendesse para além dos núcleos primitivos de vegetação espontânea, para 
incluir outras áreas onde o cultivo seria abandonado, concretamente em torno dos vales e margens das linhas de água. 
Mas nestas áreas o desafio era bastante maior, porque, para além de serem áreas já exploradas no passado, se 
encontravam densamente invadidas com outra espécie de características fortemente invasoras: a mimosa (Acacia 
dealbata). 

O grosso dos trabalhos de intervenção nestas áreas iniciou-se em 2008, graças ao apoio da Câmara Municipal de 
Águeda e à contribuição financeira da Silvicaima, contribuições enquadradas num protocolo assinado em 2008 com a 
Quercus. Em 2009 o projecto obteve um financiamento do Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu 
(EEE), o que lhe permitiu realizar a intervenção inicial de remoção e eliminação química da vegetação exótica e invasora 
nas restantes áreas da propriedade gerida pela Silvicaima. Além disso, a própria Quercus adquiriu outras áreas de interesse 
para o projecto: já em 2006 tinha adquirido um terreno que continha a maior e mais interessante parte da área de 
vegetação espontânea do Cabeço Santo, e em 2009 adquiriu áreas contíguas ao Ribeiro de Belazaima, permitindo ao 
projecto intervir na recuperação deste ribeiro ao longo de uma considerável extensão. No total, a área de intervenção do 
projecto não andará longe dos 100 hectares.

Para além da eliminação da vegetação invasora, que, mesmo após a intervenção inicial, exige um acompanhamento ao 
longo de anos, o projecto promove a implantação de vegetação nativa, onde ela já não existe, por meio da plantação e 
da sementeira de árvores e arbustos. Em 2010 prevê-se a instalação de um apiário em modo de maneio biológico e a 
demarcação de um percurso pedestre. 

Embora a maior parte dos trabalhos realizados o tenham sido por mão de obra profissional, até pela mais elementar 
inadequação a outro tipo de contribuição, o projecto acolhe e promove a contribuição voluntária, também como 
forma de educação e consciencialização ambiental. Está também aberto a outras acções de educação ambiental, 
concretamente as que as escolas ou outras organizações queiram promover. Os donativos em dinheiro para o projecto  
oriundos de entidades privadas concedem benefícios fiscais em sede de IRS/IRC. O produto da venda deste calendário 
também reverte para o projecto. 

O projecto mantém um blogue, através do qual divulga o seu desenrolar e promove a participação voluntária: 
http://ecosanto.wordpress.com. Qualquer contacto relativo ao projecto pode ser feito através do endereço de correio 
electrónico cabsanto@gmail.com ou pelo endereço de correio postal do Núcleo de Aveiro da Quercus.

Este calendário retrata aspectos da paisagem e da flora do Cabeço Santo, bem como alguns dos trabalhos aí realizados, 
ao longo de cada um dos meses do ano. Para além da pequena contribuição que possa gerar para o projecto, tem a 
missão principal de contribuir para que os cidadãos, sobretudo os que mais perto da sua área de intervenção se 
encontram, desenvolvam uma apreciação pelos valores que ele pretende salvaguardar.

O Projecto Cabeço Santo...

Junta de Freguesia
de Belazaima

Núcleo de Aveiro Associa o Florestalçã

do Baixo Vouga

O Projecto Cabeço Santo é 
promovido pelo Núcleo de Aveiro da 
Associação Quercus, tendo como 
parceira a Silvicaima, e é financiado 
pela Câmara Municipal de Águeda e, 
em 2009/10 pelo Mecanismo 
Financeiro do Espaço Económico 
Europeu (EEA grants), contando 
ainda com o apoio da Junta de 
Freguesia de Belazaima e da 
Associação Florestal do Baixo Vouga.
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Em Janeiro, a água corre com abundância nas Bicas de Aguadalte, 
propriedade adquirida pela Quercus em 2006. Junto a esta pequena 
cascata desenvolve-se uma das mais bem conservadas manchas de 
medronhal do Cabeço Santo, embora recupere agora do incêndio de 
2005. A acácia-de-espigas (Acacia longifolia), espécie exótica de 
características invasoras, é também abundante em torno da cascata, 
tendo-se em 2009 realizado aí um esforço decisivo para a sua 
erradicação.

Medronheiro plantado em 
Janeiro de 2009. Entre 
Janeiro e Março plantaram-
se no Cabeço Santo mais de 
1500.


