
 

O Núcleo de Aveiro da Quercus promove e organiza as Jornadas de Verão no Cabeço Santo, 
um conjunto de dias de Sábado ao longo do Verão 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.  

O destaque nestas Jornadas de Verão vai para o acompanhamento das áreas plantadas, mas os 
trabalhos  de  fundo de  remoção  de plantas  de  espécies  invasoras  vão continuar.  Este  ano 
haverá uma jornada especial de dois dias, em Agosto, também de celebração do aniversário 
do projecto (o 6º).

Trabalhos a realizar

Os trabalhos  realizar-se-ão por toda a  área de intervenção do projecto,  de acordo com as 
acções a realizar:

• Nas cotas mais elevadas do monte continuarão as acções de corte/arranque de plantas 
de acácia-de-espigas e de eucaliptos dispersos.

• Ao longo do Ribeiro serão cuidadas as árvores e os arbustos plantados ao longo dos 
últimos anos, sobretudo pelo corte da vegetação concorrente.

• Também ao longo do Ribeiro,  continuarão  os  trabalhos  de corte  ou descasque de 
plantas dispersas de mimosa.

• Também ao longo dos vales principais  se realizarão os trabalhos  referidos para as 
margens do Ribeiro.

• Se possível, realizar-se-ão contribuições para a demarcação do percurso pedestre ao 
longo da área de intervenção.

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.

Calendarização das Jornadas de Trabalho Voluntário de Verão

• Julho: 21
• Agosto: 24-25 (Jornada especial de aniversário do Projecto)
• Setembro: 8

JORNADAS DE VERÃO NO CABEÇO SANTO

Núcleo de Aveiro



Realizar-se-ão jornadas sempre que haja pelo menos 2 voluntários inscritos até à Quinta-
feira à noite anterior ao Sábado previsto. Alterações devido a condições meteorológicas 
adversas são comunicadas aos voluntários inscritos até à véspera da data prevista. Alterações 
por outros motivos são tornadas públicas no blogue do projecto sempre que possível até duas 
semanas antes da data prevista.

Na jornada de aniversário será possível pernoitar em Belazaima (acampando ou não).

Apoio aos Voluntários:

• Alimentação oferecida pela organização podendo, quando as condições o permitirem, 
incluir um cozinhado solar.

• Possibilidade de os voluntários serem apanhados na Estação da Caminhos de Ferro de 
Águeda cerca das 9:10h e lá levados de novo no final do dia..

• Entrega de certificados de participação, se solicitados.

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, 966 551 372.

Apoios e patrocínios ao Projecto:

• Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (EEA Grants) (fundos, em 
2009/10)

• Câmara Municipal de Águeda (fundos). 
• Altri Florestal (área de intervenção).
• Junta de Freguesia de Belazaima (parcelas de terreno)
• Associação Florestal do Baixo Vouga (Acessoria técnica e condições vantajosas na 

prestação de serviços florestais)
• Espaço Talassa Lda., empresa Açoriana (patrocínio financeiro)
• Solzaima SA, empresa de Belazaima (patrocínio financeiro, por intermédio do 

Projecto Criar Bosques, da Quercus)
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