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3ª Campanha
de Sensibilização

 Reflorestar

Portugal
de Lés-a-Lés
Neste 5º Portugal de Lés-a-Lés Off-Road
a Federação de Motociclismo de Portugal
lançou de novo uma campanha dirigida
aos alunos do ensino básico para que
estes comecem a sentir a importância
da escolha das espécies de árvores
próprias da região para reflorestação.

A campanha de sensibilização - durante
o decorrer do evento - consiste em:

- Plantar simbolicamente uma jovem árvore
autóctone em cada escola;

- Oferecer também a cada aluno
uma Banda Desenhada explicativa
das vantagens das espécies autóctones

- E perto de 23 de novembro
(Dia Nacional da Floresta Autóctone)
regressar a todas estas escolas e oferecer
uma árvore autóctone a cada aluno.
Porquê só nesta data?
Porque é altura mais adequada à plantação.

- O 5º Portugal de Lés-a-Lés Off-Road”,
evento turístico e sem fins competitivos
decorre de 2 a 5 de outubro de 2019
e ligará Vila Pouca de Aguiar à Praia de Faro
com etapas em Pampilhosa da Serra e Coruche.



3ª Campanha

Reflorestar

Portugal

de Lés-a-Lés

Porquê plantar a arvore autóctone?

Porque está mais adaptada ao solo e ao clima e, por isso:

· Resiste melhor a pragas e doenças do que as espécies

introduzidas;

· Resiste melhor a longos períodos de seca ou de chuva intensa;

· Regula o ciclo da água e a sua qualidade, evitando a erosão

do solo;

· Ajuda a manter a fertilidade do espaço rural e o equilíbrio

ecológico das paisagens;

· É importante local de abrigo, alimento e reprodução de grande

número de espécies animais da fauna portuguesa, algumas delas

em vias de extinção;

· Contribui para a redução do efeito de estufa, fixando o carbono

atmosférico;

· Quando plantada junto a rios e ribeiros, contribui para a melhoria

da qualidade da água, fomentando a vida aquática e cria melhores

condições de pesca desportiva;

· Resiste melhor aos incêndios florestais e evita a sua propagação;

· Fornece madeiras de qualidade para a indústria, nomeadamente

de mobiliário (castanho, carvalho, etc.);

· Fornece frutos (castanha, bolotas, etc.) e matérias-primas

(cortiça e lenha);

· Aumenta o valor turístico dos sítios ao manter a qualidade das

   nossas paisagens.

Dr. Nuno Gomes Oliveira

Biólogo
Fundador

do Parque Biológico de Gaia
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De acordo com a região de cada localidade/etapa do evento,
foram escolhidas as espécies de árvores que lhe estão adaptadas.

As 4 localidades estão situadas nas seguintes “Principais Formações Vegetais de Portugal Continental”
segundo o livro “A Árvore em Portugal” de Francisco Caldeira Cabral e Gonçalo Ribeiro Telles:

PROGRAMA

       Quarta-feira, 2 de outubro – 11.00h
  Vila Pouca de Aguiar

            Agrupamento de Escolas de VP de Aguiar

    - Plantação de um freixo (Fraxinus angustifolia).
 - Entrega de Banda Desenhada aos 300 alunos

Quinta-feira, 3 de outubro – 11.00h
Pampilhosa da Serra
Escola Básica D. Eurico Dias Nogueira,

em Dornelas do Zêzere

- Plantação de um sobreiro (Quercus suber)
- Entrega de Banda Desenhada aos 40 alunos
– 15.00h
Escola Básica Escalada de Pampilhosa da Serra

- Plantação de um sobreiro (Quercus suber)
- Entrega de Banda Desenhada aos 57 alunos

Sexta-feira, 4 de outubro – 10.00h
Coruche
Escola Básica e jardim de Infância da Erra

- Plantação de um pinheiro-manso (Pinus pinea)
- Entrega de Banda Desenhada aos 48 alunos
(A Escola Básica e Jardim de Infância da Erra são Eco-Escolas
e têm tido uma participação bastante ativa
em ações de reflorestação na localidade, nomeadamente
nas Herdades dos Concelhos e Concelhinhos)

– 15.00h (a confirmar)

Faro
Agrupamento de Escolas de Montenegro

- Plantação de um pinheiro-manso (Pinus pinea)
- Entrega de Banda Desenhada aos 400 alunos
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Carvalhal da Zona Continental Seca e Fria
Carvalhal da Zona Húmida Quente
Carvalhal da Zona Continental Seca e Quente

Regresso às escolas em finais de Novembro
para a distribuição de árvores pelos alunos
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Algumas das espécies
autóctones escolhidas
para distribuir:

Carvalho-negral Quercus pyrenaica

O mais abundante carvalho de Portugal Continental,
autóctone de todo o interior do território, de Norte
até à bacia hidrográfica do Tejo, inclusive.
É uma das árvores “rainha” da nossa floresta de outrora.
Adapta-se bem à altitude, seca e frio.
Atinge os 25 metros de altura e proporciona um solo
muito fértil.

Cerejeira-brava Prunus avium

Árvore de folha caduca e autóctone de todo o interior
de Portugal Continental, de Norte e Centro
até quase à foz do Rio Zêzere, adapta-se bem
à altitude, seca e frio.
Pode atingir os 25 metros de altura.
Muito utilizada, dada a qualidade da madeira

Castanheiro Castanea sativa

Árvore autóctone e vulgar nas zonas mais frias
de Portugal foi de grande importância nas zonas rurais
de todo o País. Pode atingir portes monumentais
com 30 metros de altura e viver muitos séculos,
fornecendo castanha, madeira, lenha, tiras para
cestaria, etc.

Carvalho-roble Quercus robur

Autóctone do noroeste de Portugal Continental,
tem no centro do país o seu extremo de toda a Europa,
onde é o carvalho mais abundante.
Pode atingir portes majestosos de 45 metros de altura.
Pela resistência e duração da sua madeira,
esta sempre foi considerada como a mais nobre
das essências florestais europeias.

Sobreiro Quercus suber

A “Árvore Nacional de Portugal”, pelo seu valor
económico e ecológico. Autóctone de quase todo
o País, onde esta espécie tem o seu solar. Portugal
é o País do mundo com mais sobreiros. É um carvalho
singular já que é o único que recompõe a casca
após a sua extração. Pode atingir os 20 metros
de altura e perde a folha no início da Primavera.

Azinheira Quercus rotundifolia

Autóctone e abundante em quase todo Portugal
Continental, evitando apenas o litoral húmido.
Adapta-se extraordináriamente à secura. Tanto pode
crescer sob a forma de arbusto como árvore
até 25 metros de altura. Com madeira dura, densa
e de alto poder calorífero, o seu fruto (bolota)
é comestível e de grande importância para a produção
de gado suíno.

Choupo-branco Populus alba

Árvore típica de margens de cursos de água
temporários e locais inundáveis ou húmidos.
Autóctone de quase todo o País, pode atingir
rapidamente os 30 metros de altura e a leveza
da sua madeira confere-lhe muitas utilidades.

Pinheiro-manso Pinus pinea

Autóctone do sudoeste português e Algarve,
esta árvore dá-se em todo o País excepto em altitude.
Muito resistente à secura e ventos, a sua silhueta
é inconfundível, como um guarda-sol ou cogumelo
gigante até 30 metros de altura.
A sua madeira sempre foi muito importante
na construção naval, desde o tempo dos árabes.
O pinhão português é muito cotado no estrangeiro.

Medronheiro Arbutus unedo

Autóctone de quase todo Portugal Continental,
o Medronheiro só não se encontra nas áreas mais frias
e secas. Muito ornamental e vistoso, principalmente
quando o seu fruto, outonal, lhe dá um grande colorido,
pode atingir os 15 metros de altura. Com o medronho -
que pode inebriar se comido em quantidade - faz-se
a afamada aguardente algarvia !



O 3º Portugal de Lés-a-Lés
Off-Road decorreu em 2017,
ano de grandes incêndios
florestais em Portugal
Continental. A Federação
de Motociclismo de Portugal
não ficou indiferente ao que
se passou no nosso País
até porque o evento atravessou
muitas regiões flageladas.

Surgiu assim a ideia de ajudar
a sensibilizar a população
nacional para a reflorestação
correcta do nosso território.

Durante o evento, em Setembro,
plantaram -se simbolicamente
16 árvores , duas em cada um
de 8 concelhos atravessados
pelo Lés-a-Lés Off-Road,
de norte a sul.

Após um outono e inverno
pouco pluvioso, em fevereiro
2018 a FMP voltou ao terreno
tendo entregue
às populações

3560 árvores autóctones.

Como decorreu a primeira edição da campanha:

Os 8 Concelhos
abrangidos:

Boticas
Vila Pouca de Aguiar
Covilhã
Belmonte
Góis
Pedrógão Grande
Mação
Silves

As espécies
distribuídas:

Azinheiras
Sobreiros
Carvalhos-negrais
Pinheiros-mansos
Choupos-brancos
Medronheiros
Castanheiros
Bordos

Distribuição em Pedrogão Grande, em 16 de fevereiro de 2018

Plantação simbólica na Covilhã, em setembro

de 2017, durante o evento

Entrega de 400 castanheiros em Góis,

em fevereiro de 2018
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Perante a sensação de utilidade
da primeira Campanha
de Sensibilização de Reflorestação,
a FMP manteve o ritmo em 2018,
mas desta vez dedicando
as árvores aos mais jovens,
acompanhadas de uma Banda
Desenhada feita de propósito
para o efeito com informações
sobre as espécies no verso
(páginas seguintes).

Melhor não podia ter corrido!

Acreditamos ter levado
a mensagem às crianças
e até professores e auxiliares.

Como decorreu a segunda edição da campanha:

Sensibilizações efectuadas em:

- Polo I do Agrupamento de
Escolas de Macedo de Cavaleiros

- Escola Básica de Alcains,
Castelo Branco

- Jardim de Infância de Alcains,
Castelo Branco

- Jardim de Infância de Caridade,
Reguengos de Monsaraz

- Praça dos Pescadores, Albufeira
(entregues às crianças que
compareceram e Câmara
Municipal de Albufeira)

Distribuimos as seguintes

645 jovens árvores:

- 205 Sobreiros

- 200 Medronheiros

- 60 Zelhas

- 80 Pilriteiros

- 100 Cedros do Buçaco

Polo I do Agrupamento
de Escolas de Macedo
de Cavaleiros

Escola Básica e Jardim de Infância
de Alcains, Castelo Branco

Jardim de Infância de Caridade,
Reguengos de Monsaraz






