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Dia 30 de Novembro: sementeira de 40.000 
Carvalhos e Sobreiros na Serra de Montejunto 

  

 

O FAPAS – Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens, e a ALAMBI – 
Associação para o Estudo e Defesa do Ambiente do Concelho de Alenquer, vão 
efectuar uma sementeira de 40.000 Carvalhos e Sobreiros na Serra de 
Montejunto, no próximo dia 30 de Novembro, entre as 11h e as 17h. 
 

A sementeira vai decorrer em locais seleccionados na vertente sul da Serra, entre 
o Vale do Furadouro e a aldeia de Casais da Pedreira (concelho de Alenquer), e 
conta com o acordo e apoio logístico da Câmara Municipal de Alenquer. 
 

Vão ser semeados por um grupo de voluntários cerca de 20.000 Sobreiros e 
20.000 Carvalho-cerquinhos, o Carvalho natural do litoral centro de Portugal, entre 
Sines e a Figueira da Foz, que no passado formava extensas matas em toda a 
sua área de distribuição. As matas de Carvalho-cerquinho (onde também ocorriam 
sobreiros) praticamente desapareceram da paisagem portuguesa, restando 
pequeníssimos núcleos ou árvores isoladas. 
 

A sementeira é um método tradicional de florestação que não destrói a vegetação 
existente nem altera a topografia dos locais. Pretende auxiliar a regeneração da 
vegetação natural da Serra de Montejunto, que no último Verão viu 2/3 da sua 
área ser destruída pelo fogo.   
 

Esta sementeira pretende contribuir para uma nova prática florestal em Portugal, 
que privilegie as árvores nativas em detrimento das espécies exóticas – eucalipto, 
pinheiro bravo, mais susceptíveis ao fogo e incompatíveis com a preservação dos 
solos e da vida selvagem. 
 
POR UMA NOVA FLORESTA, EM DEFESA DA NATUREZA. 
 
Lisboa, 27 de Novembro de 2003  
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