
                                                    

 

 

Exmo(a) Senhor(a): 

Presidente da Câmara 

Municipal 

V/Ref.      N/Ref. CIR:165/2010-JCAEIRO            DATA: 2010/11/03 

 

ASSUNTO: Bosques do Centenário 

 

A Associação Nacional de Municípios Portugueses, a Autoridade Florestal Nacional, a 

Comissão Nacional para as Comemorações do Centenário da República, a Quercus, e 

o Movimento Cívico Limpar Portugal, em parceria vão levar a efeito o projecto 

“Bosques do Centenário”. 

Com este projecto pretende-se associar o “Centenário da República Portuguesa” ao 

“Ano Internacional da Biodiversidade” através da implantação de monumentos vivos 

nos Municípios portugueses, constituídos por 100 plantas (árvores/arbustos) 

autóctones portuguesas. 

A presente iniciativa irá prorrogar-se no tempo, sendo que para este efeito, aos 

Municípios aderentes serão periodicamente propostas actividades que terão como 

divisa a sensibilização da sociedade portuguesa para a importância de uma cidadania 

activa e da preservação e conservação da natureza. Assim, em termos práticos a 

primeira fase do projecto “Bosques do Centenário” irá decorrer entre os dias 22 e 28 

de Novembro de 2010, com um especial enfoque no dia 23 de Novembro por ser o 

dia da Floresta Autóctone, no âmbito da qual se propõe aos Municípios aderentes 

que com o envolvimento da população local, designadamente a comunidade escolar, 

a população sénior, as associações de apoio a deficientes e a Comissão Local de 

Protecção de Crianças em Risco, procedam ao plantio, em local a seleccionar por 

esse Município, de um pequeno Bosque com 100 árvores/arbustos, que serão 

doados pela Autoridade Florestal Nacional, pela QUERCUS e pelo ICNB. 

Paralelamente também se propõe que esse Município igualmente convide a 

população local, tendo em conta o acima referido a este propósito, para que esta 

proceda à recolha de sementes de espécies autóctones bem como à respectiva 

plantação, sendo que o Anexo I contém informações mais detalhadas sobre estas 

duas propostas. 



                                                    

 

 

Por último cumpre-nos disponibilizar-nos para qualquer esclarecimento suplementar 

através de jcaeiro@anmp.pt (Joaquim Caeiro) e salientar que os Municípios têm ao 

dispor um conjunto de informações práticas, manuais metodológicos e noticias 

sobre este projecto em www.criarbosques.org ou através de um link em 

www.anmp.pt, que auxiliam a planear e desenvolver o presentemente proposto. 

Atento ao acima exposto, vimos por este meio convidar esse Município a associar-

se a esta iniciativa, a qual, pelo legado que irá originar para as gerações vindouras, 

estamos certos que será meritória da melhor atenção de V. Exa. 

 

Fazendo votos de poder contar com a adesão desse Município a esta iniciativa, 

apresentamos a V. Exa. os nossos melhores cumprimentos. 

 

O Secretário Geral 

 
Artur Trindade 

 



                                                    

ANEXO I 

BOSQUES DO CENTENÁRIO – INFORMAÇÕES PRÁTICAS 1º FASE 

1 – Bosque do centenário. 

a) Os Municípios têm de previamente seleccionar um dos viveiros em baixo mencionados bem como 

as 100 plantas entre as espécies disponíveis no viveiro seleccionado, devendo para este efeito ser 

preenchida a ficha em anexo, a qual deverá ser remetida para bosques.centenario@anmp.pt 

Viveiro da Sra. da Graça (CEASG) 
Localizado no concelho do Sabugal sob gestão do 

Instituto da Conservação da Natureza e da 

Biodiversidade (ICNB). 
Contacto Eng. Rafael Neiva 932735571 

3500 Carvalho-Roble  

1500 Carvalho-Negral 

Viveiro Florestal de Monte Gordo 

(MN das Dunas de Vila Real de Santo António – EN 

125 no acesso a Monte Gordo) 

Previsões de que possam ser disponibilizados: 

 4590 Pinheiros mansos 

2000 Alfarrobeiras 

130 Sobreiros 

5000 Medronheiros 

1150 Carvalhos portugueses 

Viveiro Florestal de Alcácer do Sal  
(MN de Valverde – IC1), 

Previsões de que possam ser disponibilizados: 

15000 Pinheiros mansos 

3000 Azinheiras 

100 Sobreiros 

1000 Medronheiros  

100 Carvalhos portugueses 

Viveiro Florestal de Amarante (Parque Florestal de 

Amarante) 

b) Após recepção de informação acerca da data e hora, a partir das quais o Município pode levantar 

o seleccionado na ficha, este deve providenciar, o mais rapidamente possível esse mesmo 

levantamento. 

c)   O Município deve preparar a área para receber as plantas; 

d) O Município deve Convidar as comunidades locais para proceder à plantação, sendo que se 

possível a pessoa ou grupo de pessoas que procedem à plantação da árvore/arbustos deverá(ão) 

apadrinhar essa mesma planta. 

O apadrinhamento das árvores/arbustos consiste na responsabilização dos padrinhos pelo bom 

desenvolvimento da(o) “afilhada(o)”, devendo estes para esse efeito colaborar, regularmente, nas 

acções que garantam o sucesso da planta. 

2 – Sementes para o próximo centenário 

a) O Município deve convidar a comunidade local para recolher sementes de plantas autóctones, as 

quais deverão ser tratadas de acordo com um conjunto de procedimentos devidamente elencados 

nos guias disponíveis em www.criarbosques.org 

Também neste caso os participantes deverão responsabilizar-se e envidar esforços para a boa 

germinação das sementes, as quais, a médio prazo, também irão ser transplantadas para uma 

área onde se poderão desenvolver e retribuir à sociedade os cuidados que receberam. 


