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Introdução
Este relatório faz parte de um conjunto de relatórios que analisam o trabalho feito pela MONTIS
- Associação de Conservação da Natureza, durante o ano de 2019, nos terrenos sob a sua gestão.
Nestes relatórios é feito um balanço das atividades e intervenções realizadas, correspondendo a
análise que se apresenta em seguida à propriedade de Levides.
Em anexo ao relatório encontra-se uma compilação dos registos de biodiversidade feitos até à data.

Enquadramento
A propriedade de Levides tem 4,8 ha e está sob gestão da MONTIS desde setembro de 2019, na
sequência de um protocolo de gestão durante 10 anos feito com um proprietário privado, senhor
Alberto Rego, a título individual.
Localiza-se na União das Freguesias de Cambra e Carvalhal de Vermilhas, no concelho de
Vouzela, nas proximidades da autoestrada A 25 (40° 40’ 50,6” N; 8° 11’ 12,8” W). Situa-se entre
as cotas 480 m e 520 m, com um declive de 10%.

Descrição da propriedade
A propriedade de Levides está principalmente ocupada por um giestal (Cytisus sp.) em instalação,
com cerca de 2 m de altura. A cruzar o centro da propriedade existe um ribeiro que possivelmente
terá água todo o ano. Nesta zona ocorre um maior número de carvalhos (Quercus robur) e
salgueiros (Salix sp.) em recuperação do fogo de 2017, com regeneração a partir de raiz e toiça.
Estas espécies ocorrem também no resto da propriedade, mas muito pontualmente. Na propriedade
existem ainda, de forma residual, pinheiros bravos (Pinus pinaster) em crescimento, pois
anteriormente ao fogo a propriedade foi utilizada para a sua plantação. Na zona sudeste, numa área
que abrange 1/5 da propriedade, encontra-se um denso eucaliptal com indivíduos a chegar aos 3
m de altura.
A paisagem de Levides caracteriza-se pela presença de afloramentos graníticos que alternam com
solos com alguma profundidade e que apresentam uma boa capacidade de retenção de humidade.
A delimitar a propriedade a oeste e sul existe uma estrada rural em boas condições, sendo possível
encontrar no interior da propriedade vários caminhos, atualmente dominados pelo giestal.
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Atividades
Em novembro, foram feitas duas visitas pela equipa técnica para o reconhecimento da propriedade,
tendo em vista a recolha de informação para a elaboração de um plano de ação para 2020.

Estado da propriedade
Como mencionado, a propriedade encontra-se dominada por um giestal com uma média de 2 m de
altura, que em certos locais poderá dificultar as ações de gestão na propriedade. Será necessário
proceder-se à abertura de caminhos na propriedade assim como à gestão de combustíveis naturais.
A prioridade em Levides, deverá passar pela condução da regeneração natural nos indivíduos
presentes pontualmente na propriedade e ao longo da linha de água, como por exemplo carvalhos
e salgueiros, que apresentam uma resposta vigorosa ao incêndio de 2017, encontrando-se em
regeneração a partir do solo.

Figura 1. No centro, a presença de salgueiros e carvalhos ao longo da linha de água que atravessa a propriedade.
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Figura 2. Vista de Levides a partir do caminho rural a Sul, onde se consegue observar o giestal em instalação.

Financiamentos
Projeto LIFE ELCN (LIFE16 PRE/DE/005): Crowdsourcing e envolvimento da comunidade
nomeadamente através de ações de voluntariado.
Projeto LIFE VOLUNTEER ESCAPES (LIFE17 ESC/PT/003): Voluntariado de longa duração
para a conservação da natureza.
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