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Contactos
Veredas da Estrela - Associação para o Futuro das Comunidades 
de Figueiró da Serra e Freixo da Serra

     Rua da Portela, s/n

     6290-071 Figueiró da Serra, Gouveia

     www.veredasdaestrela.pt

     ola@veredasdaestrela.pt

     facebook.com/veredasdaestrela

     instagram.com/veredasdaestrela 

Números
1° encontro da comunidade 19 de Agosto 2022

Assembleia Constituinte  1 de Novembro 2022

Escritura Pública   3 de Fevereiro 2023 

Sócios fundadores   51

Ações de voluntariado  7 

Voluntários envolvidos  245 

Árvores plantadas   850 

Árvores semeadas   1000 

Veredas e trilhos limpos   800 metros





Quem somos e 
o que fazemos



Quem somos
Somos uma associação comunitária e ambiental, sedeada nas aldeias de Figueiró da Serra 

e Freixo da Serra, no concelho de Gouveia. Juntos queremos abrir novos caminhos para os 

ecossistemas das nossas encostas e para as comunidades das nossas aldeias!

O que queremos fazer
 ■ Promover iniciativas de voluntariado cívico e ambiental, convívio e aprendizagem, envolvendo e 

promovendo a troca de ideias e experiências entre todas as gerações que vivem nas aldeias

 ■ Preservar e regenerar ecossistemas nos territórios de Figueiró e Freixo da Serra

 ■ Melhorar a prevenção e a primeira intervenção em caso de incêndios florestais

 ■ Realizar atividades que contribuam para tornar as aldeias e as comunidades ainda mais vivas

 ■ Incentivar e dinamizar a atividade agro-silva-pastoril extensiva 

Nestes objetivos incluem-se a criação de faixas de proteção em volta das aldeias, a reflorestação 
com espécies autóctones mais resilientes ao fogo e às alterações climáticas e a criação de percursos 

pedestres em veredas antigas com o intuito de dar um novo futuro e preservar as memórias ligadas 

ao património público das comunidades.

O voluntariado e a ação comunitária, são o alicerce da Veredas da Estrela. Durante o inverno de 2022 

e 2023, já organizámos quatro ações de voluntariado, com mais de 120 participantes, para limpeza e 

recuperação de áreas ardidas. Por um lado, voltámos a recuperar a área em volta das lagoas de Figueiró 

da Serra com limpezas, novas sementeiras e plantações. Por outro lado, começámos a restaurar uma 

vereda antiga na zona das Regadas que pertence a Freixo da Serra - em ações que interligam vários 

dos objetivos da associação. Criam-se novos acessos a quem quiser usufruir de caminhadas na serra, 

guardam-se as memórias de quem por aqui passou, contribui-se para a regeneração de árvores 

autóctones ao longo do caminho e criam-se novos laços entre voluntários das aldeias e visitantes. 



Atividades em 2023



Atividade
Ação de voluntariado „Vereda das Regadas“, 
Freixo da Serra 21 de Janeiro

Saída de Campo ao Casal das Pias, 
Casais de Folgosinho 22 de Janeiro

MarçoAção de voluntariado nas lagoas, 
Figueiró da Serra

Brigadas das Mimosas, projeto Erasmus+ 
„Vemo-nos no Monte“, Serra do Gerês

Encontro participativo „Prevenção de 
incêndios“ e „Percurso pedestre“ Março

Limpeza de faixas de proteção e trilho 
pedestre, Freixo da Serra e Figueiró da Serra Abril / Maio

MaioConversas com pastores e atelier da lã, 
Freixo e Figueiró da Serra e arredores

Brigadas das Mimosas, projeto Erasmus+ 
“Vemo-nos no Monte”, Gouveia

Visita ao projeto „Capril da Serra“,
Serra do Bidoeiro / Vila Nova de Poiares Maio

Dia da Ceifa Tradicional Junho

JulhoFormação prática com bombeiros,
Freixo da Serra e Figueiró da Serra

Ações de rega e manutenção,
Freixo da Serra e Figueiró da Serra

Caminhada guiada com crianças & conversa 
participativa, Figueiró da Serra

Agosto

Dias abertos do museu etnográfico  de 
Freixo da Serra

Agosto

Novembro

Outubro

Primeira ação de reflorestação do inverno 
2023/24

Formação prática em máquinas florestais,
Freixo da Serra e Figueiró da Serra

Objetivos
Trabalhos de limpeza, controlo de invasoras e 
sementeira, iniciados em novembro de 2022

Aprender sobre os desafios no Casal das 
Pias, com foco na regeneração pós-incêndio

Concluir os trabalhos de limpeza iniciados em 
Outubro de 2022

Aprendizagem prática e um seminário técnico 
de controlo de plantas exóticas invasoras

Discutir e definir áreas para criação de faixas 
de proteção nas aldeias e dum trilho pedestre

Executar a limpeza das áreas definidas no 
âmbito do encontro participativo em Março

Levantamento dos desafios do trabalho dos 
pastores; valorização de produtos tradicionais

Aprendizagem prática e teórica sobre 
controlo de plantas exóticas invasoras

Conhecer o projeto inovador de cabras 
sapadoras em Vila Nova de Poiares

Promover atividades ligadas à prática da 
ceifa e à culinária tradicionais 

Melhorar a primeira intervenção em caso de 
incêndios florestais

Manutenção de áreas reflorestadas no 
inverno 2022/23

Dar a conhecer o novo trilho às gerações 
mais novas e conhecer as suas ideias 

Reativar a coleção do museu e torná-la 
acessível a novos visitantes

Aumentar a área recuperada e reflorestada 
no inverno anterior

Aumentar a segurança nas ações através da 
formação para a utilização de máquinas

Vertentes
Regeneração de ecossistemas;
reflorestação; sensibilização ambiental

Sensibilização ambiental; desenvolvimento 
comunitário

Regeneração de ecossistemas;
reflorestação; sensibilização ambiental

Sensibilização ambiental e cultural; formação 
de adultos; desenvolvimento comunitário

Desenvolvimento comunitário; prevenção aos 
incêndios florestais; turismo sustentável

Público-alvo
Voluntários das aldeias 
e da Serra da Estrela

Voluntários das aldeias
e visitantes

Voluntários das aldeias 
e da Serra da Estrela

Voluntários das aldeias, 
do Gerês e da Galiza

Comunidades de Freixo
e Figueiró da Serra

Melhoramento da prevenção aos incêndios 
florestais

Desenvolvimento comunitário; aprendizagem 
intergeracional

Intercâmbio cultural; sensibilização ambiental; 
formação de adultos

Aprendizagem; formação; desenvolvimento 
comunitário

Aprendizagem intergeracional; preservação 
de património; desenvolvimento comunitário 

Formação; desenvolvimento comunitário

Voluntariado ambiental; desenvolvimento 
comunitário

Sensibilização ambiental; aprendizagem 
intergeracional; desenvolvimento comunitário

Aprendizagem intergeracional; preservação 
de memórias e tradições

Voluntariado ambiental; desenvolvimento 
comunitário

Data

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

24 a 26 de 
Fevereiro

28 de Abril a 
1 de Maio

Julho a 
Setembro

13, 15

13, 15

ODS

4, 13, 15,
17

8, 10, 12, 
13, 15

13, 15

 

Comunidades das 
aldeias e pastores 

Voluntários das aldeias, 
de Gouveia e da Galiza

Comunidades 
alargadas das aldeias 

13, 15

4, 13,
15, 17

8, 10,
12, 15

8, 10,
12, 15

Comunidades locais; 
público regional/nacional

Voluntários das aldeias 
e envolvente

Voluntários das aldeias 
e envolvente, visitantes

Participantes do ATL e 
outros interessados

4, 10, 12

4, 13, 15

13, 15

Comunidades das 
aldeias e visitantes

Voluntários das aldeias 
e da Serra da Estrela

Habitantes das aldeias 
e envolvente

4, 10

4, 13,15

13, 15

4, 10,
13, 15

Formação; desenvolvimento comunitário

Resumo das atividades 2023

Atividades agendadas pendentes de aprovação em Assembleia Geral.



1   Ação de voluntariado na vereda das Regadas
Freixo da Serra      21 de Janeiro

Com esta ação, destinada a voluntários das aldeias e da região, demos continuidade aos trabalhos 

de limpeza, controlo de invasoras e sementeira de bolotas, castanhas e centeio de variedade 

regional iniciados em novembro de 2022. Além disto, este trabalho serve também para recuperar 

memórias ligadas ao lugar das Regadas e preservar um caminho público como bem comum.

Parceiros: New Life Portugal, União de Freguesias de Figueiró da Serra e Freixo da Serra, Mordomos de 
Santa Eufémia 2023

2   Saída de campo ao Casal das Pias
Casal das Pias, Folgosinho     22 de Janeiro

A visita ao Casal das Pias teve como objetivo conhecer o trabalho da jovem bióloga, engenheira 

florestal e pastora Ana Teresa Matos e aprender sobre os desafios na regeneração ambiental do 
casal. Fortalecer os laços com projetos na vizinhança com objetivos semelhantes e desenvolver 

esta comunidade mais alargada foram outros dos motivos desta saída de campo.

Parceiros: Reserva Etnoecológica do Vale Velho 



3   Brigadas das Mimosas
Serra do Gerês      24 a 26 de Fevereiro

A viagem à Serra do Gerês insere-se no projeto Erasmus+ Vemo-nos no Monte que tem como objetivo 

promover o intercâmbio transfronteiriço entre a Galiza (Espanha) e o Norte de Portugal através da 

formação prática e teórica sobre o controlo de espécies exóticas invasoras, nomeadamente Acácia 

dealbata (mimosa). A viagem à Serra do Gerês inclui ações práticas de ambos os lados da fronteira 

(Campo do Gerês, Portugal e Rio Caldo, Espanha), bem como um seminário teórico sobre controlo 

de invasoras que conta com a participação do projeto Invasoras.pt.

Parceiros: Fundação Montescola, FCEER, iniciativa à escuta, projeto Invasoras.pt (Centro de Ecologia 
Funcional da Universidade de Coimbra), CM Gouveia

4   Ação de voluntariado nas Lagoas
Figueiró da Serra      Março

No âmbito desta ação pretendemos concluir os trabalhos de limpeza iniciados em Outubro de 2022 

e promover a manutenção das áreas reflorestadas com limpeza e aplicação de mulch produzido 

pelo biotriturador nas covas das árvores plantadas. Além disso, organizar-se-á um momento de 

convívio.



5   Encontro participativo: Faixas de proteção e PR
Figueiró da Serra e Freixo da Serra   Março

Neste encontro participativo, aberto às comunidades das aldeias de Figueiró e Freixo da Serra, 

serão discutidas propostas para a criação das primeiras faixas de proteção em volta das aldeias. 

Será igualmente colocada à discussão a proposta de trilho pedestre que tem como um dos focos 

principais a recuperação de veredas antigas e a preservação deste bem das comunidades. O 

encontro tem como objetivo definir as primeiras faixas, a serem executadas antes do verão de 
2023, e encontrar um consenso acerca do trilho pedestre.

6   Limpeza de faixas de proteção e do trilho pedestre
Figueiró da Serra e Freixo da Serra   Abril/Maio

Uma vez definidas as faixas de proteção e o trilho pedestre, pretendemos avançar, com a maior 
brevidade possível, à limpeza das áreas definidas pela comunidade com o intuito de aumentar 
a segurança em caso de incêndios florestais futuros, aproveitando a relativa facilidade para a 
execução de limpezas nas áreas queimadas.





7   Brigadas das Mimosas
Figueiró e Freixo da Serra, Gouveia   28 de Abril a 1 de Maio

No último fim de semana de abril as Brigadas Deseucaliptizadoras galegas irão viajar rumo à Serra 
da Estrela, para três dias de intercâmbio cultural, intervenções práticas e aprendizagem sobre 

controlo de espécies exóticas invasoras. Além de ações no terreno -  no sábado, dia 29 de abril 

em Figueiró da Serra e no domingo, dia 30 de abril, em Gouveia - organizar-se-á um seminário 

aberto sobre estratégias comuns de controlo de invasoras na Serra da Estrela para o qual serão 

convidadas diversas iniciativas e associações de todo o território do Parque Natural e arredores.

Parceiros: Fundação Montescola, FCEER, iniciativa à escuta, CERVAS, projeto Invasoras.pt (Centro de 
Ecologia Funcional da Universidade de Coimbra), CM Gouveia, Parque Campismo do Curral do Negro

8   Conversas com os pastores & atelier da lã
Figueiró da Serra e Freixo da Serra    Maio

Entre os quatro objetivos principais da Veredas da Estrela encontra-se o incentivo e a dinamização da 

atividade agro-silva-pastoril extensiva. Estamos convencidos que, antes de desenharmos projetos 

concretos para alcançar este objetivo, é preciso conhecermos melhor a realidade do trabalho dos 

pastores e os desafios que enfrentam.  As conversas decorrerão no âmbito das tosquias e, em 
paralelo, iremos aprender a dar uso a um produto tradicional que hoje em dia é pouco valorizado: 

a lã.



9   Visita ao projeto Capril da Serra
Vila Nova de Poiares      Maio

Também em maio, iremos organizar uma saída de campo para visitar o projeto de cabras 
sapadoras Capril da Serra em Vila Nova de Poiares que foi considerado por João Paulo 

Catarino, secretário de Estado da Conservação da Natureza, das Florestas e do Ordenamento 

do Território, como um exemplo que o governo “gostaria de ver replicado”. A visita tem como 
objetivo perceber quais as vertentes do conceito que poderiam ser aplicadas na realidade das 

aldeias de Figueiró e Freixo da Serra.

10   Dia da Ceifa Tradicional
Figueiró da Serra      Junho

Com o objetivo de preservar as memórias às práticas agrícolas antigas, pretendemos promover um 

evento que inclui atividades e workshops ligados à ceifa tradicional. Num dia aberto à comunidade 

local bem como a visitantes da região, vamos ceifar, ouvir histórias e canções, cozer pão no forno 

à lenha e vir conhecer receitas antigas. Queremos não só preservar memórias mas dar-lhes um 

sentido no presente e futuro das comunidades.



11   Ações de rega e manutenção
Figueiró da Serra e Freixo da Serra   Julho a Setembro

Com estas ações vamos dar, às árvores que plantámos ao longo deste inverno, as melhores 

condições para que possam sobreviver este primeiro verão. As ações dirigem-se sobretudo às 

comunidades das aldeias.

12   Formação prática com bombeiros
Figueiró da Serra e Freixo da Serra   Julho

Com o intuito de melhorarmos não só a prevenção de incêndios florestais mas também a capacidade 
de primeira intervenção das comunidades, queremos organizar uma formação prática com uma 

equipa de bombeiros.

13    Caminhada com crianças e conversa participativa
Figueiró da Serra      Agosto

Durante as férias de verão queremos dar a conhecer partes do novo percurso pedestre na envolvente 

das aldeias às crianças e adolescentes que participam no ATL. A seguir à caminhada haverá um 
lanche partilhado e a oportunidade de trocar ideias com a geração mais nova, compreendendo 

melhor o que desejam para o futuro das aldeias.



14   Dias abertos do museu etnográfico
Freixo da Serra      Agosto

Durante o mês de agosto, queremos reativar o museu de Freixo da Serra, tornando-o acessível, em 

dias previamente anunciados, aos habitantes das aldeias e da região bem como aos visitantes de 

vários países que passam por cá os meses de verão.

15   Formação prática: trabalho florestal seguro
Figueiró da Serra      Outubro

Uma vez que as nossas ações de voluntariado implicam, em grande parte, trabalhos com máquinas 

como motosserras e motoroçadoras. É importante para nós que este trabalho aconteça nas 

melhores condições de segurança possíveis. Por isso, pretendemos organizar uma ação de formação 

em trabalhos com máquinas florestais que permita aumentar o grau de conhecimento teórico e, 
sobretudo, prático com o fim de diminuir riscos durante as ações e para particulares interessados.

16   Primeira ação de reflorestação do inverno 2023/24
a definir        Novembro

Após as primeiras chuvas  voltaremos ao terreno para aumentar as áreas recuperadas e reflorestadas, 
dando prioridade à recuperação de regeneração natural após o incêndio de agosto de 2022, com o 

fim de aumentar as áreas de espécies mais resilientes aos fogos e às alterações climáticas.
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