
Sobre o projeto…
Em 2018, após os incêndios de Monchique e percebendo a riqueza que se
encontra na propriedade da qual somos cuidadores, iniciámos um trabalho
de recolha e preservação de sementes autóctones em parceria com a Cork
Connections.

Comprometemo-nos a recolher uma quantidade significativa de sementes de
boa qualidade, aproveitando as condições naturais do Parque Natural da
Arrábida, que neste momento é um dos maiores polos de biodiversidade do
país, utilizando a nossa infraestrutura para o processamento das mesmas.

Temos como objetivo replicar a biodiversidade e abundância desta floresta
nativa por outros pontos do país, ajudando a combater os danos da indústria
da madeira, dos fogos e das monoculturas espalhadas pelo território
nacional.

Desta forma, promovemos a regeneração de ecossistemas degradados
através de projetos de reflorestação.

Até ao momento, a Biovilla produziu e encaminhou mais de 200kg de
sementes florestais que foram utilizadas em diferentes regiões,
nomeadamente na região do Alentejo em Odemira, Melides e Montemor o
Novo, numa área total de aproximadamente 50ha.

E, perguntam vocês, de todas as sementes que foram colocadas no solo,
quantas árvores nasceram? Foram registadas aproximadamente 100.000
novas árvores! Um grande feito tendo em conta que não são regadas nem
cuidadas, recebendo apenas água quando chove.

Todas as quartas feiras, das 9h30 às 17h30, organizamos uma ação de
voluntariado para o projeto das sementes aqui na Biovilla. Quem tiver
disponibilidade e vontade pode vir participar neste processo sagrado, tão
importante para assegurar a preservação da biodiversidade. Basta fazerem
a vossa inscrição  através do email geral@biovilla.org.

Que este espírito de missão para com a regeneração do planeta ganhe cada
vez mais força e ação.

mailto:geral@biovilla.org


SEED COINS
Instruções de utilização

PLANTAR EM VASO

1. Escolher um vaso com pelo menos 20 x 20 cm (é preferível ser grande para
as raízes terem espaço).
2. Colocar solo no vaso.
3. Colocar a moeda 1 cm no solo na posição horizontal.
4. Manter o vaso à sombra ou colocar num local onde apanhe o primeiro sol
da manhã.
5. Manter o solo húmido, mas não encharcado.
6. Acompanhar o crescimento das plantas e maravilhar-se com a magia da
vida.

PLANTAR DIRETAMENTE NO SOLO

1. Certificar-se que o local de sementeira não será alvo de ações de limpeza
ou corte (pode semear junto a arbusto ou árvore existente).
2. Garantir que semeia a moeda na época das chuvas ou então que alguém
assegure a rega se for na época seca (melhor época para semear é nas
primeiras chuvas do outono).
3. Colocar a moeda 1 cm no solo na posição horizontal.
4. Acompanhar o crescimento das plantas e maravilhar-se com a magia da
vida.





SEMENTES NAS MOEDAS DE SEMENTES (SEED COINS):

1. Pascoinha (coronilla glauca)
2. Aroeira (Pistacia lentiscus)
3. Aderno folha estreita (Phylirea angustifolia)
4. Pinheiro bravo (Pinus pinaster)
5. Alfarroba (Ceratonia siliqua)
6. Murta (Myrtus communis)
7. Cipreste (Cupressus macrocarpa)
8. Aderno bastardo (Rhamnus alaternus)
9. Giesta (Cytisus striatus)
10. Folhado (Viburnum tinus)



About the project…
In 2018, after the fires in Monchique, and realizing the wealth that is found in the
property we care for, we started a work of collecting and preserving native seeds
in partnership with Cork Connections.
We are committed to collecting a significant amount of good quality seeds,
taking advantage of the natural conditions of Arrábida’s Natural Park, which is
currently one of the largest centers of biodiversity in the country, and using our
infrastructure to process them.
We aim to replicate the biodiversity and abundance of this native forest in other
parts of the country, helping to combat the damage caused by the wood
industry, fires and monocultures spread throughout all the national territory.
In this way, we promote the regeneration of degraded ecosystems through
reforestation projects.
So far, Biovilla has produced and shipped more than 200kg of forest seeds that
have been used in di�erent regions, namely in the Alentejo region in Odemira,
Melides and Montemor o Novo, in a total area of   approximately 50ha.
And, you ask, out of all the seeds that were put in the ground, how many trees
were born? Approximately 100,000 new trees were registered! A great
achievement considering that they are not watered or cared for, only receiving
water when it rains.
Every Wednesday, from 9:30 am to 5:30 pm, we organize a volunteer action for
the seed project here at Biovilla. Anyone who is willing and able can come and
participate in this sacred process, so important to ensure the preservation of
biodiversity. Just make your registration via email geral@biovilla.org.
May this spirit of mission towards the regeneration of the planet gain more and
more strength and action.

mailto:geral@biovilla.org


SEED COINS
Instructions for use

PLANTING IN A VASE

1. Choose a pot with at least 20 x 20 cm (it is preferable to be large so the roots
have space).
2. Put soil in the pot.
3. Place the coin 1 cm into the ground in a horizontal position.
4. Keep the pot in the shade or place it in a place where it gets the first sun in the
morning.
5. Keep the soil moist but not soggy.
6. Watch the plants grow and marvel at the magic of life.

PLANTING DIRECTLY INTO THE SOIL

1. Make sure that the sowing site will not be subject to cleaning or cutting actions
(you can sow next to an existing bush or tree).
2. Make sure you sow the coin in the rainy season or have someone water it in
the dry season (the best time to sow is in the first rains of autumn).
3. Place the coin 1 cm into the ground in a horizontal position.
4. Watch the plants grow and marvel at the magic of life.





SEEDS IN THE COINS:

1. Coronilla glauca
2. Pistacia lentiscus
3. Phylirea angustifolia
4. Pinus pinaster
5. Ceratonia siliqua
6. Myrtus communis
7. Cupressus macrocarpa
8. Rhamnus alaternus
9. Cytisus striatus
10. Viburnum tinus


