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Campos de Férias na Mata da Machada
Seminário Coastwatch | Poupa | Subida do Rio Coina



EDITORIAL
Caros Amigos,

Como responsável pelo pelouro do Ambiente da Câmara Municipal 
do Barreiro, estabeleci com os Barreirenses um compromisso em 
relação à conservação e proteção da Mata Nacional da Machada e 
do Sapal do Rio Coina. De facto, estes dois espaços naturais deverão 
ser tratados como uma prioridade, investindo na educação ambien-
tal como forma de promover a intervenção ativa dos cidadãos em 
matéria de ambiente.

Demos início ao processo de classificação do Sapal e da Mata como 
Áreas Protegidas Locais, que se encontra numa fase de consulta 
pública prévia, não formal, e que terminará a 12 de setembro. É funda-
mental que todos os cidadãos possam dar o seu contributo, ajudando 
a consolidar a estratégia que vier a ser definida pela Autarquia para 
aqueles dois espaços. 

O nosso esforço tem sido no sentido de envolver os cidadãos em 
diversas atividades, proporcionando-lhes o contacto direto com a 
natureza, através de uma participação ativa e levando o maior número 
de pessoas tanto à Mata como ao Sapal. Queremos dá-los a conhecer, 
porque as pessoas só protegem aquilo de que gostam.
Exemplo disso foi a Subida do Rio Coina, que decorreu no passado 
dia 4 de julho e foi um renovado sucesso.

O empenho na procura de apoios permitiu ter a funcionar o Espaço 
Biodiversidade no Fórum Barreiro, que resultou de uma parceria 
com este espaço comercial. Queremos divulgar as atividades que 
decorrem na Mata da Machada, e motivar a população a descobrir 
a sua beleza, que muitos não conhecem e que fica já aqui ao lado!

O programa de atividades sobre Ambiente e Biodiversidade, que tem 
lugar no Centro de Educação Ambiental, tem sido e continua a ser 
um sucesso, tendo envolvido já centenas de pessoas desde o seu 
início a 22 de maio. 

Adicionalmente, por considerarmos que os tempos livres das crianças 
devem ser ocupados com qualidade, de forma pedagógica e educativa, 
mas também divertida e descontraída, promovemos uma vez mais os 
Campos de Férias na Mata da Machada. Acreditamos que é essencial 
promover ideias e valores acerca da conservação da natureza e da 
defesa do ambiente, em especial junto dos mais jovens, e o CEA é o 
“palco” ideal para o fazer.

Por último, continuamos a apostar na defesa da Mata Nacional da 
Machada contra o flagelo dos incêndios florestais, dando continuidade 
à parceria com o Instituto Português da Juventude no Programa 
“Voluntariado Jovem para a Floresta”. A cada ano que passa, é uma 
preocupação acrescida constatar que uma iniciativa que tem sido 
essencial para a proteção deste espaço, 
vê sucessivamente reduzido o número 
de jovens envolvidos. 
No entanto, mantemos o nosso envolvi-
mento neste projeto, com a esperança 
de que este venha a ser de novo uma 
prioridade política, a nível nacional, e 
que permita assim no futuro um maior 
envolvimento dos 
jovens numa tarefa 
tão importante 
como a vigilância 
de fogos florestais.
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Almanaque

AGOSTO

 Quarto Minguante – dia 03 às 04h58m
 Lua Nova – dia 10 às 03h08m
 Quarto Crescente – dia 16 às 18h14m
 Lua Cheia – dia 24 às 17h04m
 
Agosto, dá o sol no rosto.

SETEMBRO

 Quarto Minguante – dia 01 às 17h21m
 Lua Nova – dia 08 às 10h29m
 Quarto Crescente – dia 15 às 05h49m 
 Lua Cheia – dia 23 às 09h17m

Chuvas verdadeiras, em setembro as 
primeiras.

AGOSTO

06 Dia de Hiroshima
09 Dia Internacional das Populações Indígenas
12 Dia Internacional da Juventude

SETEMBRO

07 Dia Internacional da Educação
08 Dia Mundial da Alfabetização
16 Dia Internacional para a Preservação da 
  Camada de Ozono
22 Dia Europeu Sem Carros
27 Dia Mundial do Turismo
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Centro de Educação Ambiental
Atividades para todos os gostos
Já não tem desculpa para ficar em casa 
ao fim-de-semana. O Centro de Educação 
Ambiental da Mata da Machada e Sapal do 
Coina (CEA) preparou para si um conjunto de 
atividades irresistíveis, inseridas na temática 
do Ambiente e Biodiversidade.

Observação de insetos e cogumelos e ses-
sões de astronomia, para os mais curiosos, 
atividades radicais, geocaching, ecopapers e 

orientação, para os mais aventureiros, arte na 
natureza, arte floral e decorativa e ilustração 
científica para os mais artísticos, a oferta é 
variada e os bons momentos são garantidos.

De 22 de maio a 12 de setembro, o CEA propõe 
mais de 50 atividades diversas, para todo o 
público. Pode ainda aperfeiçoar a sua técnica 
de fotografia de natureza, aprender a fazer a 
secagem das plantas para chá, descontrair 

no volteio a cavalo ou dar um passeio nas 
bicicletas que o Centro tem para emprestar.

Com estas iniciativas pretende-se criar um 
laço mais forte entre o público e a Mata Na-
cional da Machada, promovendo este espaço 
privilegiado, mas ainda desconhecido por 
muitos. 

Junte-se a nós. Participe!
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Click !!! Fotoreportagem

Arte na NaturezaArte na Natureza

Fotografia de Natureza
Observação de Insetos

SwáSthya Yôga

Atividades Radicais

Workshop de Plantas Medicinais, 

Aromáticas e Condimentares Apicultura Astronomia Noturna

Piquenique Vegetariano
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A ESCOLA VAI AO CEA

Cerca de 1000 crianças e jovens de escolas 
e jardins-de-infância do concelho do Barreiro 
e dos concelhos vizinho já visitaram o Centro 
de Educação Ambiental (CEA), desde a sua 
reabertura, a 21 de março deste ano.

Os alunos desenvolveram atividades sobre 
diferentes temáticas ambientais, como os 

resíduos e a reciclagem, a floresta ou a con-
servação da natureza.
Com o atelier sobre “O Peixe Fred”, os mais 
pequenos aprenderam a importância de evi-
tar a poluição da água, pois só assim se 
consegue garantir a sua potabilidade, fun-
damental para a continuidade da vida. Entre 
jogos de pista e fotopapers, também puderam 
explorar a Mata de uma forma lúdica, desco-
brindo recantos e detalhes únicos.

As apresentações sobre biodiversidade, a 
floresta e a conservação da natureza abri-
ram a porta a novos conhecimentos sobre a 
fauna e a flora que coexistem neste espaço 
natural, com um estudo mais aprofundado 
das árvores existentes e das suas proprie-
dades, bem como dos animais que podem 
ser encontrados nos agradáveis caminhos 
da Mata da Machada. Os passeios pedestres 
e os percursos interpretativos permitiram 

experienciar todo o conhecimento apreen-
dido, sentir os cheiros e as texturas, ver as 
cores e a paisagem.

Água, conservação da natureza, floresta, re-
síduos e energia são as opções temáticas a 
desenvolver com as crianças e jovens que 
visitam o Centro de Educação Ambiental. 
Surpresa, entretenimento, animação e boa 
disposição são uma constante, onde a brincar 
se pode aprender!

DIA MUNDIAL DO AMBIENTE NA MATA NACIONAL DA MACHADA
No dia 5 de junho assinalou-se o Dia 
Mundial do Ambiente, uma data em que 
se fala de ambiente, biodiversidade e 
conservação da natureza. 

A Autarquia, através do Pelouro do Am-
biente, escolheu este dia para estender 
o Acordo de Parceria Local, que visa o 
desenvolvimento de acções conjuntas no 
Centro de Educação Ambiental da Mata 
da Machada e Sapal do Rio Coina (CEA) e 
na sua área de atuação, a entidades como 
Futebol Clube Barreirense, a Cooperativa 
Cultural Popular Barreirense e o Centro 
Social e Paroquial de Santo André.

Foi também apresentado o projecto Saco 
Criativo, desenvolvido por alunos do 12º 
ano da Escola Secundária de Santo An-
dré, com o apoio do CEA, e que tem como 
objetivo a promoção da reutilização de 
sacos, reduzindo o consumo desneces-
sário de plástico e poupando recursos 
naturais.
As professoras Cátia Meco e Isabel Tos-
tão apresentaram toda a ideia por detrás 
do projeto e a conceção do mesmo, bem 
como as animações multimédia feitas 
pelos alunos.

Adicionalmente, cada aluno construiu 
um saco a partir da reutilização de mate-
riais. Os sacos elaborados pelos alunos 
e os vários esboços das ideias que esti-
veram na origem da criação de um saco 
reutilizável, estiveram em exposição no 
CEA e posteriormente no Espaço J.

Todos os que se deslocaram à Mata da 
Machada neste dia, puderam ainda usu-
fruir de um conjunto de atividades, como 
um passeio para observação da flora, 
volteio a cavalo, um workshop sobre in-

setos e atividades radicais. Também foi 
possível experimentar as Bicicletas da 
Energia, um projeto da Quercus, que si-
mula a utilização de energias renováveis 
no dia-a-dia.

Foram também distribuídos os sacos 
reutilizáveis com a ilustração dos alunos 
a todos os participantes nas atividades 
do Dia Mundial do Ambiente, com o obje-
tivo de estimular pequenas atitudes diá-
rias e mudanças de hábitos, contribuindo 
para a proteção do meio ambiente. 
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O Projecto Coastwatch cumpre 20 anos. Vinte 
anos a sensibilizar e a olhar pelo litoral. E foi 
este o tema do 20º Seminário que decorreu 
no Barreiro, no passado dia 30 de junho, no 
Auditório da Biblioteca Municipal.
Foram vários os agentes que marcaram pre-
sença neste evento – em representação de 
instituições ou a título individual -, organizado 
pelo GEOTA (Grupo de Estudos de Ordena-
mento do Território e Ambiente), em parceria 
com a Autarquia e a Agência Portuguesa do 
Ambiente (APA).

O Vereador Nuno Banza realçou a forte liga-
ção do Barreiro ao Coastwatch, bem como 
o seu impacto, reiterando a continuidade 
na associação da Autarquia a este projeto 
europeu, com origem na Irlanda, que visa a 
observação e recolha de dados ambientais 
na orla costeira de toda a Europa. O Vereador 
referiu-se ainda às marcas profundas da in-
dustrialização, dos cerca de 20 quilómetros 
de frente de rio e da relação – nem sempre 
pacífica - entre ambos. Sublinhou o investi-
mento recente em matéria de ambiente e o 
envolvimento em parcerias que “permitem 
começar a traçar estratégias”.

O Presidente do GEOTA, João Joanaz de 
Melo, referiu-se ainda ao Coastwatch como 
“um projeto fascinante, que ao fim de 20 

anos mantém a sua atualidade”, realçando a 
“educação pela cidadania” como fundamental 
para a evolução da sociedade.

Ao longo do dia, foram várias as interven-
ções, tendo sido partilhadas experiências por 
parte de alguns dos participantes no projeto. 
Relativamente ao Município do Barreiro, foi 
abordada a proposta de classificação do Sa-
pal do rio Coina como Área Protegida Local, 

pelo Vereador do Ambiente, Nuno Banza, e 
por seu lado, o Vereador do Planeamento e 
Urbanismo, Rui Lopo, apresentou o Projeto 
REPARA – Projeto de Regeneração Progra-
mada da Área Ribeirinha de Alburrica.  

Foram ainda apresentados os dados da cam-
panha 2009/10, que decorreu de novembro 
de 2009 a março  de 2010, tendo sido mo-
nitorizados 423 km de costa. Estiveram en-
volvidos directamente na campanha 3902 
participantes - 2950 alunos, 267 professores, 
307 escuteiros, 206 participantes individuais  
e 134  elementos de ONG. Em termos de 
entidades, num total de 161, colaboraram com 
o projeto: 90 escolas, 14 ONGA, 14 agrupa-
mentos de escuteiros, 27 autarquias e  16 
outras associações/entidades.

É de facto um projeto de sucesso, que tem 
como ponto forte o envolvimento dos mais 
jovens nas questões da educação ambiental, 
concretamente no terreno, onde podem con-
tactar de forma mais direta com os problemas 
associados à orla litoral do país.

No período da tarde, decorreu uma mesa 
redonda, com um debate muito interessante 
sob o tema “O que queremos para as áreas 
de litoral?”, contando com a presença de 
alguns especialistas na matéria.

Para terminar, os participantes puderam 
desfrutar de um passeio a bordo do bote 
fragata “Baia do Seixal”, e admirar parte da 
frente ribeirinha do concelho do Barreiro.

Fotos: AlexAndre GAndum

SEMINÁRIO “COASTWATCH:
20 ANOS A OLHAR PELO LITORAL”

Painel sobre o Município do Barreiro

Mesa Redonda: O que queremos para as áreas de litoral? O Auditório

Passeio de barco
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A MATA DA MACHADA
NO CENTRO DO BARREIRO

5ª SUBIDA DO RIO COINA
 “Conhecer para proteger” foi o lema da 5ª Subida do Rio Coina, 
que teve lugar no passado dia 4 de junho, permitindo ver de 
perto a beleza natural deste espaço, que surpreendeu muitos 
dos participantes, que nunca haviam explorado a área.

Entre kayaks, o varino Pestarola e outras embarcações trazi-
das pelos participantes ou disponibilizadas pela autarquia, 150 
pessoas aventuraram-se pelo Coina, com o apoio da Escola de 
Fuzileiros Navais, dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste e dos 
Bombeiros Voluntários do Barreiro – Corpo de Salvação Pública.

Este passeio teve como objetivo promover o envolvimento da 
população do Barreiro em ações que permitam um melhor co-
nhecimento deste rio e da sua envolvente. Em jeito de partici-
pação pública informal, a população foi convidada a ver de perto 
a natureza desta área que se pretende protegida. “Só assim 
perceberão do que se trata concretamente, quando se fala no 
Sapal do Rio Coina e no que se pretende proteger”, afirmou 
Nuno Banza, Vereador do Pelouro do Ambiente.

Inaugurou no Fórum Barreiro o Espaço Biodiversidade, da respon-
sabilidade do Pelouro do Ambiente da Autarquia, e que resulta de 
uma parceria com este centro comercial.

Aqui a população poderá conhecer as iniciativas que se desenvolvem 
no Centro de Educação Ambiental (CEA), e será motivada a descobrir 
a Mata da Machada e o Sapal do Rio Coina, dando simultaneamente o 
seu contributo na discussão pública sobre a classificação daqueles 
espaços como áreas protegidas de interesse local.
Nuno Banza, Vereador deste pelouro, salientou que “o que estamos 
aqui a fazer é lançar mais uma forma de promover a participação 
ativa das pessoas, naquilo que é um processo global de classificação 
da Mata da Machada e do Sapal”. 

Miguel Ramos, Diretor do Fórum Barreiro, afirma que as questões 
ambientais são fundamentais para a sua empresa, assim como a 
ligação à comunidade, referindo ainda que “este espaço para nós 
tem um valor acrescentado na divulgação de comportamentos sau-
dáveis, e, também, na forma de divulgar um espaço tão importante, 
e que muitos barreirenses não conhecem”. 

No Espaço Biodiversidade estão representadas algumas atividades 
que o CEA promove na Mata, como é o caso da BTT, observação 
de aves, observação da flora, apicultura, entre outras. Também 
aqui pode ser visionado um pequeno filme sobre a Mata e o Sapal.
Adicionalmente, este espaço surge como um convite para que as 
pessoas participem nas atividades propostas. É necessário o envol-
vimento da comunidade na tomada de conhecimento dos espaços 
naturais envolventes e dos quais podem usufruir. Só assim se cria 
um sentimento de apropriação e de defesa e conservação. 

CAMPOS DE FÉRIAS
Com início a 29 de 
junho, os Campos de 
Férias da Mata da Ma-
chada já receberam 
cerca de 60 crianças, 
que escolheram este 
espaço para passa-
rem dias diferentes, 
em contacto com a 
natureza.

Até 3 de setembro, 
durante 5 quinzenas, 
serão promovidas ati-
vidades diversas, sem-
pre de caráter ambien-
tal, onde crianças dos 
6 aos 12 anos podem 
aprender mais sobre a 
fauna e a flora da Mata 
da Machada, andar de 
bicicleta, fazer orien-
tação e peddy-papers.

No mês de agosto, o CEA receberá instituições de solidarie-
dade social, fruto de um protocolo estabelecido com estas 
entidades, no sentido de promover às crianças experiências 
lúdicas e pedagógicas, passando uns dias de férias ao ar livre.

As inscrições continuam abertas. Para mais informações, 
contacte a Linha Verde (gratuita): 800 205 681.
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O que faz...
O APICULTOR
Um apicultor é uma pessoa que tem colmeias 
com abelhas e que sabe tirar o mel e a cera que 
esses animais produzem. Ele recolhe os enxames 
(os grupos de abelhas) e leva-os até às colmeias. 
Depois o apicultor vai vendo se tudo está bem com 
elas, até chegar a altura de retirar o mel.
Para as abelhas não o picarem, ele leva um fato 
próprio e uma espécie de chapéu com rede para 
se proteger. A seguir, retira a cera e o mel dos 
favos, e a geleia real, que é um tipo de mel 
especial para alimentar a abelha-rainha.

Caderneta de desenhos

O meu
melhor amigo

Martim e Yoshi

“A Terra tem de ser tratada, muito bem es-

timada, tem de ter carinho e muita saúde.”

Afonso, 7 anos

"O lixo polui o ambiente. Não o deites
para o chão."
Artur, 9 anos

Envia-nos o teu desenho
ou fotografia para

ceambiental@mail.telepac.pt
ou liga para Linha Verde (gratuita) 

800 205 681



Albert Einstein nasceu em Ulm (Alemanha), 
a 14 de março de 1879 e foi um físico teórico, 
tendo sido eleito, em 2009, o mais memorável 
físico de todos os tempos, e escolhido pela 
revista Time como a “Pessoa do Século”.
 Desenvolveu a teoria da relatividade e rece-
beu o Nobel da Física de 1921. O seu trabalho 
teórico permitiu o desenvolvimento da energia 
atómica, apesar de não ter previsto tal possi-
bilidade. Nutria ainda um grande gosto pela 
música, tendo ficado célebre a sua frase: “Se 
eu não fosse físico, seria provavelmente músico”.

Com três anos, Einstein tinha ainda dificul-
dades de fala, o que preocupou os pais; no 
entanto, revelou-se um aluno brilhante. 
A 1 de outubro de 1885, Einstein frequentou 
a escola primária em Munique. Era um aluno 
seguro e persistente, no entanto um pouco 
lento na resolução de problemas.

As suas notas es-
tavam entre as me-

lhores da turma, tendo 
obtido as mais altas notas 

em latim e em matemática. Conta-se que 
Einstein teria reprovado a matemática quando 
era estudante, no entanto, o próprio Einstein 
disse: "Nunca fui reprovado a matemática. Antes 
dos quinze anos, já dominava cálculo diferencial 
e integral".

Com 15 anos escreveu o seu primeiro trabalho 
científico: "A Investigação do Estado do Éter 
em Campos Magnéticos".
Em 1895, decidiu entrar na universidade an-
tes de terminar o ensino secundário, fazendo 
exames de admissão à Universidade Federal 
Suíça, em Zurique, mas é reprovado na par-
te de humanidades dos exames. Mais tarde 
seria admitido. Einstein descreveu que foi 
nesse mesmo ano, aos 16 anos de idade, que 

realizou a sua primeira experiência mental, 
visualizando uma viagem lado a lado com 
um feixe de luz.

Concluiu o curso de Física em 1900.
1905 ficará para a história como Annus 
Mirabilis (Ano Miraculoso), pois Einstein 
escreveu quatro artigos fundamentais para 
a física moderna.

O primeiro introduz o conceito de fotões, 
que são “partículas” de luz, e fala do efei-
to fotoelétrico, que consiste na emissão 
de fotões por parte da matéria devido à 
ação da luz.

O segundo artigo foi sobre o 
movimento browniano (o 

movimento aleatório que al-
gumas partículas têm num 
meio fluido), dando aos ex-
perimentalistas um método 
de contagem dos átomos 
através de um microscó-
pio vulgar. 

O terceiro artigo debru-
çava-se sobre a eletro-
dinâmica de corpos em 
movimento, e estabele-
ceu uma relação entre os 
conceitos de tempo e dis-
tância, que ficou conheci-
da mais tarde por "Teoria 
da Relatividade Restrita", 
para ser distinguida da teo-
ria geral que Einstein desen-
volveu posteriormente.

No quarto artigo, uma extensão do 
terceiro, Einstein introduz o conceito 

de massa inercial. Neste, deduziu a famosa 
relação entre a massa e a energia: E= mc2. Esta 
equação serviu mais tarde para explicar como 
é que o Big Bang, uma explosão de energia, 
poderia ter dado origem à matéria, e esteve 
na base da construção de bombas nucleares. 
No entanto, Einstein era profundamente paci-
fista, tendo intervindo diversas vezes a favor 
da paz no mundo e do abandono das armas 
nucleares. Depois da II Grande Guerra fez 
pressão a favor do desarmamento nuclear.

Em novembro de 1915, Einstein apresentou 
a sua “Teoria da Relatividades Geral” num 

ciclo de conferências intituladas "As 
equações de campo da gravitação." 

A conferência final culminou 
com a apresentação de uma 

equação que demonstra que 
a gravidade não é uma for-

ça, mas uma consequência 
da curvatura do espaço- 
-tempo. A teoria serviu 
de base para o estudo 
da cosmologia e deu aos 
cientistas ferramentas 
para entenderem carac-
terísticas do Universo 
que só foram descober-
tas bem depois da morte 
de Einstein.

Morreu em Princeton, 
nos EUA, a 18 de abril de 

1955, aos 76 anos, com um 
aneurisma. O seu corpo foi 

cremado mas o seu cérebro foi 
doado à ciência.
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Grandes Figuras

Albert Einstein

Mini-observatório
Abelha
Apis mellifera

• Cada colmeia tem cerca de 60 mil abelhas: uma 
rainha, alguns zangões e milhares de operárias
• Vive em colónias extraordinariamente organizadas, 
em que cada indivíduo tem uma função bem definida
• A rainha é responsável pela postura de ovos e re-
produção da colmeia
• As abelhas operárias limpam a colmeia, garantem o 
alimento e água, recolhem pólen e néctar, produzem 
cera e defendem a colmeia com o seu ferrão.
• Alimentam-se do néctar das plantas, que transpor-
tam em bolsas para a colmeia, para fazer mel

O segundo artigo foi sobre o 
movimento browniano (o 

movimento aleatório que al-
gumas partículas têm num 
meio fluido), dando aos ex-
perimentalistas um método 
de contagem dos átomos 
através de um microscó-

O terceiro artigo debru-
çava-se sobre a eletro-
dinâmica de corpos em 
movimento, e estabele-
ceu uma relação entre os 
conceitos de tempo e dis-
tância, que ficou conheci-
da mais tarde por "Teoria 
da Relatividade Restrita", 
para ser distinguida da teo-
ria geral que Einstein desen-
volveu posteriormente.

No quarto artigo, uma extensão do 
terceiro, Einstein introduz o conceito 

ciclo de conferências intituladas "As 
equações de campo da gravitação." 

A conferência final culminou 
com a apresentação de uma 

equação que demonstra que 
a gravidade não é uma for

ça, mas uma consequência 
da curvatura do espaço-
-tempo. A teoria serviu 
de base para o estudo 
da cosmologia e deu aos 
cientistas ferramentas 
para entenderem carac
terísticas do Universo 
que só foram descober
tas bem depois da morte 
de Einstein.

Morreu em Princeton, 
nos EUA, a 18 de abril de 

1955, aos 76 anos, com um 
aneurisma. O seu corpo foi 

cremado mas o seu cérebro foi 
doado à ciência.

Einstein e
a irmã Maja



Vamos jogar?
Acredita-se que na Terra existam 10.000.000.000.000.000.000 de insetos, que equivalem a 64% dos seres vivos. Surgiram no 
planeta muito antes dos dinossauros, há mais de 350 milhões de anos atrás, e se alguns deles podem constituir verdadeiras pragas, a 
verdade é que os insetos são imprescindíveis para a manutenção do equilíbrio dos ecossistemas terrestres. Tenta descobrir algumas 
curiosidades sobre eles:

Vamos cozinhar
 
Quando o calor aperta, nada como 
uma limonada fresquinha!
Mete mãos à obra e prepara este 
delicioso refresco.

Para isso precisas de:
½ litro de iogurte natural
2 colheres de sopa de mel 
1 litro de água
Sumo de seis limões

Pede ajuda a um adulto para cortar os limões e tirar-lhes o sumo. 
Depois, bate todos os ingredientes num liquidificador e leva ao frio.

Solução: 1 – lagarta; 2 – mosquito; 3 – mosca; 4 – centopeia; 5 – joaninha; 6 – escaravelho; 7 – grilo; 8 – formiga; 9 – louva-a-deus

Vamos Ler?
UMA VIAGEM
NO VERDE
José Jorge Letria
Nova Vega

O duende-poeta acor-
da numa cidade com 
tosse e nuvens tris-
tes, em que os pássa-
ros estão doentes do 
fumo, os peixinhos so-
frem uma dor de água 

turva que faz arder os olhos, e a lua anda aflita 
por ver ferros em lugar de abraços.

REBENTOS10

Tenho cerca de 

2000 músculos

1

Tenho o

sentido do gosto 

nas patas

3

Corro para trás quase tãodepressa como corro para a frente

4

A minha cor 

serve para afastar 

os predadores

5

Levo os meus

excrementos numa bola

para a toca, para os comer

6
Posso 

saltar obstáculos 

500 vezes superiores à 

minha altura

7

Posso viver até 

2 semanaS debaixo

de água

8

Sou o único inseto que gira a cabeça a 360 0

9

Bato as asas mais 
de 62000 vezes por 

minuto

2

centopeia

louva-a-deus

grilo

mosca

lagarta

form
iga

joaninha

escaravelho

mosquito



Com uma esperança média de vida que pode 
atingir os 11 anos, a poupa é uma ave que 
facilmente podemos observar e identificar, 
dadas as suas características físicas singu-
lares, que a distinguem de todas as outras. 
Possui um bico comprido e arqueado e uma 
crista erétil, que a torna muito apelativa. A 
sua plumagem é de cor castanha clara ala-
ranjada e apresenta asas largas e arredon-
dadas de listas pretas e brancas e cauda 
preta com uma barra branca larga. 

É considerada uma ave de porte médio, 
apresentando uma envergadura de asas que 
pode variar entre os 42 e os 46 centímetros 
(enquanto adulto). O seu comprimento varia 
entre os 26 e os 28 centímetros, no entanto, 
não pesa mais de 80 gramas.

Tal como as suas características físicas são 
singulares, o seu canto também é inconfudí-
vel, sendo um chamamento oco, trissilábico 
e repetitivo tipo hoop-hoop-hoop. Pode ser 
repetido pela ave ao longo de vários minutos.

É uma voadora lenta e como apresenta pa-
drões tão vivos da plumagem, torna-se numa 
presa fácil para as aves de rapina. Voa fre-
quentemente a baixa altitude, rente ao solo, 
sendo este voo caracterizado por ondulações 
curtas e batimentos irregulares, intercalados 
com deslizes. Ao aterrar, levanta a poupa, 
por breves instantes. Sente-se muito mais 
segura no chão, dado ser uma ave bastante 
desconfiada. Caminha errantemente, pro-
curando prados abertos, zonas agrícolas e 

pastagens com pequenas matas 
e arbustos.  
Relativamente aos seus hábitos 
alimentares, a poupa alimenta-se 
de insetos e larvas, bem como de 
minhocas e outros anelídeos ter-
restres. Embora prefira alimentar-
-se no solo, é também capaz de caçar in-
setos em voo. De um modo geral, podemos 
encontrá-la a procurar alimento entre pedras, 
nas ervas e no solo. 

Usualmente nidifica em muros de pedra ou 
em buracos de árvores, sendo que a sua pos-
tura é normalmente efetuada entre os meses 
de agosto e outubro, e é composta por 2 a 7 
ovos, em média. A cor dos ovos pode variar 
entre o cinzento e o amarelo. A incubação 
é feita exclusivamente pela fêmea, durando 
cerca de 18 dias. Passadas 3 a 4 semanas 
da eclosão, as crias estão prontas para os 
seus primeiros voos. 

Os ninhos das poupas caracterizam-se pelo 
seu cheiro fétido e extremamente forte. Tal 
odor não se deve a falta de higiene no ninho, 
pois  a fêmea limpa-o cuidadosamente, mas 
representa uma estratégia contra predado-
res. A fêmea e os juvenis desta espécie pos-
suem uma glândula uropigial, que segrega 
um líquido em caso de ameaça.

Trata-se de uma espécie comum no nosso 
país, com estatuto de conservação pouco 
preocupante. No entanto verifica-se algum 
declínio na Europa, devido maioritariamente 
às alterações das práticas agrícolas e à intro-
dução intensiva de inseticidas, que para além 
de afetarem diretamente as aves, reduzem 
significativamente a sua fonte de alimento.

OBSERVATÓRIO 11

Poupa 
Upupa epops

CLASSIFICAÇÃO CIENTÍFICA

Reino: Animalia

Filo: Chordata

Classe: Aves

Ordem: Coraciiformes

Família: Upupidae

Género: Upupa

Espécie: Upupa epops



A ÁREA PROTEGIDA DO SAPAL DO COINA
A criação de uma área protegida permite tornar 
visível a vontade de conservar o património 
e disponibilizá-lo para uso de todos.
No caso concreto do Barreiro, a classifica-
ção do Sapal do Coina contribui também para 
redefinir a forma como o concelho se vê a 
si próprio e a forma como é visto a partir 
do exterior, alterando a sua forte imagem 
industrial no sentido de uma modernidade 
mais diversificada.
A afirmação de compromissos na área da bio-
diversidade, inesperada no contexto da cintura 
industrial de Lisboa, reforça a ligação ao rio e 
dá notoriedade às importantes componentes 
culturais ligadas aos Descobrimentos.
Em qualquer caso, a opção pela criação de 
uma área protegida é o ponto de partida de 
um processo que nunca estará terminado, 
não sendo um objetivo final a atingir.

O PROCESSO DE CLASSIFICAÇÃO
Tão importantes como os aspetos formais são 
as ações que reforcem o apoio social à criação 
da área protegida e a sua visibilidade, condições 
essenciais para obter resultados positivos e 
duradouros com a criação desta área.
Desde as fases iniciais do processo, mesmo 
antes de uma proposta final de classificação 

que se espera que venha a integrar as su-
gestões do público quanto a limites, modelo 
de gestão, etc., a participação pública tem 
sido estimulada.

MODELO DE GESTÃO
Qualquer que seja o modelo escolhido para 
a direção da área protegida, ela deve apoiar-
-se num conselho estratégico que aprova os 
planos e os relatórios de atividades. A escolha 
dos membros do conselho deve ser feita pela 
Assembleia Municipal, com forte represen-
tação da sociedade civil.
A direção deve estar formalmente vinculada 
a um plano de gestão a aprovar, devendo ter 
autonomia de decisão no quadro desse pla-
no de gestão e remeter todas as decisões 
que não decorram do plano de gestão para o 
conselho estratégico.
É fundamental que desde o início se assu-
mam preocupações de monitorização, quer 
dos aspetos patrimoniais, quer dos aspetos de 
gestão e que existam mecanismos de auditoria 
que permitam assegurar à Câmara Munici-
pal, mas sobretudo aos cidadãos, a correção, 
transparência e eficácia da gestão.
Neste modelo de gestão, a direção da área 
protegida tem necessariamente que se apoiar 
em parcerias para a execução direta dos seus 
programas, assumindo uma função de gestão 
de projetos e mobilização da sociedade, em 
detrimento dos modelos clássicos de execução 
direta que têm conduzido a um enquistamento 
das áreas protegidas sobre si próprias.

A ÁREA PROTEGIDA E AS ESCOLAS
A área protegida terá como objetivos centrais a  

 

conservação do património. Mas a par deve 
ter um forte programa de uso público, arti-
culando e beneficiando com a experiência da 
gestão da Mata da Machada, incluída ou não 
nos limites da área protegida.
Numa primeira fase destaca-se a população 
do Barreiro, que deverá estar nas prioridades 
da captação de visitantes, mas desde o início 
se deve assumir a ambição de chegar a toda 
a área metropolitana de Lisboa, com o dese-
nho de programas de visitação escolar bem 
estruturados, orientados para cada nível de 
ensino e articulados com a utilização do rio 
Coina sempre que possível.
A utilização lúdica não escolar, incluindo al-
guma utilização de turismo de natureza não 
deve ter prioridade no esforço de divulgação e 
comunicação, mas deve, desde o início, orientar-
-se para proporcionar satisfação ao visitante.
Esta estratégia, gerando um crescimento mais 
lento da visitação, permite que a área protegida 
não disperse os esforços necessários à sua 
consolidação, mantendo o foco na visitação 
escolar durante o período inicial da sua con-
solidação.

1 Retirado de “O Tejo é mais belo que o rio que corre 
pela minha aldeia”, de Alberto Caeiro

HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS
Arquiteto Paisagista

“O RIO QUE 
CORRE PELA 
MINHA ALDEIA”1

conservação do património. Mas a par deve 

PERFIL12
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É incontornável a importância que os espaços verdes assumem na qualidade de vida das cidades.
A Arqª Célia Cardoso, Chefe de Divisão da DJEV, falou-nos um pouco do trabalho desenvolvido pela Autarquia, nesta área.

Folha Viva – Como é feita a manutenção dos 
espaços verdes do concelho?
Célia Cardoso – Em 2007 a CMB assinou 
com as Juntas de Freguesia um Protocolo 
de Delegação de Competências, onde entre 
outras, se descentralizam os Espaços Ver-
des, ficando a cargo de cada Junta a gestão, 
conservação e limpeza dos mesmos. À DJEV 
compete a manutenção das áreas de maior 
dimensão: parques e jardins, acompanhando 
e avaliando os serviços prestados em regime 
de outsourcing.
No que respeita aos espaços mantidos pelas 
Juntas, há uma herança significativa de es-
paços desarticulados, diminutos e dispersos, 
alguns construídos pelos próprios munícipes, 
com elevadas exigências de manutenção. No 
acompanhamento à descentralização, para 
além do apoio técnico em operações de ma-
nutenção diárias, estamos também a melhorar 
e resolver esses espaços, nomeadamente com 
automatização de rega, novas plantações mais 
adequadas, fecho de canteiros, etc.

FV - E como se processa a rega?
CC – Pretendemos torná-la mais eficiente, 
apoiando as Juntas na automatização dos sis-
temas de rega, uma vez que alguns  destes 
ainda revelam ineficiência.
No Parque Recreativo da Cidade (Polis) existe 
já o sistema de telegestão, que funciona via 
Web-Service (e-constellation). A existência de 
um medidor de evapotranspiração instalado 
no terreno permite avaliar as necessidades 
de rega, face às condições meteorológicas. 
Assim, os consumos são otimizados e não 
há desperdício de água. 
Existe também a intenção de alargar o sistema 
ao Parque Catarina Eufémia e ao Jardim da 
Av. Bento Gonçalves.

FV – Quais os critérios para a arborização 
urbana?
CC – A escolha das espécies de árvores é 
feita em função das características do local, 

morfologia do terreno, enquadramento, entre 
outras condicionantes, o que tem tornado o 
trabalho de restabelecer a qualidade da arbo-
rização, difícil e moroso. Deparámo-nos com 
arborizações desadequadas à composição do 
espaço, nomeadamente a existência de árvo-
res de grande porte em arruamento estreitos. 
Nestes casos, temos vindo a substituí-las por 
outras mais adaptadas, como exemplo mais 
predominante dessa realidade refiro a Grevília 
(Grevillea robusta).
A arborização da cidade não obedeceu a cri-
térios ou normas de desenvolvimento, sendo 
por isso necessário corrigir plantações em 
vários arruamentos. Neste sentido, temos 
desenvolvido planos/estudos de arborização, 
para adaptar novas espécies aos arruamentos.

FV – É por se verificar essa desadequação 
que são feitos abates de árvores no concelho? 
CC – Alguns têm a ver com isto. No entanto, 
a Divisão tem solicitado estudos de avaliação 
do estatuto biomecânico e fitossanitário de 
algumas árvores do concelho, que recomen-
dam por vezes os abates, no sentido de evitar 
acidentes com graves consequências para os 
utentes. Nomeadamente na Av. Bento Gon-
çalves foram abatidos cerca de 30 Choupos 
(Populus sp.) em salvaguarda da segurança 
pública.

FV – E em que espécies apostam para a 
rearborização?
CC – Nas rearborizações recentes temos 
dado importância à escolha de espécies de 
folhagem colorida e de floração, permitindo 
que se assista à passagem das estações do 
ano… Assim temos plantado Pyrus calleryana 
(pereira ornamental), Prunus serrulata ‘Kanzan’ 
(Cerejeira-do-Japão), cuja floração é muito 
densa e bonita, hibiscos…, também de menor 
porte e adequados a ruas estreitas.

FV – E fazem a substituição das espécies 
abatidas? 

CC – Quando há espaço suficiente, sim. Ao 
nível das infra-estruturas subterrâneas (ele-
tricidade, água, comunicações, gás…) a loca-
lização das novas árvores fica condicionada 
ao espaço disponível e em alguns casos nem 
sempre é possível plantar.
No entanto estudamos sempre todas as possi-
bilidades e em geral colocamos árvores novas.

FV – Qual a intervenção da Divisão de Jardins 
nos projectos urbanísticos?
CC – Definimos os critérios técnicos a que 
deverão obedecer os projetos, no que respeita 
à criação e às condições de manutenção de 
espaços verdes. 

FV – Como vê a relação entre os munícipes 
e os espaços verdes? 
CC – Considero importante o envolvimento 
das pessoas no espaço público, em termos 
de responsabilização de todos os intervenien-
tes, seja daqueles que fazem a manutenção, 
seja daqueles que o utilizam e vivenciam. 
Se conquistarmos isso, teremos um espaço 
público melhor. 
Nota-se também a vontade de alguns muní-
cipes em criar espaços verdes e hortas, pelo 
que entendo que este caminho de participação 
ativa e empenhada poderá ser analisada de 
uma forma organizada e traduzida mediante 
celebração de acordos de cooperação.

CÉLIA CARDOSO
CHEFE DA DIVISÃO DE JARDINS E ESPAÇOS VERDES DA CMB
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DÊ VIDA ÀS ROLHAS
Recolha as rolhas de cortiça e transforme-as em bases 
para recipientes quentes.

Pegue nas rolhas e corte-as, com muito cuidado, em 
rodelas com cerca de 5mm cada uma.

Una as rodelas com a ajuda de uma linha e agulha. 
Use uma cor de linha que contraste com a cortiça.

Vá adicionando rodelas de rolha, consoante a dimen-
são e a forma que pretende dar à sua base.

1

3

2

Vamos jogar?
Siga o ciclo de vida da rã (ovo, girino 
e rã), horizontalmente e verticalmente, 
respeitando a sua ordem de posição, 
para encontrar a saída. Solução: 

Eco-nùmeros

A Cortiça 
25 anos é o tempo necessário para 
a primeira extração de cortiça de 
um sobreiro

9 anos é o intervalo de tempo entre 
cada extração de cortiça

55% da produção mundial de cor-
tiça é assegurada por Portugal

100 000 pessoas dependem da 
fileira da cortiça

135 espécies de plantas e 42 
espécies de aves têm o montado de 
sobro como habitat

100% naturais e recicláveis, as 
rolhas de cortiça.

200 anos é a longevidade média de 
um sobreiro



FORTE DE S. JOÃO BATISTA
Mandada erguer por 
D. João IV, como 
posto de defesa do 
território português. 
Hoje é mantido 
como estalagem e 
quem lá pernoita, 

tem por única companhia o silêncio, apenas 
quebrado pelo bater das ondas e o cantar 
das pardelas.

FAROL
Construído em 
1841, foi batizado 
de "Duque de 
Bragança". Tem 
cerca de 29m 
de altura  e 265 
degraus. A sua 

luz é visível até cerca de 50 km.

GRUTAS
A Gruta Azul, que 
devido à orientação dos 
raios solares, reflete a 
luz no fundo; o Furado 
Grande que atravessa 
toda a ilha num túnel 
natural de 70m de com-

primento e 20m de altura, a da Flandres, onde 
há 300 anos marinheiros, soldados e piratas 
procuraram abrigo…

Destinos 15

Esta Reserva tem uma extensão total apro-
ximada de 9.560 hectares (área terrestre da 
Reserva - ca. 104 ha; área marítima - ca. 
9.456 ha), e destaca-se pelo valor biológico 
da área marinha envolvente, pelo elevado 
interesse botânico, pelo papel da ilha em 
termos de avifauna marinha e pela presen-
ça de interessante património arqueológico 
subaquático.

FLORA
Existem cerca de cem espécies, algumas 
delas únicas no planeta, outras de distribuição 
muito restrita. Devido à falta de solo e aos 
fortes ventos carregados de sal, a instala-
ção de espécies arbóreas torna-se impos-
sível. No entanto, ocorrem na ilha diversos 
endemismos florísticos como a Armeria 
berlengensis, a Pulicaria microcephala e a 
Herniaria berlengiana. Curiosamente, estas 
têm diferentes características das suas con-
géneres continentais, dada a antiguidade do 
isolamento da ilha e as particularidades do 
substrato rochoso.
A sobrevivência das espécies vegetais é afe-
tada pelo coelho e rato-preto (herbívoros), 

pela grande quantidade de gaivotas, pelo 
pisoteio dos visitantes, mas também pela 
introdução de espécies invasoras, como o 
chorão, atualmente com estatuto de praga.

FAUNA
Este arquipélago revela-se de extrema impor-
tância para as aves marinhas, que procuram 
o alimento no mar e, na ilha, o refúgio ideal 
para a reprodução.
A ilha é ainda utilizada por algumas aves 
como escala nas suas migrações, mas outras 
apresentam populações nidificantes estáveis. 
Por exemplo, a pardela-de-bico-amarelo (Ca-
lonectris diomedea)  apenas ali permanece 
durante o período de nidificação, enquanto o 
corvo-marinho-de-crista ou “galheta” (Phala-
crocorax aristotelis) está presente todo o ano
O airo (Uria aalge), semelhante a um peque-
no pinguim, é o símbolo da Reserva Natural 
das Berlengas. Nidifica em colónias, e cada 
fêmea deposita o seu único ovo em peque-
nas prateleiras nas escarpas inacessíveis ao 
Homem. Outrora numerosos, encontram-se 
actualmente em acentuado decréscimo.
A gaivota-de-asa-escura (Larus fuscus)  e a 

gaivota-de-patas-amarelas (Larus michahellis) 
também aqui nidificam, sendo que a população 
atinge números tão elevados que já se tor-
nou indispensável a intervenção humana, no 
sentido de corrigir o efetivo da espécie para 
evitar a degradação do ecossistema insular.
As sua águas albergam, a par dos mais diver-
sos peixes - robalos, taínhas, sargos, pargos, 
douradas -, todo um conjunto de animais e 
plantas - mexilhões, lapas, ouriços, as mais 
diversas algas -, que se concentram numa 
estreita faixa do litoral que não excede al-
guns metros.
O mar que circunda as ilhas tem águas ex-
cepcionalmente claras, sendo local privile-
giado de desova para muitas espécies da 
fauna ictiológica (é aqui, por exemplo, que 
o cação faz as suas posturas) e é de uma 
grande riqueza quanto à variedade de peixes 
presentes, razões mais do que suficientes 
para se ter criado a única reserva marinha 
oceânica existente em Portugal.

Reserva Natural das Berlengas
A Reserva Natural das Berlengas comporta o arquipélago composto por um 
conjunto de ilhas e recifes costeiros de contorno irregular, com encostas es-
carpadas, distribuídos por três grupos: Ilha da Berlenga e recifes associados, 
Farilhões e Estelas. O arquipélago fica situado a cerca de 6 milhas para ocidente 
do Cabo Carvoeiro, junto da cidade de Peniche.   

A visitar:

UM DIA NA ILHA

O acesso à ilha é feito por barco, que se 

pode apanhar no porto de Peniche. Poderá 

regressar ao final da tarde ou pernoitar na 

fortaleza ou no parque de campismo, exis-

tindo também restaurante. Numa cami-

nhada de 2h conheça toda a ilha, e veja as 

rochas enormes com formas de animais. 

Visite também o Bairro dos Pescadores.

Descanse numa das pequenas praias e 

mergulhe nas suas águas transparentes.
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AGENDA

AGOSTO E SETEMBRO
CAMPOS DE FÉRIAS
Inscrições abertas

Local: CEA da Mata da Machada
Informações: 800 205 681

FINS-DE-SEMANA ATÉ 12 DE SETEMBRO
ATIVIDADES CEA
Local: Centro de Educação Ambiental
da Mata Nacional da Machada
Informações: 800 205 681
 

Já pensou no que pode fazer na 
Mata da Machada?
Participe na Astronomia Diurna, 
com os seus filhos, apure a sua 
técnica na Fotografia de Nature-
za, aprenda a cultivar cogumelos 
ou dedique-se à Arte na Nature-
za com o mestre Kira.
Aproveite para dar uma volta nas 
bicicletas que o CEA tem para 
empréstimo

Para Ler WWW...

PORQUE NÃO CONGELAM 
OS PINGUINS
E outras 114 questões so-
bre a ciência do dia-a-dia
New Scientist
Casa das Letras

Que horas são no Pólo Norte?
Qual é a fórmula química do 
ser humano?
Porque é que o ranho é verde?
Porque é que os bumerangues 
voltam para trás?

Ponha de lado a bata de labora-
tório e o microscópio… a ciência voltou a ser divertida!
Este novo compêndio, douto, excêntrico e delirante, garanti-
damente informá-lo-á e deliciá-lo-á, com perguntas do quoti-
diano respondidas pelos grandes cientistas da atualidade.

www.naturdata.com

Portal de biodiversidade, cujo 
objectivo é a promoção do co-
nhecimento sobre as espécies 
de seres vivos que existem em 
Portugal e sobre os ecosiste-
mas onde se inserem.

www.abae.pt

A ABAE dedica-se à Educação 
para o Desenvolvimento Sus-
tentável e à gestão e reconhe-
cimento de boas práticas am-
bientais. Desenvolve iniciativas 
como os Programas Bandeira 
Azul, Eco-Escolas, Jovens Re-
pórteres para o Ambiente, entre 
outros.

Para receber o seu Folha Viva, ligue grátis para a Linha Verde:   800 205 681
Ou envie os seus dados (nome, morada e e-mail) para  ceambiental@mail.telepac.pt

7 DE SETEMBRO
NOITE DO PROFESSOR

Local: Pavilhão do Conhecimento-Ciência Viva
Informações: www.pavconhecimento.pt

22 DE AGOSTO
DIA ABERTO NA RESERVA NATURAL DAS
LAGOAS DE SANTO ANDRÉ E DA SANCHA
Workshop " Área Marinha da RNLSAS"

Local: Centro de Interpretação do Monte do Paio, 
Setúbal/Brechos
Informações: rnlsas.vidala@icnb.pt

14 DE SETEMBRO
PARA ALÉM DO NOME DAS PLANTAS:
O PAPEL DE UM JARDIM BOTÂNICO
NO ECOSSISTEMA URBANO
 
Local: Museu Nacional de História Natural  - Jardim 
Botânico, Lisboa
Informações: www.mnhn.ul.pt


