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Sobreira – A primeira área FUTURO em Paredes

Há muito tempo que se ambicionava criar um bosque nativo do 
FUTURO no Município de Paredes e do esforço combinado da 
Câmara Municipal de Paredes, da Junta de Freguesia de Sobreira 
e do CRE.Porto, essa intenção foi concretizada no mês de 
novembro de 2021 com ações de plantação em Santa Comba, 
na Freguesia de Sobreira. Nasce assim, a primeira área FUTURO, 
em Sobreira, Paredes, que se junta aos 200 hectares de área de 
intervenção na AMP.
No dia 23 de novembro, 26 alunos e professores da Escola 
Básica e Secundária de Sobreira celebraram o “Dia da Floresta 
Autóctone” com o início da plantação de árvores nativas na 
nova área florestal FUTURO de Sobreira. Foram plantados 50 
medronheiros (Arbutus unedo), árvores semeadas e cuidadas 
no Viveiro do FUTURO. A comunidade escolar presente passou 
uma tarde diferente, com tempo de convívio na Natureza, mas 
sobretudo com as mãos na terra por um bosque nativo na sua 
região, que pode agora começar a prosperar.
O contributo para a nova área FUTURO prosseguiu com o tão 
aguardado regresso das ações de plantação com os Voluntários 
do FUTURO, na manhã de 27 de novembro, que mobilizou 35 
participantes motivados para colaborarem na valorização da 
biodiversidade e da paisagem nativa, vindos do concelho de 
Paredes e também de Braga, Gondomar, Maia, Matosinhos, 
Porto, Valongo, Vila do Conde e Vila Nova de Gaia.
As boas-vindas ao terreno e os agradecimentos aos Voluntários 
foram transmitidas pelo Vereador do Ambiente da Câmara 
Municipal de Paredes, Francisco Leal e pelo Presidente da Junta 
de Freguesia de Sobreira, João Gonçalves, que participaram nos 
trabalhos de plantação.

Para esta área de intervenção, numa primeira fase, pretende-
se plantar 506 medronheiros (Arbutus unedo), que se 
idealiza tornar a espécie dominante do bosque, por já ocorrer 
espontaneamente na região, tendo boas probabilidades de 
sucesso, que são potenciadas também por um trabalho prévio 
de preparação do terreno, realizado por operacionais, com 
a limpeza do mato com carácter infestante. Os Voluntários 
dedicados resistiram ao frio e às desafiantes condições 
do terreno e deram um avanço importante para a meta 
estabelecida, restando 194 jovens árvores por plantar. A 
conclusão desta grande ação de plantação aconteceu no dia 
1 de dezembro, onde a manhã começou chuvosa, contudo 
não desanimou os 24 Voluntários, vindos de diferentes locais 
da AMP, que se juntaram para plantar os 194 medronheiros 
(Arbutus unedo) que faltavam para a meta de 506 plantas.
No começo dos trabalhos, apesar dos Voluntários virem 
preparados com impermeáveis, a chuva deu tréguas e permitiu 
uma manhã de trabalho produtiva, pois cumpriu-se com a meta 
desta primeira grande ação de plantação. A chuva só voltou na 
despedida, simbolicamente encerrando a ação promovida e a 
consolidar o trabalho dos Voluntários, regando o novo bosque 
nativo que cresce em pleno monte na Sobreira, Paredes.
Conclui-se assim um mês de muito trabalho iniciado em Paredes, 
que se espera continuar com mais ações e a monitorizar a 
transformação deste novo espaço nativo, resultante de uma 
vontade conjunta com muitos benefícios para o ecossistema e 
usufruto da população.



Arte de Natal
Um pouco por todo o concelho vemos enfeites natalícios 
realizados com materiais reutilizados, ou mesmo com resíduos 
que de outra forma iriam parar no ecoponto, ou até quem sabe 
no lixo comum. 
É o caso do Jardim de Infância da Pulgada em Aguiar de Sousa, 
juntamente com os pais das crianças, que desenvolveram uma 
árvore de Natal na rotunda da saída da autoestrada em Aguiar 
de Sousa, onde a matéria prima foram 1420 pacotes de leite, 
que deram origem a 710 enfeites de Natal. 
Outro dos exemplos curiosos é o caso do presépio realizado 
junto à capela de Santa Comba na freguesia de Sobreira, 
realizado com recurso a 5182 tampinhas plásticas e cerca de 
2125 rolhas de cortiça das quais resultaram 7614 rodelas e 442 
metades para efetuar os relevos onde foram aplicadas. 
Estes dois exemplos podem ser visitados durante esta quadra 
natalícia, onde os resíduos se transformaram em arte neste 
Natal. 
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Este ano o Pai-Natal tem um desejo especial, quer ser azul, azul 
como o mar. Todas as crianças me pedem presentes e mais 
presentes e ninguém se lembra de mim, diz o Pai-Natal para os 
seus duendes, por isso este ano ao oferecer os presentes às 
crianças vou pedir um presente também para mim. 
Enquanto preparava os presentes na casa do Pai-Natal, ele ia 
pensando em todos os pedidos que iria fazer às crianças, e a 
lista não parava de crescer. Mas que queria ele pedir às crianças 
para o ajudarem a ser azul? De onde teria tido essa ideia o Pai-
Natal? Será que era mesmo a cor da sua roupa que ele queria 
mudar? Vamos ter que aguardar até à noite de Natal para saber.
Passados todos aqueles dias de muito trabalho na preparação 
do Natal, é chegada a hora de carregar o trenó com os presentes 
e começar a distribuir por todas as crianças de todos os países. 
E que lindos os presentes que o Pai-Natal tinha preparado! Uns 
pediam brinquedos, outros uma roupa nova, outros pediam 
apenas paz, amor e um mundo mais amigo e fraterno. Que 

maravilha é ler todas as cartas que me chegam e preparar com 
tanto carinho todos estes pedidos, exclama o Pai-Natal com 
a alegria de dever cumprido. Mas, o que levavam este ano os 
presentes de especial? Levavam uma carta do Pai-Natal com 
o seu desejo de Natal, para que todos o ajudassem a tornar-
se azul. Na hora de abrir os presentes, um cartucho de papel 
enrolado, fazia parte da decoração, ao abrir o papel la estava a 
mensagem do Pai-Natal:

“Querido amiguinho! Hoje também vos trago um pedido especial. 
A Terra está a morrer e eu preciso da vossa ajuda, temos que 
voltar a vê-la brilhar com aquele azul de água cristalina. Temos 
todos de ser mais azuis e parar de poluir e desperdiçar a água, 
para que o Planeta Terra possa voltar a ter saúde e a brilhar 
mais do que nunca, por isso, vão ter que me ajudar. Vais fazer 
cartazes bem visíveis e bem bonitos para colocar na tua escola 
e na tua casa a pedir para não desperdiçar água, vais fechar as 
torneiras quando não estão a ser utilizadas, vais aproveitar a 
água da chuva para regar a horta, não vais deixar ninguém aí em 
casa deitar óleo usado pela banca, vais lavar os dentes com a 
torneira fechada, não vais deitar lixo no chão para não poluir a 
água dos riachos, dos rios e do mar. Vou pedir-vos também que 
sejam os polícias azuis e que em vossas casas e na vossa escola 
ajudem o Pai-Natal a cumprir com estes pedidos e ajudarem os 
vossos pais, avós e amigos a salvar a Terra e a sermos todos 
azuis quando ela voltar a brilhar.

Desejo-te um bom Natal a ti a toda a tua família, e não te 
esqueças do meu pedido especial.

Um abraço do Pai-Natal”.

O Pai-Natal quer ser azul
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