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Jornadas do Ambiente em Paredes – Uma Aposta de Sucesso

Paredes tornou-se mais verde nos dias 8 e 9 de julho com a
organização das 1as Jornadas do Ambiente. Este evento contou
com a parceria do Agrupamento de Escolas da Sobreira e da Junta
de Freguesia da Sobreira, uma das candidatas a Eco Freguesia.
A grande variedade de momentos que decorreram durante o
evento, tornaram-no cheio de ciência e sensibilidade ambiental,
muito devido à experiência dos oradores que dinamizaram todas
as atividades. No primeiro dia, quatro workshops noturnos
dinamizados por cientistas especializados nas diferentes
temáticas, abriram as jornadas de uma forma lúdica de se fazer
ciência, onde os mais de 80 participantes se deixaram levar à
procura da biodiversidade noturna, seja ela direcionada para as
borboletas noturnas, seja na vaca-loura, como nos morcegos ou
ouriços.
O segundo dia iniciou com cinco palestras durante a manhã, onde
temáticas como as ﬂorestas, os rios, a sensibilização ambiental
e as espécies nativas e invasoras ﬁzeram o auditório inundarse de conhecimento, experiência e inspiração para o futuro,
saindo de lá mensagens muito positivas que fazem acreditar
na sustentabilidade ambiental, onde todos terão uma palavra a
dizer no presente em cada uma das suas ações.
Ao início da tarde mais quatro workshops abordaram a
biodiversidade, seja ela pela ilustração ou pela fotograﬁa, ou
até numa vertente de descoberta de biodiversidade invasora
terrestre e aquática. Foi também marcado o momento pela

construção de papagaios de vento, num workshop direcionado
para crianças e educadores. Finalizou o programa a visita ao
património da freguesia, onde embora uma das visitas não se
tenha realizado pelo elevado risco de incêndio que estava sobre
alerta na região, a visita ao centro interpretativo das minas
de ouro de Castromil e Banjas e caminhada pelas minas de
Castromil, deram a conhecer o património mineiro existente e a
sua potencialidade na região focado na sensibilização ambiental.
Como pontos positivos destacam-se a diversidade temática
que foi abordada e a intensidade destas jornadas, destacandose também o envolvimento de toda a comunidade escolar que
em agrupamento foram animando os momentos com recurso a
canções trazidas pelas crianças do Jardim de Infância da Pulgada
em Aguiar de Sousa, da EB de Recarei e da EB1 da Sobreira.
Foi também possível ter no espaço do evento várias exposições,
tanto dinamizadas pelo agrupamento nas diferentes instituições
de ensino como contando com duas exposições cedidas pelo
Parque das Serras do Porto e uma exposição fotográﬁca de José
Fajardo sobre “Flores Silvestres”.
Contar com mais de 350 pessoas que esgotaram todas as
inscrições e que se ﬁzeram representar em todos os momentos
destas jornadas é sinal para que o ambiente continue a ser uma
importante aposta nesta região e neste município.
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20 anos consecutivos Eco-Escola
O CFPIMM apresentou a sua candidatura ao que poderá ser o
seu 20º Galardão.
Ao longo destes 20 anos temos dotado os nossos formandos
de (novas) competências para a cidadania ativa, motivando-os
a adotar estilos de vida ambientalmente sustentáveis.
Este ano em particular, desenvolvemos diversas atividades, das
quais destacamos o aumento de pontos de recolha de diferentes
tipos de resíduos nas nossas instalações. Fazemos agora a
recolha seletiva de lâmpadas, rolhas de cortiça, tampinhas para
a associação AIJA, Associação para a Promoção da Inclusão
das pessoas com deﬁciência ou incapacidade, de Lordelo, para
além do papel, vidro, plástico/metal, pilhas e REEE (resíduos de
equipamentos elétricos e eletrónicos).
Fizemos, na altura do Natal, uma recolha de roupas usadas para
a Associação Pegadas de Amor de Lordelo, que criou uma onda
de solidariedade nos formandos que perceberam a importância,
não só para o Planeta, do reaproveitamento de roupas que
estão usadas mas não acabadas.
De referir que, sempre
que possível, o CFPIMM
procura
desenvolver
as
suas
atividades
multidisciplinarmente.
Foi
exemplo
disso,
a
Comemoração do Dia da
Floresta Autóctone, em
que
plantámos
árvores
autóctones e, em simultâneo,
comemorámos o Centenário
de Nascimento de José
Saramago. Lemos excertos
de textos de Saramago ao
redor das árvores plantadas e
colocámos uma placa alusiva
junto de uma dessas árvores,

Observação de
Borboletas Noturnas
em Paredes

com a seguinte mensagem, sobre a qual foi feita uma reﬂexão
“Não se descreve uma árvore. Como se há de descrever uma
ﬂoresta?”.
Este ano também estivemos a trabalhar com a colaboração da
Câmara Municipal de Paredes em projetos para pintar os blocos
de cimento dos bancos da entrada do CFPIMM com imagens
alusivas à Cultura, História, Arte, Música, Cinema, Ambiente, etc,
nacional e internacional, atual e do passado.
Em rotina, participamos em Workshops, fazemos visitas de
estudo que cativam os formandos para a Proteção do Ambiente,
ﬁzemos uma ação de limpeza numa praia com a inerente
sensibilização para a proteção dos ecossistemas, adotamos um
animal, a pantera das neves do ZOO de Sto Inácio, organizamos
atividades ao ar livre, como boa prática de Promoção da Saúde,
caminhadas, torneios de futebol, trails, entre outros.
Nestes 20 anos em que o CFPIMM participou no Programa
Eco-Escolas ﬁzemos muito pelo nosso Planeta, mas ainda não
ﬁzemos nada.
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No passado dia 8 de julho, no âmbito da primeira edição das Jornadas do Ambiente em
Paredes, decorreu uma a�vidade aberta ao público des�nada à observação de insetos
noturnos, em par�cular de borboletas. Recorrendo ao fenómeno de atração destes insetos
pela luz, três pontos de observação foram montados junto ao rio Sousa no Parque de
Merendas da Sobreira. Fruto da agradável temperatura que se fez sen�r nas primeira horas
da noite, foi possível observar várias dezenas de espécies. A coordenação da a�vidade
priorizou a orientação do público, que se manifestou bastante interessado, contudo, foi na
mesma possível iden�ﬁcar trinta espécies de borboletas noturnas pelo especialista João
Nunes. Destas destacam-se as espécies Eupithecia assimilata Doubleday, 1856 e Catocala
nymphagoga (Esper, 1787). A primeira pela relevância cien�ﬁca do registo, já que foi a
segunda vez que foi registada em território nacional. A segunda, na foto, pelo seu valor
esté�co. Nas mais de 2500 espécies de borboletas noturnas existentes em Portugal, muitas
exibem cores mais garridas das que um leigo no tema possa esperar.
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