
O Parque das Serras do Porto é um “património a descobrir”

O projeto Parque das Serras do Porto é a prova real que a 
intermunicipalidade pode promover excelentes iniciativas na 
defesa do ambiente.
Constituída no ano de 2016, a Associação Parque das Serras 
do Porto, engloba os concelhos de Gondomar, Paredes e 
Valongo e teve o Alto Patrocínio da Presidência da República.
Ao longo dos 6000 hectares, as Serras do Porto pugnam 
pela preservação da natureza, pela biodiversidade, e pela 
valorização do património existente.
Para o sucesso do projeto é importante a participação das 
escolas, das associações locais, proteção civil e população em 
geral.

No primeiro trimestre de 2020 foram recolhidos nos 1187 
contentores da recolha seletiva e nos 3 ecocentros distribuídos 
pelo município de Paredes 840,92 toneladas de resíduos. Com 
esta recolha foi possível evitar que esses materiais fossem 
enviados para aterro e tenham agora uma nova vida depois 
de sofrerem o processo de reciclagem. Com este gesto da 
separação de resíduos aumentamos a vida útil dos aterros e 
evitamos que mais recursos naturais sejam processados para 
darem origem a novos materiais, preservando o meio ambiente. 
Dessas 840,92 toneladas, 391,94 foram de papel, 287,42 de 
vidro, 139,32 de plástico, 27,8 de colchões, 18,60 de sucata e 4 
de equipamentos elétricos e eletrónicos. 

Paredes enviou para reciclagem 840,92ton de 
resíduos no 1º trimestre de 2020
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Florestas com “bom ambiente” foi o título da candidatura 
apresentada ao Instituto Português do Desporto e Juventude 
(IPDJ) com o objetivo de levar o voluntariado jovem à 
preservação da natureza e das florestas do município. 
Atividades de vigia para evitar os incêndios florestais, 
identificação e georreferenciação de plantas invasoras para 
controlar a sua propagação na floresta, limpeza e sinalização de 
locais com resíduos potenciais de causar incêndios, são algumas 
das tarefas que estes jovens voluntários realizarão pelo bom 
ambiente das florestas de Paredes durante os dias 21 de julho 
a 14 de agosto. 

Florestas com “Bom Ambiente”

O Projeto “Clube de Escolas“ está vocacionado para acolher 
todas as escolas que se pretendam associar  na divulgação e 
sensibilização do património regional.
Os desafios das Serras do Porto, estão ao nosso dispor 
e podemos começar a desfrutar das suas belezas nas 
freguesias de Aguiar de Sousa, Recarei e Sobreira, visitando a 
Sra. do Salto, as Casas Páteo e percorrendo os trilhos de Alvre 
e dos Moinhos. Podemos ter acesso a toda a informação 
consultando o www.serrasdoporto.pt.

Texto e Fotografia:
Vice-Presidente da CM Paredes Francisco Leal



A presença e avistamento de Lucanídeos em Paredes
A presença de lucanídeos, mais conhecidos como vaca-loura, 
são os maiores escaravelhos em Portugal e prestam um 
importante serviço às florestas, na luta pela sua manutenção. 
Responsáveis pela degradação da matéria morta, da qual 
se alimentam, e daí resultam importantes nutrientes para 
alimentação das plantas existentes contribuindo para 
melhorar o bom estado florestal. Estas espécies vivem 
essencialmente na floresta autóctone, maioritariamente nos 
carvalhos de grandes dimensões. 
A saúde florestal consegue-se com a presença das espécies 
autóctones e dos nutrientes disponíveis para que elas se 
possam desenvolver, nesse estado de pleno funcionamento 
são responsáveis pelo sequestro de grandes quantidades 
de carbono e consequentemente combatem as alterações 
climáticas.
Em Paredes existem mais de uma dezena de avistamentos 
registados no site vacaloura.pt onde todos são chamados a 
participar e a registar os avistamentos destas espécies, de 
forma a ser possível monitorizar o seu estado de conservação 
em Portugal, visto ser uma espécie protegida e se encontrar 
em risco de extinção na Europa.

Texto e Fotografia: 
João Costa

O contributo do pré-escolar na educação e sensibilização ambiental

O pré-escolar é o nível de ensino privilegiado para abordar a 
Educação Ambiental, pois nestas idades as crianças têm uma 
extraordinária sensibilidade para a Natureza, e uma excecional 
capacidade de envolvimento na sua defesa. É ainda nesta 
idade que interiorizam valores e consciencializam sobre o 
mundo que as rodeia.
Alguns poderão pensar “o que é que crianças tão pequenas 
poderão saber ou fazer sobre a educação e sensibilização 
ambiental? A resposta a esta questão é: Muito! 
Acreditar faz parte do processo educativo! E nós acreditamos 
que todas as suas pequeninas ações como reduzir o consumo 
de água, de energia, de papel, as aprendizagens que fazem 
sobre as mais diversas temáticas ambientais, como o mar, os 

resíduos, a floresta, a polinização e a biodiversidade, permitem 
às crianças a consciencialização dos problemas, a procura de 
soluções e a motivação à intervenção. Promovem ainda o seu 
desenvolvimento pleno como futuros cidadãos, responsáveis, 
críticos e inovadores. 
Devolver à comunidade o que fazemos, o que aprendemos 
e envolver a comunidade partilhando as aprendizagens, 
motivando à participação e à mudança faz toda a diferença, 
neste grande carrocel da vida, à procura de “um planeta mais 
verde” e, acrescentariam as crianças… “um planeta de todas 
as cores do arco-íris!”

Texto e Fotografias:
Educadoras Ana Maria Santos e Eugénia Barbosa

Este exemplar foi avistado no Parque Natural da Senhora 
do Salto em Aguiar de Sousa, no passado dia 6 de junho. 
Trata-se de uma fêmea da espécie Dorcus parallelipipe-
dus, validade e confirmada pela equipa técnica da rede 
europeia de monitorização da vaca-loura, que contribui 
para averiguar o estado de conservação da espécie na 
sua área de distribuição.

Vaca-Loura
(Dorcus parallelipipedus)
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