
BOLETIM PAREDES AMBIENTE Edição nº5
outubro de 2020

Registos da Biodiversidade no Parque das Serras do Porto como elemento de
sensibilização ambiental
A oportunidade de partilhar Fotografia de Natureza e Vida 
animal e de captar os melhores registos de determinadas 
espécies, são atividades a que fervorosamente me tenho 
dedicado no Norte de Portugal. Vivemos numa altura de 
educação, consciencialização, e acima de tudo, de mudança! 
Nem por acaso, estes são alguns requisitos para a conservação 
do Meio Ambiente... Nos últimos 50 anos, extinguiram-se 40-
50% das espécies do planeta, todas elas por algum tipo de 
ação do ser humano. Portugal é um País pequeno, mas com 
uma notável diversidade de paisagens e seres vivos, e por isso 
o nosso dever para garantir a conservação e a sustentabilidade 
é enorme!

Galardoadas 19 Eco Escolas em Paredes

Esquilo Vermelho: Esta imagem foi feita 
quando me preparava para almoçar à beira do 
rio Sousa, e de subitamente vários sons me 
despertaram os sentidos, e observei algo a 
mexer-se agilmente nas copas das árvores, 
assim que consegui foca-lo em manual foi 
questão de esperar pelo momento certo!

Com o meu trabalho, e aventuras naturalistas quero dar a 
conhecer as mais variadas criaturas e hábitos da fauna Ibérica, 
os habitats que nos rodeiam, e aquilo que os ameaça. As nossas 
ações, consumos, e escolhas de hoje, moldam a Biosfera de 
amanhã! 
Esta imagem feita no Parque das Serras do Porto é um pouco 
do testemunho das centenas de quilómetros que lá caminhei. 
Entre montanhas e vales, rios e ribeiros, toda esta zona que se 
estende desde o Vale Longo (Valongo), Paredes e Gondomar, 
tem uma energia utópica e de vital importância. A minha 
missão é, com as minhas imagens, consciencializar todo o tipo 
de humanos sobre este património natural de elevado valor, 
envolvendo as pessoas com a natureza.

Texto e Fotografia:
Renato Lainho

O início do ano letivo 2020/2021 chegou com a notícia da Abae (Associação 
Bandeira Azul da Europa) que Paredes tinha conseguido a atribuição do 
galardão Eco Escolas em 19 dos seus estabelecimentos de ensino. 
Foi o número máximo de escolas distinguidas em Paredes com este 
galardão num só ano, superando as 18 conseguidas no ano anterior. É um 
reconhecimento do esforço em incutir boas práticas ambientais que passa 
por toda a comunidade educativa, desde alunos, professores, funcionários e 
associações de pais, como também da família e todos os parceiros onde se 
incluí o município. 
Com este reconhecimento, e num ano tão particular e tão difícil para as 
escolas, é notória a importância que cada vez mais é dada à preservação do 
ambiente e à educação e sensibilização ambiental. A cerimónia de entrega 
das bandeiras verdes será realizada em Lisboa no próximo dia 30 de outubro. 
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Siga-nos:

Os I e II Feira e Concurso de Hortícolas Gigantes de Paredes “O Maior da Minha Aldeia” 

Cinco anos consecutivos galardoados como Eco-Agrupamento
O conceito de Eco-Agrupamento pressupõe que todas as 
escolas de um agrupamento sejam Eco-Escolas, e tem a 
partir de 2015 um certificado próprio. Esta distinção reconhece 
o esforço e empenho realizado pela totalidade das escolas 
inscritas no Programa Eco-Escolas. O Agrupamento de Escolas 
de Vilela (AEV) é o único Eco-Agrupamento do concelho de 
Paredes, desde essa data, e um dos 60 nacionais do ano letivo 
de 2019/20.
 O diretor do AEV acredita na importância da consciencialização 
ambiental na vida presente e futura e no poder da educação 
ambiental nas escolas. O coordenador do Programa Eco-
Escolas é nomeado pelo diretor, sendo responsável por uma 
equipa que planeia atividades e ações conjuntas, promove 
a partilha, a troca de saberes e o trabalho em grupo, entre 
docentes do AEV. A referida equipa organiza/dinamiza 
projetos e atividades por forma incentivar e desenvolver a 
capacidade crítica e interventiva dos alunos, que assim poderão 
efetivamente mudar comportamentos. Tem sido uma aposta na 
melhoria da gestão ambiental das escolas e sua interação com 
a comunidade. Acreditamos que se aprende melhor fazendo, 
por isso promovemos a recolha e reciclagem dos resíduos, 
aproveitando-os, muitas vezes, para produzir arte. 
No anterior ano letivo, só no tema da água, apesar da pandemia 
de Covid-19, foram realizadas mais de duas dezenas de 
iniciativas com aulas de campo e atividades ao ar livre, de 
integração curricular de diferentes disciplinas, envolvendo 
alunos até ao 12º ano. Educação ambiental, sensibilização para a 
temática da biodiversidade, atividades desportivas na natureza, 
identificação de flora e fauna, combate a espécies invasoras, 
análise de água e bioindicadores, análise da qualidade do ar, ciclo 

da água, atividades agrícolas, património natural e construído, 
foram algumas das temáticas abordadas com sustentação 
de recursos padronizados. O mais importante: reconhecer e 
valorizar os cursos de água (Ribeira do Pego, Ribeira das Ínsuas 
e Rio Ferreira) que nos são próximos, bem como as galerias 
ripícolas e bosques ribeirinhos que merecem a nossa atenção 
e cuidado.

Texto e Imagem:
Laurinda Gonzaga

Organizado pela Câmara Municipal de Paredes em setembro 
de 2019 e 2020, reconhecido pela federação internacional das 
abóboras gigantes (GPC) têm como objetivo chamar a atenção 
dos cidadãos de Paredes para a importância da agricultura no 
desenvolvimento do concelho e ao mesmo tempo ser utilizada 
a feira como estratégia turística para atrair cidadãos doutras 

regiões a visitar as freguesias do sul do concelho e as suas 
potencialidades.
Assenta na cooperação entre Câmara Municipal, Juntas de 
Freguesia e cidadãos que aderiram ao projeto e se inscreveram 
para cultivar as hortícolas gigantes: abóboras, melancias, 
melões e tomates.
Realço o espírito de grupo, camaradagem e amizade que se 
estabelece entre o grupo de produtores que interage entres si e 
com a magnifica equipa de apoio ao projeto, técnicos da Câmara 
Municipal de Paredes.
Incentivo os paredenses para se inscreverem e participarem 
por se tratar de um evento único em Portugal e que tem âmbito 
internacional!

Texto: 
José Martino


