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Cerimónia da entrega dos Galardões Eco-Escolas de Paredes

Desde cedo, foi reconhecida a importância das Eco-Escolas
para o município, ao qual foi considerada uma aposta para
enaltecer o ambiente em Paredes. Desse modo, e conscientes
do crescimento que temos tido em temáticas ambientais, foi
realizada uma cerimónia no Pavilhão Multiusos de Paredes,
que pretendia destacar as escolas que ao longo do ano foram
realizando dezenas de atividades com o foco no ambiente e
na sua preservação, e ao mesmo tempo formando cidadãos
conscientes da importância das suas atitudes e decisões mais
ecológicas e sustentáveis.
Com mais de 200 participantes e com a representação de
todas as escolas galardoadas, tiveram lugar alguns momentos
enriquecedores desta cerimónia como a entrega de prémios,
entrega das bandeiras verdes e certificados, homenagem aos
professores e escolas mais antigas no programa em Paredes.
Destacam-se os momentos musicais protagonizados pelos

Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas de Paredes
(Estrebuela, Monte e Talhô), e pela Escola Básica de Recarei,
despertando aos presentes a necessidade que “temos de
deixar de poluir” e promessa de “semear um mundo melhor”.
Foi importante contar com as intervenções de dois dos
parceiros destas Eco-Escolas, que também eles representam o
sucesso destas 18 escolas que foram galardoadas pela ABAE.
Por parte da Ambisousa foi apresentada a “Semana Europeia
para a Prevenção de Resíduos”, e pelo CRE Porto apresentado
o projeto “Natureza a melhor Sala de Aula”.
Toda esta expressão ambiental em Paredes terá a continuidade
já no decorrer deste ano letivo, ainda com um maior reforço
das escolas inscritas neste programa internacional das EcoEscolas.
TEXTO E IMAGEM
ECO-ESCOLAS DE PAREDES

Na natureza a “aprender fazendo”
Inspirado no exemplo de São Martinho o agrupamento de
escuteiros nº609 de Parada de Todeia realizou um acampamento
na sua sede, onde destacam as atividades de carácter social e
ambiental realizadas. Sempre com o objetivo de sensibilizar
os nossos escuteiros para a necessidade de preservação da
natureza, gosto pelo contato com a terra e para o cuidado da
manutenção e preservação do património da nossa freguesia,
primando sempre pelo lema que nos distingue dos demais,
“aprender fazendo”.
Colocando as mãos à obra na limpeza do fontanário do Carvalhal,
com a lavagem do tanque e represa e remoção da vegetação
circundante que se estendia até ao interior do fontanário e ao
mesmo tempo, foi feita recolha de resíduos em algumas das
ruas próximas ao referido fontanário.
O agrupamento de escuteiros aproveitou a envolvência na
natureza para a plantação de árvores na área circundante à
sede do agrupamento, bem como para a criação da “Horta do
Escuteiro”. Foram plantadas 10 árvores autóctones (carvalhos
e medronheiros) e na horta foram plantadas ervas aromáticas
como o caril, hortelã e alecrim e semeados alhos e ervilha de
quebrar. Foi uma atividade de elevado valor para os escuteiros do
nosso agrupamento, que se regalaram de ferramentas e regador
na mão quando foram desafiados a pôr mãos à obra. Despertar
neles o gosto pela preservação do património quer ambiental
quer cultural é um dos princípios do nosso agrupamento.
TEXTO E IMAGEM
AGRUPAMENTO DE ESCUTEIROS Nº609 DE PARADA DE TODEIA

Reflorestar Paredes
Integrada na semana dedicada às plantações de árvores autóctones,
em torno do dia da Floresta Autóctone celebrado a 23 de novembro,
foram desafiadas escolas, associações e voluntários para abraçarem a
iniciativa de reflorestar Paredes.
Está planeada uma grande plantação a ser realizada em Paredes com
cerca de 700 árvores autóctones, divididas em escolas, associações
e baldios, que terminará em grande com a criação da primeira área do
“FUTURO” em Paredes, com o apoio do CRE Porto. Essa área está a
ser criada em Santa Comba na Freguesia da Sobreira e será o palco de
mais 500 árvores autóctones à qual se associou a Câmara Municipal de
Paredes, o CRE Porto com o “Futuro – Projeto das 100.000 árvores”,
a Junta de Freguesia da Sobreira e 40 voluntários de toda a Área
Metropolitana do Porto, já inscritos. Após a abertura das inscrições para
esta ação, onde por imposição da pandemia só seria possível aceitar 40
voluntários, foram encerradas logo no dia seguinte com já manifestação
em participar mais de 70 voluntários. Aos que não terão a possibilidade
de participar nesta ação, lembramos que mais ações serão realizadas e
que contamos com todos para as próximas plantações em Paredes.
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