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Paredes Mais Verde. Proteger, Recuperar e Conservar

No âmbito do programa de Voluntariado Jovem para a Natureza 
e Florestas, que conta com o apoio do Instituto Português do 
Desporto e Juventude, IPDJ, foi possível na nova edição de 2022 
agir nas três grandes frentes que contribuem para um meio 
ambiente mais saudável, que são elas: proteção, recuperação 
e conservação. Foi tido como objetivo a prática de atividades 
que apoiem a proteção da natureza, fl orestas e respetivos 
ecossistemas associados.
Este projeto de voluntariado abrangeu vários distritos de todo o 
país sendo que no concelho de Paredes foi possível envolver uma 
extensa área através de parcerias com as juntas de freguesia 
de Aguiar de Sousa, Beire, Baltar, Lordelo, Parada de Todeia, 
Sobreira, Sobrosa e Recarei. Foram muitos os jovens que movidos 
pela sua energia e vontade de fazer a mudança inscreveram-se 
no programa e conseguiram para além da ocupação dos tempos 
livres, valorizar e proteger a natureza.
O ambiente é tudo o que nos rodeia, é a fonte de múltiplos recursos 
e sobretudo é a fonte da vida e como tal, todos os cuidados 
devem ser tidos em conta para com ele, uma vez que é o nosso 
lar. No sentido de seguir esta linha e transmitir a preocupação 

e cuidados que devemos ter, os voluntários foram alocados 
pelas várias freguesias onde com muita dedicação realizaram 
várias tarefas junto das populações locais e em contacto com 
o meio natural envolvente. Foram realizadas vigilâncias dos 
espaços fl orestais e outras catástrofes, dinamização de ações 
de sensibilização através da elaboração de cartazes e folhetos e 
ainda a recolha de lixo nos parques de lazer e em zonas fl orestais. 
Como complemento os jovens envolvidos no programa tiveram 
ainda a oportunidade de aprender e também de transmitir o seu 
conhecimento acerca de espécies invasoras. No terreno, tendo 
como apoio a aplicação Invasoras.pt, os voluntários conseguiram 
identifi car e monitorizar algumas espécies invasoras.
Para além da realização das tarefas, os jovens conseguiram 
estabelecer relações de amizade, criar histórias que certamente 
não se esquecerão, adquirir novas competências e ainda deixar 
uma marca positiva no ambiente do seu concelho.
Cabe a todos nós sermos cidadãos mais conscientes se queremos 
um amanhã mais feliz. Salvar o planeta está nas nossas mãos.



Lordelo a Eco-Freguesia XXI 

A poucos meses de submeter a Candidatura a eco-freguesia 
XXI, Lordelo, tem vindo a aperfeiçoar a sua ação diária com 
uma missão hercúlea, cada vez mais sustentável, com olhos 
postos nos 17 Obje� vos de Desenvolvimento Sustentável 
2030 (vulgo, ODS). É uma freguesia a caminho de ser livre de 
Glifosato. O primeiro inves� mento já foi realizado em soluções 
mais amigas do ambiente. Para saber o estado das suas águas, 
dos fontanários e linhas de água, a equipa realizou uma 
amostragem em diferentes pontos da freguesia, e os resultados 
serão divulgados brevemente. A exposição Azulejos de Lordelo 
também está alinhada com a necessidade de preservar o 
património azulejar e monitorização de depósitos ilegais de 
resíduos, em linha com o SOS Azulejos.  Brevemente far-se-á a 
formação para eco-funcionários e adesão ao eco-famílias XXI, 
estando previstas já a par� r de agosto ações de mapeamento 
e controlo de espécies invasoras, como a “erva-das-pampas” 
(plumas), Háquea-espinhosa, etc... Há que sensibilizar a 
população para essa problemá� ca. Como forma de potenciar 
os recursos da freguesia, houve um colaborador que esteve 
presente na formação do Parque das Serras do Porto sobre 
charcos, para revitalizar esses espaços na freguesia, assim como 
noutras ações de borboletas noturnas, polinizadores, etc…  Na 
úl� ma reunião da equipa de trabalho, foram delineadas novas 
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intervenções a concre� zar a breve prazo, em áreas como hortas 
urbanas, pomar comunitário, transeto do rio Ferreira (corredor 
de carvalhos com xilófagos e muito mais biodiversidade), 
charcos, eco-trilho, ilhas de polinizadores, entre outras 
inicia� vas alinhadas com os 52 passos para uma cidade mais 
verde, em 2022 Ano Europeu das Cidades Mais Verdes.

máximo de rendimento e proveito das suas colmeias.
O Apiário pedagógico disponibilizado pelo município está situado 
na freguesia de Aguiar de Sousa e iniciou no passado dia 9 
de junho e estender-se-á ate meados de novembro, sendo 
possível aprender as técnicas da apicultura em contexto real 
de trabalho, aprendendo a manusear as suas próprias colmeias. 
Esta formação desenvolve-se na sua totalidade no apiário 
com a componente prática a assumir a totalidade das ações de 
formação. 
Pretende-se que este projeto para além de formar mais 
apicultores capacitados na região, potencie no município a 
atividade apícola, tendo em vista a salvaguarda dos valores 
naturais e que mantenham inalterados os valores da paisagem 
destas regiões. 

O território da zona Sul do concelho de Paredes apresenta relevo 
acidentado e declivoso, com presença de vastas extensões de 
matos e fl oresta repletos de plantas com potencial apícola. Estes 
factos revelam condições propícias ao desenvolvimento da 
atividade apícola pelo que este potencial poderá ser explorado 
do ponto de vista económico e cultural conferindo uma mais-
valia para esta zona geográfi ca.
No século passado era tradição os abelheiros de Santo Tirso 
trazerem os cortiços para os montes de Aguiar e de Santa 
Comba para aproveitarem o monte temporão que fl oresce até 
meados de maio. (Fonte: Monografi a de Paredes Acrescentos e 
Correções 1924)
No sentido de recuperar as tradições, este projeto nasceu 
com o principal objetivo de formar (num apiário pedagógico 
disponibilizado pelo município) pessoas com interesse pela 
apicultura e pretendam iniciar essa atividade, ou quem pretenda 
melhorar as técnicas na sua atividade de apicultor, tirando o 

Apiário pedagógico - Projeto “Cá Paredes”
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