Dia da Árvore assinalado com ação Biodiscoveries
No sábado, 21 de março, a Câmara Municipal do Barreiro, através do CEA – Centro de Educação Ambiental, assinalou o Dia
da Árvore com uma ação de participação pública à qual se associaram 101 pessoas, quer a título individual, quer em grupo.
No âmbito desta ação, em que os participantes começaram por receber formação e só depois saíram para o terreno com o
objetivo de arrancar chorão-da-praia ou experimentar o descasque da acácia, a Autarquia alertou para o perigo que as
espécies exóticas invasoras representam para a floresta autóctone.
Nesta iniciativa, realizada no âmbito do Projeto Biodiscoveries, cofinanciado pelo Programa LIFE, estiveram envolvidos o
agrupamento de escuteiros 253, do Seixal, o grupo do movimento Ayudh e a Escola do Mato.

Para saber mais, consulte o site www.lifebiodiscoveries.pt

Reserva o Sábado “ Passeio Interpretativo - a Flora da Machada”
Excecionalmente realizada no segundo sábado de abril, a iniciativa Reserva o Sábado, dinamizada pelo Centro de Educação
Ambiental da Câmara Municipal do Barreiro, propôs aos participantes um passeio interpretativo com observação da flora da
Machada, no passado dia 11, acompanhado por técnicos da Sociedade Portuguesa de Botânica.
A flora da Mata da Machada não é exclusiva na região mas acolhe espécies raras e endémicas. Trata-se, por isso, de um local
ideal para explorar e conhecer melhor a flora e a vegetação da região.

Neste sentido, os 21 participantes passearam pela Mata da Machada, em busca de pequenos tesouros da flora portuguesa,
espécies raras, habitats protegidos e descobrir microcosmos, onde em pequenos espaços se dão grandes transformações na
vegetação.
Enquadrado no projeto Life Biodiscoveries, este percurso também apresentou aos participantes as espécies exóticas
invasoras destes habitats e as suas ameaças às comunidades autóctones.

A “Reserva o sábado” decorre sempre no primeiro sábado de cada mês.
Não deixe de fazer a sua inscrição através da Linha Verde 800 912 070 (gratuita) e de participar.

"Explorar a ribeira de Coina - qualidade ecológica e valores naturais"
A ribeira de Coina vai ser o palco da próxima iniciativa Reserva o Sábado.
Desafiamo-lo a explorar este curso de água, e a aguçar a sua curiosidade científica, através da recolha e observação de
organismos vivos, bem como da análise da água.
A ação “Explorar a Ribeira de Coina – qualidade ecológica e valores naturais” decorrerá no dia 2 de maio, das 10h00 às

12h30, e as inscrições, gratuitas mas sujeitas a marcação prévia, deverão ser feitas através da Linha Verde 800 912 070
(gratuita).

Não deixe passar esta oportunidade única de conhecer mais de perto este curso de água.

Participe neste Projeto! Junte-se a nós aqui.
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