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2  caminhos
Almanaque

A importância da S.Energia no 
desenvolvimento sustentável

Quando assumi 
este pelouro en-
tendi que a inter-
venção da autar-
quia em matéria 
de ambiente de-
veria estar assen-
te na definição de 
uma estratégia 
transversal, que 
permitisse colocar 
em andamento 

uma máquina, de forma irreversível, visan-
do a sustentabilidade local.

Neste período foi criada a S.Energia – Agên-
cia Local para a Gestão da Energia do Bar-
reiro e Moita. Foi um passo seguro, com 
um compromisso forte das duas autarquias 
envolvidas, que permitirá intervir de forma 
consequente não só ao nível do sector pú-
blico, como também e em especial nas duas 
vertentes do sector privado – os habitantes e 
os agentes económicos, cumprindo os seus 
objectivos de contribuir para o desenvolvi-
mento sustentável através da promoção, di-
namização e divulgação de boas práticas ao 
nível do desempenho energético-ambiental 
que devem ser implementadas no sentido 
da melhoria contínua.
                                                                                                                                                       
Em Julho de 2007, passados três meses após 
a sua constituição, a S.Energia organizou a 
sua primeira iniciativa pública, promovendo 
uma sessão de esclarecimento no âmbito do 
novo Sistema de Certificação Energética e da 
Qualidade do Ar Interior nos Edifícios (SCE). 
O objectivo desta sessão foi dar a conhecer o 
SCE aos técnicos municipais, actores de pro-
ximidade fundamentais para o sucesso da 
implementação do sistema no nosso país. 
Esta iniciativa contou com a presença25 téc-
nicos das Câmaras Municipais do Barreiro, 
Moita e Alcochete.

Desde então, a agência de energia tem vin-
do a desenvolver o seu trabalho, no sentido 
da educação de hábitos e mudança de com-
portamentos, na elaboração da Matriz Ener-
gética do Barreiro e Moita, na organização 
de seminários que visem as boas práticas 
energéticas, entre outras iniciativas.

Recentemente, foi promovida uma sessão 
pública subordinada ao tema “A Importân-
cia da Certificação Energética dos Edifícios”, 
organizada pela S.Energia, no Auditório 
Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro, que 
teve como principal objectivo apresentar o 
primeiro projecto certificado com Classe A 
de eficiência energética no concelho do Bar-
reiro, que se situa na Quinta da Lomba. De 
referir que os arquitectos responsáveis, do 
atelier “Festo Arquitectura”, foram forman-
dos da acção que a S.Energia realizou em 
conjunto com o Instituto Politécnico de Setú-
bal, no âmbito do novo Sistema de Certifica-
ção Energética e da Qualidade do Ar Interior 
nos Edifícios (SCE)

A somar ao conjunto de acções diversas de 
planeamento e gestão ambiental, de defesa 
do património natural, temos vindo a trilhar 
um caminho que queremos seguir em ter-
mos de desenvolvimento urbano sustentá-
vel, desenvolvendo acções estratégicas com 
o objectivo de tornar hoje um melhor Bar-
reiro amanhã.

Bruno Vitorino
Vereador do Ambiente 

Câmara Municipal do Barreiro
Presidente do Conselho

de Administração da S. Energia
bruno.vitorino@cm-barreiro.pt

ABRIL

 Lua Nova – 6 Abril 2008
 às 03h55m  
 
 Quarto Crescente – 12 Abril 2008
 às 18h32m  
 
 Lua Cheia – 20 Abril 2008
 às 10h25m
 
 Quarto Minguante – 28 Abril 2008
 às 14h12m  

Abril frio e molhado, enche o celeiro e 
farta o gado.

MAIO

 Lua Nova – 5 Maio 2008
 às 12h18m 
 
 Quarto Crescente – 12 Maio 2008
 às 03h47m

 Lua Cheia – 20 Maio 2008
 às 02h11m

 Quarto Minguante – 28 Maio 2008
 às 02h57m

Quando Maio chegar, quem não arou tem 
de arar.

JUNHO

 Lua Nova – 3 Junho 2008
 às 19h23m

 Quarto Crescente – 10 Junho 2008
 às 15h04m 

 Lua Cheia – 18 Junho 2008
 às 17h30m  

 Quarto Minguante – 26 Junho 2008
 às 12h10m

Junho calmoso, ano formoso.

PARA APRENDER…

Antigamente, as pessoas pensavam que o Sol 
se movia em torno da Terra. Mas, há cerca de 
450 anos, Nicolau Copérnico mostrou que a 
Terra se move em torno do Sol, e os dias se 
sucedem às noites e as noites aos dias, por-
que a Terra gira sobre si própria.
Assim, um ano tem 365 dias e 6 horas, que 
é aproximadamente o tempo que a Terra de-
mora a dar uma volta em torno do Sol. Por 
isso, no nosso calendário existem anos com 
365 dias e anos com 366 dias (designados 
anos bissextos).
A Terra roda em torno de um eixo imaginário 
que liga o Pólo Norte ao Pólo Sul, e ao fim 
de 24 horas dá uma volta completa sobre si 
mesma. 
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CLICK ! – FOTOREPORTAGEM

Apresentação multimédia sobre
conservação da natureza

Percursos de Btt

Actividade sobre a água

As Escolas no CEA
Promover uma participação activa e crítica relativamente às questões 
ambientais é o objectivo do Centro de Educação Ambiental da Mata 
Nacional da Machada e Sapal do rio Coina (CEA).

O Programa de Educação Ambiental apresentado abrange várias te-
máticas, que passam pela conservação da natureza, floresta, água, 
energia e resíduos. Em pleno pulmão do Barreiro, o CEA tem uma lo-
calização privilegiada que é sua aliada para a dinamização das acções 
educativas que ali se desenvolvem. A transmissão de conteúdos teó-
ricos indoor para de seguida serem explorados e consolidados outdo-
or, constitui a metodologia habitualmente adoptada. O feed-back tem 
sido positivo e acreditamos que esta é uma forma claramente eficaz 
para atingir os resultados esperados.

Este ano, o CEA tem recebido escolas de dentro e fora do concelho, 
desde os mais pequenos aos mais crescidos, contando já com a parti-
cipação de cerca de 500 alunos em diferentes actividades. Certamente 
um dia pedagógico e diferente passado fora da porta da escola! 

Preparação para a actividade de outdoor

Jogo de pistas

Fotopaper explorando a temática da água

Percursos de orientação explorando a 
temática abordada

Descobrir o caminho certo

Procurar a próxima pista
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Tens atitude? 
Projecto de separação

de resíduos nas escolas

Já alguma vez pensou para onde vai o lixo 
que produz? Ou será que já parou para ver se 
aquilo que coloca no caixote do lixo poderia 
ou não ser reciclado? E aquilo que levou para 
o ecoponto foi colocado no sítio certo? Infeliz-
mente, a resposta a estas perguntas é muitas 
vezes negativa. Apesar de ter existido uma 
evolução em termos do pensamento ecoló-
gico, existem ainda muitas atitudes que, do 
ponto de vista ambiental, devem ser altera-
das dependendo apenas da nossa consciência 
de cidadania.

Há umas décadas atrás, a quantidade de lixo 
que cada habitante produzia era muito redu-
zida comparativamente com os dias de hoje, 
sendo que a qualidade do lixo produzido 
também era distinta. A quantidade de emba-
lagens que se utilizavam era mínima, sendo 
muitas vezes reutilizadas. O lixo era essencial-
mente orgânico, e as cascas e os restos dos 
alimentos eram usado para alimentar os ani-
mais e quando não era possível enterrava-se 
no solo, funcionando como fertilizante.  

Em contrapartida, a sociedade actual, assente 
em pilares de consumismo, está hoje a criar 
problemas que as sociedades futuras terão 
de enfrentar e resolver. Por exemplo, com 
o desaparecimento do comércio tradicional, 
em que os alimentos eram vendidos a peso, 
e a instalação de grandes hipermercados em 
que muitos bens já se encontram embala-
dos, chegou-se à conclusão que 40% do que 
colocamos no nosso carrinho das compras é 
lixo. Basta pensar em pequenos exemplos, 
como os cereais para o pequeno-almoço, 
em que devido à conservação das caracte-

rísticas alimentares, os cereais são colocados 
em embalagens de plástico em vácuo, mas 
por uma questão de marketing temos então 
uma segunda embalagem de cartão que irá 
directamente para o ecoponto. Outro exemplo 
muito comum, é a fruta que nos hipermerca-
dos já está muitas vezes embalada, ou seja, 
quando queremos comprar 6 maçãs levamos 
para casa também uma cuvete de esferovite 
e uma película de plástico que reveste todo 
o produto. Quando pensamos nos exemplos 
acima referidos, tomamos consciência de que 

não necessitávamos claramente da caixa de 
cartão dos cereais, bem como da película de 
plástico e da esferovite das maçãs.  

Nos dias de hoje, ainda são poucas as pessoas 
que encaminham os seus resíduos para reci-
clagem. Analisando os dados disponíveis para 
o nosso Concelho, verificamos que em média 
cada munícipe envia para aterro diariamente 
1kg de lixo, em contrapartida apenas 0,044kg 
de papel são colocados no ecoponto diaria-
mente por cada habitante e 0,015kg de em-
balagens e 0,034kg de vidro. Estima-se que 
mais de 50% do lixo colocado no contentor 
normal poderia ser encaminhado para recicla-
gem.

Os resíduos que colocamos no contentor do 
lixo normal são encaminhados directamente 
para o aterro sanitário, sem que exista uma 
triagem dos resíduos que lá colocamos erra-
damente. Assim, estamos a criar um proble-
ma gigantesco ao nível da gestão dos resídu-
os, uma vez que os aterros sanitários foram 
projectados para uma determinada percenta-
gem de desvio de resíduos para reciclagem, 
que não está a ser cumprida, pois deveriam 
ter um tempo de vida na ordem dos 21 anos, 
quando na verdade se esgotam em termos de 
capacidade muito antes disso.

Paralelamente, o nosso país está obrigado a 
cumprir taxas de reciclagem que neste mo-
mento estão longe de ser atingidas. Deste 
modo, cabe a cada um de nós contribuir de 
uma forma simples para a preservação do pla-
neta onde vivemos.

Apresentação do projecto “Tens Atitude”, na presença do Professor António Melo, Vereador Bruno Vitorino e Professora Ana Ramalho

Dinamização da Campanha nas Escolas Secundárias
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Face a todo este problema, e no sentido de 
esclarecer e incentivar os jovens do concelho 
a encaminhar os resíduos para reciclagem, a 
Câmara Municipal do Barreiro, através da Di-
visão de Sustentabilidade Ambiental (DSA) 
aliou-se às escolas secundárias para criar o 
projecto “Tens Atitude?”. Este projecto surgiu 
após várias reuniões desenvolvidas entre a 
DSA e professores representantes das diversas 
escolas secundárias, tal como referido pelo 
Vereador Bruno Vitorino: “este foi um projecto 
que nasceu da vontade da Câmara Municipal 
do Barreiro, pois estava no plano de activida-
des da Divisão de Sustentabilidade Ambiental, 
mas sobretudo da vontade dos professores e 
das escolas”.

O Projecto de separação de resíduos para re-
ciclagem nas Escolas Secundárias do conce-
lho do Barreiro, “Tens Atitude?”, arrancou no 
passado dia 3 de Abril, na Escola Secundária 
Alfredo da Silva, e tem como objectivo sensi-
bilizar alunos, funcionários e professores para 
a necessidade e importância que a recolha 
selectiva e reciclagem desempenham para a 
melhoria da qualidade ambiental.
A Câmara Municipal cedeu às escolas ecopon-

tos de 120 litros, ecopontos domésticos de 
cartão para as salas de aulas e ainda com-
postores. Tal como o Vereador do Ambiente 
sublinhou na apresentação do projecto, “de-
sejamos que esta campanha tenha eco não só 
na comunidade escolar como em todo o mu-
nicípio do Barreiro”. Como forma de garantir o 
sucesso desta campanha a Câmara Municipal 
do Barreiro e as escolas comprometeram-se a 
monitorizar e a acompanhar todo projecto.

Todas as escolas envolvidas já receberam a 
visita dos técnicos da divisão, para através de 
uma formação poderem esclarecer todas as 
dúvidas existentes e ainda para explicar qual 
o papel de cada cidadão na gestão dos resídu-
os sólidos urbanos. Estas formações foram um 
sucesso, com a adesão de alunos, professores 
e funcionários. Paralelamente, foi criado um 
pequeno jogo educacional, em que os alunos 
através de resposta a questões sobre a temá-
tica dos resíduos, puderam ganhar variados 
brindes, destacando-se t-shirts com a imagem 
da campanha.

O próximo passo é reunir condições para po-
der alargar este projecto a outras escolas do 

Concelho, segundo o Vereador Bruno Vitorino, 
“acreditamos que pequenas atitudes, como 
separação de resíduos para reciclagem, po-
dem ajudar a construir um país melhor e a 
ajudar a construir hoje um melhor Barreiro 
amanhã”.

Agradecemos aos professores envolvidos no 
projecto: Ana Ramalho, Júlia Mendes, Sérgio 
Pedro, Carlos Avelino Pedro, Carla Freire e 
Anabela Nápoles.

BREVES

“RESÍDUOS EM MOVIMENTO - uma viagem virtual”
O Projecto “Resíduos em Movimento – uma 
viagem virtual” tem como objectivo principal, 
informar os cidadãos para as questões rela-
cionadas com a problemática dos resíduos, 
mostrando os diversos processos de trata-
mento, valorização e deposição de resíduos e 
mobilizar os cidadãos para a reciclagem, no 
contexto da promoção da utilização racional 
dos recursos naturais e do cumprimento das 

metas nacionais estabelecidas.
Esta iniciativa, de características únicas, irá 
percorrer o País com duas viaturas (camião 
com semi-reboque e carrinha) equipadas com 
tecnologia e software inovador, onde todos os 
visitantes terão à sua disposição diversas ac-
tividades lúdicas e didácticas e também infor-
mação sobre o funcionamento do sistema de 
tratamento e valorização de RSU da sua área 

de residência.
A AMARSUL – Valorização e Tratamento de 
Resíduos Sólidos foi o primeiro Sistema Mul-
timunicipal da EGF (sub-holding dos resíduos 
do grupo Águas de Portugal) a inaugurar a ex-
posição itinerante “Resíduos em Movimento 
– uma viagem virtual”, que percorreu a Penín-
sula de Setúbal de 10 de Março a 18 de Abril.

No concelho do Barreiro, a exposição esteve 
presente nas Escola de 2º e 3º Ciclos Padre 
Abílio Mendes e Escola Secundária Alfredo da 
Silva, e ainda no Parque da Cidade e no centro 
do Barreiro, tendo sido visitada por diversos 
jovens e população em geral. 

Acções de formação realizadas nas Escolas
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O Grupo Lobo (GL), associação independente 
e sem fins lucrativos, foi fundada em 1985 e 
visa trabalhar a favor da conservação do lobo e 
do seu habitat em Portugal. Actualmente conta 
com cerca de 1250 associados, nacionais e es-
trangeiros.

Por forma a atingir os seus objectivos, o Grupo 
Lobo delineou uma estratégia de conservação 
do lobo ibérico em Portugal, a qual designou 
por Projecto Signatus e que tem procurado pôr 
em prática desde a sua fundação. Este projecto 
visa:

I) Divulgar informação correcta acerca deste 
predador tão incompreendido e perseguido;

II) Promover e realizar estudos científicos, no-
meadamente no âmbito da biologia e antropo-

logia, conducentes a um melhor conhecimento 
do lobo e das interacções Homem-Lobo;

III) Contribuir para uma verdadeira política de 
conservação, não só deste canídeo mas também 
do Património Natural Português em geral.

Localizado no concelho de Mafra, mais concre-

tamente na freguesia do Gradil, o Centro de 

Recuperação do Lobo Ibérico (CRLI), foi criado 

em 1987, com o objectivo de acolher lobos 

que não possam viver em liberdade, provi-

denciando um ambiente adequado.

Actualmente com 12 lobos residentes, estes 

distribuem-se por 8 cercados, num total de 

4,49 ha, com boa cobertura vegetal e topo-

grafia heterogénea, o que lhes proporciona 

bons abrigos.

Sendo estes animais verdadeiros embaixado-

res dos lobos em liberdade, o CRLI tem procu-

rado, através das suas acções de divulgação, 

dar a conhecer o verdadeiro lobo.

Com condições excepcionais de observação, o 

CRLI dispõe de um Programa de Visitas que 

permite ao visitante um maior contacto com a 

realidade deste predador no nosso país. Aber-

to às escolas no período da manhã durante a 

semana, e mediante marcação prévia, é pos-

sível a qualquer grupo escolar visitar o Centro 

com devido acompanhamento técnico de um 

monitor do CRLI. Ao público em geral, o Centro 

encontra-se aberto aos sábados, domingos e 

feridos da parte da tarde e em horário ade-

quado à época do ano: Inverno (Outubro a 

Abril), 14h30-18h00 (com primeira visita às 

15h00 e última às 16h30) e Verão (Maio a 

Setembro) 16h00-20h00 (com primeira visita 

às 16h30 e última às 18h30). 

Sendo o número de pessoas por visita contro-

lado (usualmente não superior a 20 pessoas 

por grupo), é necessário que todas as visitas 

sejam previamente marcadas por forma a ga-

rantir a qualidade das mesmas, salvaguardan-

do o bem estar dos animais. 

O CRLI possui ainda um Programa de Volun-

tariado acessível às pessoas maiores de 18 

anos e interessadas na conservação activa do 

lobo. Este Programa permite a participação 

nas actividades diárias do Centro, incluindo 

a alimentação dos animais e a manutenção 

dos cercados. Adicionalmente, existe um Pro-

grama de Adopções o qual permite a ‘adop-

ção’ de um ou mais lobos residentes no CRLI, 

contribuindo assim para a obtenção de fun-

dos necessários à manutenção dos animais. A 

contribuição mínima anual é de €35 por lobo, 

recebendo os Pais Adoptivos um certificado 

de apadrinhamento e notícias periódicas do 

seu afilhado.

O lobo em Portugal tem um passado, ainda 

está presente e merece um futuro… venha 

descobri-lo no Centro de Recuperação do Lobo 

Ibérico!

Contactos

Contactos

Centro de Recuperação do Lobo Ibérico
Quinta da Murta, Picão, Gradil, Apartado 61
2669-909 Malveira

Tel. 261 785 037  |  Telemóvel. 917 532 312
Fax. 261 788 047
E-mail: globoc.ul.pt
Site: http://lobo.fc.ul.pt

Faculdade de Ciências de Lisboa
Bloco C2 - 3º piso
Departamento de Biologia Animal
1749-016 Lisboa

Tel.:/Fax: 21 75 000 73
E-mail: globo@fc.ul.pt

O Grupo Lobo
A trabalhar na conservação do lobo desde 1985

Centro de Recuperação do Lobo Ibérico
Venha conhecer o verdadeiro lobo!
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Lobo Ibérico
Canis lupus signatus

A subespécie de lobo que habita a Península 
Ibérica designa-se cientificamente por Canis 
lupus signatus e foi descrita por Angel Cabrera 
em 1907. Outrora distribuindo-se por toda a 
península, encontra-se actualmente circuns-
crita às regiões do Centro-Norte e Norte.

Estima-se que na Península Ibérica, sobrevi-
vam cerca de 2400 lobos, dos quais 400 em 
território português. Durante o século XIX os 
lobos eram numerosos em Portugal ocupando 
todo o território nacional. 

Em Portugal é considerado uma espécie ‘EM 
PERIGO’, segundo o ‘Livro Vermelho dos Ver-
tebrados de Portugal, 2006’ do Instituto de 
Conservação da Natureza (ICN) e em Espanha 
‘VULNERÁVEL’, de acordo com o ‘Libro Rojo de 
los Vertebrados de España, 1992’’ do Instituto 
de Conservação da Natureza Espanhol (ICO-
NA). 

 A Lei de Protecção do Lobo Ibérico, Lei nº90/88 
e Decreto-Lei nº 130/90, confere ainda a este 
predador em território português o estatuto 
de espécie protegida, sendo expressamente 
proibido o seu abate ou captura, bem como a 
perturbação ou destruição do seu habitat.

Os estudos até agora realizados sugerem que 
a população lupina em Portugal esteja relati-
vamente estável. A perseguição directa movi-
da por pastores e caçadores - caça furtiva com 
armas de fogo, remoção das crias das tocas, 

armadilhagem e envenenamento - deve-se à 
crença generalizada que o lobo ataca o ho-
mem e os animais domésticos. A escassez 
de presas naturais, provocada pela excessiva 
pressão cinegética sobre os cervídeos e pela 
destruição do habitat, leva a que, de facto, os 
lobos por vezes ataquem os animais domés-
ticos. No entanto, em áreas onde as presas 
naturais abundam, os prejuízos provocados 
pelo lobo no gado são quase inexistentes. Ao 
mesmo tempo, pensa-se que presentemente 
existam centenas de cães abandonados a va-
guear pelo país, que competem com o lobo 
na procura de alimento, sendo provavelmente 
responsáveis por muitos dos ataques a ani-
mais domésticos incorrectamente atribuídos 
ao lobo. Em relação ao ataque a humanos, 
existe apenas uma informação comprovada 

que se refere a um animal com raiva, doença 
que, felizmente, já há muitos anos se encon-
tra irradicada de Portugal.

O lobo só sobreviverá se lhe proporcionar-
mos refúgios adequados e alimentação natu-
ral (corço, veado, e javali), e aceitarmos que 
cause algumas baixas nos rebanhos, sendo os 
pastores pagos com indemnizações, sempre 
que o ataque seja comprovadamente atribuí-
do ao lobo. A reintrodução de cervídeos - vea-
do e corço - é fundamental para a sobrevivên-
cia dos nossos últimos Lobos Ibéricos.

É, também, fundamental divulgar o verda-
deiro lobo, animal que como todos os outros 
de vida silvestre, tem o direito de existir no 
seu estado natural. Direito este que resulta do 
facto de todas as criaturas vivas terem de coe-
xistir como parte integrante dos ecossistemas 
naturais.

Marta Baltazar, Eng.
Grupo Lobo

Classificação Científica

Lobo Ibérico

Reino
Animalia

Filo
Chordata

Classe
Mammalia

Família
Canidae

Ordem
Carnívora
Género
Canis

Espécie
Canis lupus

Sub-espécie
Canis lupus
signatus
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Primavera
Uma Estação em Flor
A Primavera é a estação do ano que associa-
mos ao tempo ameno e ao aumento da dura-
ção dos dias. 
No hemisfério norte, a Primavera tem início a 
21 Março, altura em que começa o Outono no 
hemisfério sul. A nossa Primavera é chamada 
de Primavera Boreal, por oposição à Primave-
ra Austral, com início a 22 de Setembro, a sul 
do equador. 
O momento escolhido para celebrarmos a 
chegada desta estação é o dia do equinócio 
de Março, ou seja, o dia que tem um tem-
po de duração igual ao tempo de duração da 
noite (12h/12h). A partir desta altura, a dura-
ção dos dias torna-se progressivamente maior 
que a duração das noites, até à chegada do 
Verão, a 21 Junho, o maior dia do ano.
A par destes factores, a característica mais 

marcante da Primavera é o reflorescimento da 
flora e reaparecimento da fauna terrestre. 
Depois de um longo Inverno, os espaços na-
turais ficam cheios de cor e muitos animais 
aproveitam a temperatura ideal da estação 
para se reproduzir. É também a altura que 
marca o regresso de aves migradoras, que 
vêm nidificar em Portugal, como é o caso das 
cegonhas. 
É portanto, a estação propícia para um passeio 
na natureza. 
Se observarmos com atenção, podemos ouvir 
e ver muitos animais, com destaque para os 
pássaros. Existem ainda outros animais que 
podemos não ver, mas que facilmente encon-
tramos as suas pegadas ou outros vestígios de 
que ali estiveram.

Muitas flores surgem também por esta altura. 

Eis algumas que se encontram com mais faci-
lidade no nosso concelho:

Papoila 

Geralmente de pétalas vermelho-vivo e escu-
ras no centro, a papoila é uma planta vistosa, 
muito abundante em Portugal. Podem tam-
bém encontrar-se espécies de cor branca, rosa 
ou violeta. É utilizada na medicina pelas suas 
propriedades narcóticas, na culinária pelo seu 
sabor adocicado e suave e nos jardins como 
ornamental.

Camomila

Planta com flor de pétalas brancas, tem pro-
priedades sedativas e anti-inflamatórias. A 
sua infusão tem propriedades digestivas e 
tonificantes. Pode ser utilizada em cosmética, 
na produção de tintas, ou cultivada em jar-
dins, como ornamental. 

Dente-de-leão

O dente de leão é uma planta bastante vulgar 
com flor de tom amarelo-dourado. Tem exce-
lentes propriedades diuréticas e as suas péta-
las podem ser comidas de preferência cruas, 
em saladas. 

Rosmaninho

Planta bastante aromática, de cor lilás ou roxa 
e abundante no nosso país. Apresenta inúme-
ras propriedades medicinais, sendo também 
muito apreciada para uso culinário. Graças a 
esta planta podemos deliciar-nos com o sabo-
roso mel de rosmaninho.

Na Primavera, todas estas plantas crescem li-
vremente na maior parte dos campos do nos-
so país, podendo também ser vistas com al-
guma frequência na berma das estradas. Mas 
o que é uma flor silvestre? Tipicamente, uma 
flor silvestre é uma planta nativa de uma cer-
ta região, que cresce espontaneamente, sem 
ser plantada pelo homem. No entanto, há que 
ter em conta que o que é uma flor silvestre 
para uma pessoa, pode ser uma erva daninha 
para outra. Uma erva daninha é definida como 
uma planta que surge num local não deseja-
do. Por exemplo, enquanto as margaridas po-
dem ser uma daninha no jardim de alguém, 
podem ser a estrela no jardim de outra. 

Dê um passeio a pé e observe a variedade 
de cores, formas e aromas da Primavera. 
Esta oferece-nos um espectáculo de beleza 
e curiosidades diversas. Podemos encontrar 
plantas mais majestosas, mais belas ou mais 
discretas. Cada uma delas tem as suas especi-
ficidades e grande parte tem utilizações muito 
variadas. Podem ser usadas na alimentação, 
na indústria cosmética e têxtil, na medicina, 
na decoração, entre outros fins. Muitas são 
simultaneamente medicinais, comestíveis e 
condimentares.

Uma visita ao Centro de Educação Ambiental 
da Mata da Machada para um percurso pe-
destre guiado, pode ser uma boa forma para 
conhecer mais sobre estas plantas e sobre a 
fauna e flora que se encontra neste local. Fa-
ça-nos uma visita e aproveite a Primavera!  
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O bom tempo tráz muitas coisas boas mas normalmente tráz também muitos …. insec-
tos! Mas o que é um insecto? 
O corpo de um insecto é constituído por 3 partes: cabeça, tórax e abdómen. Os insectos 
têm 2 antenas e a grande maioria tem asas. Por dentro não têm ossos, como nós, mas 
sim uma espécie de carapaça que os protege e que se chama exoesqueleto. Os seus 
olhos têm muitas divisões similares, que lhes dão uma aparência de rede e são chama-
dos de olhos compostos.
Se ainda tiveres dúvidas eis uma técnica que não falha. Todos os insectos têm 3 pares de 
patas, ou seja, seis patas. Felizmente que outra das suas características é o seu tamanho 
ser bastante reduzido. Uff!

Agora que já sabes muitas coisas sobre os insectos 
vamos ver se sabes responder: 

Será que a aranha é um insecto? E a joaninha?

Solução: A aranha tem 8 patas, não é um insecto é um aracnídeo.
A joaninha é um insecto, embora quando pousada fique oculta por baixo 
das asas a separação entre o tórax e o abdomén. 

Sudoku Natureza

Solução

Preenche a tabela para que cada coluna, cada linha e 
cada caixa de 4 x4 tenha as seguintes 4 figuras:  

Preenche a tabela para que cada coluna, cada linha e cada caixa de 
6x6  tenha as seguintes 6 figuras:   

Fácil

Médio

MédioFácil

14 425631

63542

254163

146325

532416

cabeça

tórax

abdómen



10   eco-páginas Sabias que...

Sabes contar de 5 em 5? Começa 
pelo número 5 e vai ligando os 
pontos até ao 100. Quando tive-
res o desenho completo podes 
divertir-te a pintá-lo.   

Vamos jogar?

Os animais deixam marcas das suas patas por onde passam, na terra ou na neve. Todas as espé-
cies têm pegadas características e diferentes. Tenta descobrir a que animal correspondem as 

pegadas que se seguem e liga-as com um traço ao animal a que pertencem.

A

B

C

Solução : A) – pegadas de coelho; B)– pegadas de veado; C) pegadas de esquilo



síntese  11Actividades de Apoio
à Família no Pré-Escolar
A evolução do quadro social e familiar tem 
influenciado as medidas que determinam o 
funcionamento dos estabelecimentos de Edu-
cação Pré-Escolar. O número de elementos 
da família é reduzido, pai e mãe trabalham 
fora de casa e muitos avós ainda trabalham 
ou vivem longe. Assim, os horários praticados 
pelos jardins-de-infância, nem sempre dão 
resposta às necessidades das famílias, prin-
cipalmente no que diz respeito a agregados 
familiares que não apresentam condições 
económicas para colocar os seus filhos nou-
tros estabelecimentos.

Sensibilizada para esta questão, a CMB deci-
diu promover actividades de Apoio à Família 
na componente de prolongamento de horá-
rio. Trata-se de uma medida concreta que irá 
continuar a promover, este ano lectivo, em 

parceria com os agrupamentos de escolas e 
outras entidades locais, no sentido de poder 
dar resposta às famílias que necessitem deste 
apoio.
No ano lectivo 2007/2008, as actividades de-
senvolvidas nos jardins-de-infância do Conce-
lho foram: a Actividade Motora e a Patinagem, 
a Música, a Dança e a Educação Ambiental. 
Para o desenvolvimento das actividades refe-
ridas foram assinados, ou já existiam, protoco-
los com algumas entidades locais, nomeada-
mente: a APEF, a Associação de Patinagem e o 
Coral TAB. Relativamente ao desenvolvimento 
das actividades de Educação Ambiental, esta 
foi assegurada pela Divisão de Sustentabilida-
de Ambiental da Câmara Municipal do Barrei-
ro.

Defendemos que a educação das crianças 

deve ser uma prioridade! E é a pensar no seu 
desenvolvimento integrado que continuare-
mos a trabalhar e a intervir.

Divisão de Educação
Câmara Municipal do Barreiro

ATL de Páscoa

Férias Escolares!!! Tempo de ar livre, tempo de di-
versão, tempo de ATL. Os ateliers de férias do Cen-
tro de Educação Ambiental da Mata da Machada e 
Sapal do Rio Coina (CEA) continuam em força. De 

24 a 28 de Março um conjunto de actividades de 
educação ambiental recheou os ovos da Páscoa do 
CEA. O bom tempo ajudou e as actividades em con-
tacto com a natureza estiveram na linha da frente 

do programa desenvolvido. Uma Páscoa saudável e 
animada para este fantástico grupo. 

No dia 27 de Fevereiro de 2008, realizou-se na Mata 
Nacional da Machada uma prova de Corta-Mato, or-
ganizada pela Equipa de Apoio às Escolas da Pe-
nínsula de Setúbal Norte, em colaboração com a 
Câmara Municipal do Barreiro e apoio dos alunos da 
Formação Tecnológica de Desporto da Escola Secun-
dária Augusto Cabrita. Para esta actividade prepa-

raram-se 1200 alunos de quase todas as Escolas do 
2.º e 3.º Ciclo do Ensino Básico e Secundário da Pe-
nínsula de Setúbal Norte. 46 Escolas dos Concelhos 
do Barreiro, Moita, Seixal e Almada fizeram a pre-
paração para esta actividade através da realização 
do seu Corta-Mato de Escola. O dia da prova foi o 
culminar de uma extraordinária competição despor-

tiva e uma grande festa em torno da corrida. Para 
além dos aspectos puramente competitivos, é de 
sublinhar o grande momento de relação e saudável 
convívio, entre os alunos e os professores de quase 
todas as Escolas da Península de Setúbal Norte, que 
a realização do respectivo Corta-Mato constituiu. 

Corta-Mato Escolar da Península de Setúbal Norte



12   dicas e sugestões
Dicas ambientais

Para receber o seu Folha Viva, ligue grátis para a Linha Verde:   800 205 681
Ou envie os seus dados (nome, morada e e-mail) para  ceambiental@mail.telepac.pt

Agenda de Actividades
Feira Pedagógica

A VII Feira Pedagógica irá realizar-se de 26 de 
Maio a 1 de Junho, no Parque da Cidade, este ano 
comemorando o Centenário da CUF.

Diariamente, das 9h30 às 12h30 e das 21h às 
22h30, poderá ver-se a apresentação dos tra-
balhos e dos projectos da Comunidade Educativa. 
Pode ainda participar-se nas várias actividades que 
estarão disponíveis, bem como assistir aos espec-
táculos que estão programados. Não se esqueça 
de consultar o programa! Para mais informações 
contactar a Divisão da Educação através do 21 206 
81 75. 

Machada em Família

Pelo 3º ano consecutivo irá decorrer nos fins-de-
semana de Junho a iniciativa Machada em Família, 
durante todo o dia poderá desfrutar de actividades 
várias que decorrem no ambiente natural da Mata 
Nacional da Machada.

De entre as actividades já calendarizadas destaca-
se o empréstimo de bicicletas, percursos de orien-
tação e manutenção, desportos radicais e work-
shops ambientais.

Para mais informações deverá contactar o
212 068 042.

ATL’s de Verão

Neste verão inscreva os seus filhos atempada-
mente nos ATL de férias escolares. Estes irão deco-
rrer durante as férias de verão no Centro de Educa-
ção Ambiental que a Câmara Municipal do Barreiro 
dinamiza na Mata da Machada através da Divisão 
de Sustentabilidade Ambiental.  As inscrições es-
tão abertas para crianças dos 6 aos 12 anos de 
idade, por períodos de 2 semanas consecutivas 
entre as 9h00 e as 17h00. Cada dia é preenchido 
por um conjunto de actividades ludico-pedagógi-
cas no âmbito da educação ambiental. Os grupos 
têm um máximo de 30 participantes e minimo de 
15 mas atenção que facilmente costumam ter a 
lotação esgotada. Para mais informações contactar 
a Divisão de Sustentabilidade Ambiental através 
do 21 206 80 42.

- Antigamente quando o carro deixava de 
funcionar entregávamos nas sucatas. Actual-
mente os carros em fim-de-vida são entre-
gues nos centros de reciclagem.

- Apesar de Portugal ser o país da Europa que 
possui uma maior exposição solar, é tam-
bém aquele que tem menos painéis solares. 
Aposte nas energias renováveis.

- Em apenas 6 anos, arderam mais de 900 
mil hectares de matos e florestas no nosso 
território. Sempre que detectar a existência 
de um incêndio telefone para o número 117. 
Este Verão vamos proteger a nossa floresta.    

- As embalagens de medicamentos usadas e 
remédios fora de uso devem ser entregues 
nas farmácias. Actualmente apenas 7% em 
peso das quantidades colocadas no mercado 
é valorizado energeticamente.  

- Dê sempre preferência a produtos que pos-
suam embalagens de vidro, estas embala-
gens podem ser infinitamente recicladas. Em 
aterro acredita-se que uma garrafa de vido 
levará cerca de 4000 anos até se decompor.

- Utilize os resíduos verdes e biodegradáveis 
para fazer composto. O composto é um fer-
tilizante natural dos solos e como não exis-
te adição de químicos as suas plantas irão 
crescer de uma forma muito mais saudável 
e diminuiremos a quantidade de lixo que é 
enviado para aterro.

- Uma casa média portuguesa consome 
1800kwh de electricidade por ano, ou seja, o 
equivalente a 900 quilos de CO2. Pequenos 
actos como apagar as luzes, não deixar os 
electrodomésticos em stand-by e utilizar pai-
néis solares vai permitir que estes consumos 
diminuam.

- Periodicamente realize uma manutenção 
ao seu ar condicionado, se este equipamento 
estiver afinado pode poupar cerca de 99,8 
quilos de carbono por ano.

- Recicle todo o papel e cartão de que já não 
necessita. Sabia que 1 tonelada de livros 
equivale ao abate de 3 toneladas de madei-
ra!

- Prefira fraldas de bebé que não sejam des-
cartáveis. Um bebé usa em média 5000 fral-
das (equivalente a uma tonelada) até chegar 
à fase que pode usar o bacio, e cada fralda 
demora cerca de 500 anos a degradar-se em 
aterro.  

- Cerca de 30% da orla costeira portuguesa 
está em risco de erosão. Sempre que for à 
praia não pise as dunas, não utilize automó-
veis e ciclomotores nas dunas e praias, e não 
permita que se construa edificações em arri-
bas, mesmo que pareçam consolidadas.




