
 

  

  

  

 

Biodiscoveries para todas as idades 
O projeto Biodiscoveries chega a todas as idades. 

A prova disso foi a participação dos Lobitos, do Agrupamento de Escuteiros 1011, neste projeto, no passado dia 13 de julho. Este 

grupo de cerca de 30 crianças, entre os 6 e os 10 anos, intervencionou o talhão adotado pelo seu Agrupamento, com o arranque 

de chorão. 

Também no dia 2 de julho, a Escola Básica de 2º e 3º Ciclos Álvaro Velho dedicou-se ao seu talhão, 

 A 5 de junho, os Agrupamentos de Escuteiros 927 e 690 estiveram nos seus talhões, dando continuidade aos trabalhos de 

descasque de acácia e arranque de chorão, com o intuito de erradicar estas espécies invasoras na Mata da Machada. 

 

O Projeto Biodiscoveries assenta o seu modelo de ação no voluntariado, o que o torna singular entre outros projetos europeus de 

combate a espécies invasoras. Não deixe de participar. 

 

Junte-se a nós aqui. 
Para saber mais, consulte o site www.lifebiodiscoveries.pt 

 

http://www.lifebiodiscoveries.pt/voluntariado
http://www.lifebiodiscoveries.pt/


 

 
 

Reserva o Verão em Família 

Aprenda a  fazer um Hostel para Insetos e explore a Mata ao Luar 
É sabido que se verifica uma perda de Biodiversidade à escala global, que no caso particular dos insetos se deve muito à 

utilização de pesticidas e à perda de habitat. Fala-se muito do desaparecimento dos polinizadores, como as abelhas, mas 

já Albert Einstein frisava que "Quando as abelhas desaparecerem da face da Terra, o Homem terá apenas quatro anos de 

vida". O seu declínio terá efeitos nefastos na nossa vida, pelo que cada um de nós pode ter uma palavra ou uma ação neste 

assunto. E porque não através da criação de um simples refúgio)? Chamemos-lhe Hostel. 

Estas pretendem replicar os habitats naturais, proporcionando abrigo, durante a primavera e verão, embora possam ser 

utilizadas no inverno, para hibernação.  

No dia 18 de julho, das 9h30 às 12h30, venha até ao Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada aprender a 

construir estes abrigos, e traga as crianças, que vão ficar fascinadas com o  mundo misterioso dos  insetos. 

 

Se quer conhecer a Mata da Machada num momento diferente, participe num passeio noturno, na companhia de um biólogo, e 

descubra os vertebrados como as rapinas (mochos e corujas), mamíferos voadores (morcegos) e alguns invertebrados, como 

as "traças" (borboletas noturnas), grilos, pirilampos e cigarras. No dia 8 de agosto, das 20h às 22h. 
Saiba mais aqui. 

 

 

Participe neste Projeto! Junte-se a nós aqui.  
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