
 

  

  

  

Subida do Coina e Hostel de Insetos 
O Centro de Educação Ambiental (CEA) da Mata da Machada e Sapal do Coina continua a promover a aproximação do 

público à natureza, permitindo de uma forma lúdica a descoberta destes dois espaços naturais. 

  

No dia 11 de julho, cerca de 170 pessoas participaram na 10ª edição da Subida do Rio Coina, a bordo de 17 canoas cedidas 

pela autarquia, do Varino Pestarola, ou de embarcações desportivas e particulares. 

Com o apoio dos Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste e da Escola de Fuzileiros, os participantes puderam explorar a 

riqueza do rio Coina, neste passeio pelo valor natural do Sapal. Ao longo do percurso foram feitas pequenas apresentações, 

pelo técnico do Centro de Educação Ambiental, Nuno Cabrita, e do biólogo Mauro Hilário, e que permitiram um 

enquadramento histórico e biológico do Sapal. Esta iniciativa contou, mais uma vez, com a participação de grupos desportivos 

do concelho. 

 

A manhã de 8 de julho foi dedicada aos insetos e à bricolagem ecológica! 

Entre crianças e adultos, o mote foi aliar o processo de reciclar materiais que facilmente se encontram nas nossas casas, 

jardim ou floresta, e com muita criatividade construir vários abrigos chamados Hostel para insetos. Foi abordada a extrema 

importância dos insetos nos nossos ecossistemas, bem como a sua utilidade na nossa horta ou até mesmo na nossa varanda, 

pois para além de serem agentes polinizadores, controlam pragas, decompõem matéria orgânica e ajudam na fertilização dos 

solos. 

Esta atividade foi conduzida pelo biólogo Mário Carmo e teve lotação esgotada. Pais e filho trabalharam em conjunto na 

construção dos Hostels, criando estruturas que depois puderam levar para casa. 



 

 
 

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

  

 

Biodiscoveries com novos reforços 
O projeto Biodiscoveries conta, desde 13 de julho, com mais uma colaboração. Ao abrigo do protocolo estabelecido entre a 

Câmara Municipal do Barreiro e o Estabelecimento Prisional do Montijo, o primeiro trabalhador florestal da equipa técnica 

junta-se ao projeto. 

Com esta participação, torna-se possível um maior apoio aos voluntários e a preparação dos terrenos, de forma a permitir uma 

intervenção em locais até agora dificilmente acessíveis. 

Para além deste apoio direto aos voluntários, a equipa técnica é responsável pela ações mais pesadas e que exigem mais 

formação e conhecimento ou manipulação de ferramentas que envolvam maiores riscos. 

 

 

 

Participe neste Projeto! Junte-se a nós aqui.  

  

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

life.biodiscoveries@cm-barreiro.pt 
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