Bioblitz domingo no Centro de Educação Ambiental da
Mata da Machada e Sapal do Coina
O Centro de Educação Ambiental (CEA) da Mata da Machada e Sapal do Coina,
no Barreiro, vai receber, no domingo, dia 26 de novembro, o “BioBlitz”,
promovido pela a SIMARSUL, para assinalar o novo ano hidrológico, nos
municípios da sua área de intervenção visando sensibilizar a população para a
importância da biodiversidade envolvente, através da promoção de atividades
lúdicas de cidadania científica com a BioDiversity4All – Associação
Biodiversidade para Todos.
O programa do dia será deste modo:
09h00 /11h00 – Aves – Mário Carmo
11h00 /13h00 – Insetos
14h00 /15h30 – Invertebrados do Solo – Raquel Mendes
15h30 /17h30 – Flora e Vegetação – Paulo Cardoso (SPB)
Participação
gratuita
sujeita
a
inscrição.
Inscrições
www.biodiversity4all.org/index.cfm?p=2C430B49-EAF9-433DA2E6C753D1E4CF7D.

em:

Na véspera, o Moinho de Maré de Corroios acolhe esta iniciativa.

Ação de descasque de acácias no mesmo dia
Também, no mesmo dia, das 14h00 às 17h30, a ASPEA – Associação Portuguesa
de Educação Ambiental promove uma ação de descasque de acácias na Mata
Nacional da Machada.
Esta Associação iniciou em 2017 um ciclo mensal de Ações de Voluntariado
Ambiental, que decorrem no último domingo de cada mês, centrando-se em
questões de limpeza, plantação ou remoção de vegetação invasora.
Imagens: DR
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Programa da atividade:
14h00 – Ponto de encontro no Parque de estacionamento/encaminhamento até
ao CEA
14h30 – Visita ao CEA e passeio de interpretação ambiental pela Mata
15h30 – Ação de voluntariado ambiental/pausa para chá e bolachas
17h30 – Fim da atividade
Para participar na ação deverá ser enviado um email para
laura.gonzalez@aspea.org, até dia 24, com indicação de nome, data de
nascimento e contacto telefónico.
Esta atividade está integrada no programa LIFE Biodiscoveries. Mais informações
em: https://aspea.org/index.php/234-voluntariado-ambiental-26-novembro
Ambas as iniciativas contam com o apoio da Câmara Municipal do Barreiro.
A reprodução textual da informação implica a referência da sua autoria: CMB
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