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ambiente

Barreiro - «Invasão ao Domingo» na Mata da Machada desafia
população
Dar contributo no controlo da espécie invasora acácias

Hoje, domingo, 18 de fevereiro, realiza-se mais uma iniciativa “Invasão ao Domingo”.

A iniciativa Invasão ao Domingo acontece desde julho, no terceiro domingo de cada mês. Pretende
receber todos aqueles que, de forma espontânea, se dirigem à Mata da Machada com o intuito de dar o
seu contributo no controlo das acácias, umas das espécies invasoras aqui presentes.

«As acácias, lentamente, foram tomando conta da nossa Mata da Machada. Agora é altura de reconquistar
este terreno. A iniciativa Invasão ao Domingo acontece desde julho, no terceiro domingo de cada mês.
Pretende receber todos aqueles que, de forma espontânea, se dirigem à Mata da Machada com o intuito
de dar o seu contributo no controlo das acácias, umas das espécies invasoras aqui presentes.

Timidamente, algumas pessoas têm aparecido com vontade de nos ajudar no controlo desta invasora.
Fica o convite para as futuras Invasões ao Domingo. Basta dar um saltinho à Mata da Machada no 3º
domingo de cada mês e ajudar-nos a recuperar o espaço que as espécies invasoras tomaram.»

Fonte - CMB
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