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No primeiro sábado de maio, dia 2, a
iniciativa ‘Reserva o Sábado’, dinamizada
pelo Centro de Educação Ambiental (CEA)
da Câmara Municipal do Barreiro, propõe
aos participantes a Exploração da Ribeira
de Coina. Esta iniciativa, que irá decorrer
entre as 10h00 e as 12h30, já tem inscrições
abertas.

A atividade “Explorar a Ribeira de Coina –
qualidade ecológica e valores naturais” desafia
à exploração deste curso de água, e ao aguçar
da curiosidade científica dos envolvidos,
através da recolha e observação de
organismos vivos, bem como da análise da
água. Não deixe passar esta oportunidade
única de conhecer mais de perto este curso de
água.
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As inscrições gratuitas, mas sujeitas a
marcação prévia, deverão ser feitas através
da Linha Verde 800 912 070 (gratuita).
Refira-se que ‘Explorar a Ribeira de Coina’ é uma ação desenvolvida no âmbito do Biodiscoveries
e está inserida nas ações de sensibilização do público. Financiado pelo programa LIFE+, o
Biodiscoveries é um projeto a cinco anos que está a ser dinamizado pela Câmara Municipal do
Barreiro, através do Centro de Educação Ambiental.
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