Colóquio "À conversa sobre invasoras" - NOVA DATA
Depois de haver a necessidade de alteração da data prevista para o Colóquio "À
conversa sobre invasoras", devido ao mau tempo que se fez sentir, o Centro de
Educação Ambiental (CEA) da Mata da Machada e Sapal do Rio Coina, da Câmara
Municipal do Barreiro, anunciou a nova data para a realização do mesmo: 16 de abril.

Optámos por um modelo mais aberto, que reúne voluntários, o Projeto Invasoras.pt da
ESAC/IPC e CEF/UC, a Floradata (responsável pela monitorização do projeto
Biodiscoveries), e a equipa técnica do projeto.
O colóquio será fora de portas, com um percurso pela Mata com "estações" que nos
permitam ter uma visão das intervenções que estão a ser feitas. Pretende-se que o
trabalho feito até agora e a análise de resultados possa beneficiar todas as pessoas
envolvidas, permitindo uma troca de informação e discussão do que poderá ser feito no
futuro.

As inscrições para este evento, gratuito, aberto ao público, encontram-se abertas e podem ser efetuadas através da Linha
Verde (gratuita): 800 912 070.

Programa:
9h30 – Boas-vindas - Vereadora da CMB responsável pelo CEA, Teresa Costa
10h00 – Percurso pelos talhões do projeto, onde são discutidas as intervenções feitas, resultados e possíveis correções
13h00 – Apresentação do ponto de situação do projeto e discussão
13h30 – Almoço

Reserva o Sábado
“BioBlitz – Biodiversidade para todos”, a 2 de abril, entre as 8h30 e as 18h30, na Mata
da Machada e Sapal do Rio Coina, é o tema do próximo “Reserva o Sábado”. A
entrada é livre. Os interessados em participar, podem deslocar-se ao CEA, no dia 2, a
qualquer hora entre as 8h30 e as 18h30.
Esta atividade pretende encontrar e identificar o maior número possível de espécies
numa área específica (no caso, na Mata da Machada e Sapal do Rio Coina), ao longo
de um curto período de tempo, com inventariação biológica.
Habitualmente, um inventário científico é limitado a biólogos e outros investigadores. O
BioBlitz alarga esta ação à participação de famílias, alunos, professores e outros
membros da comunidade.
Informações através da Linha Verde (gratuita) 800 912 070

“Reserva ao Sábado” mostrou “Mata ao Luar”

Foi ao entardecer do passado dia 5 de março que esta ação levou os participantes a ver e ouvir a biodiversidade crepuscular e
noturna da Mata.
Pode-se observadas "traças" ou, mais corretamente, borboletas noturnas, com a ajuda de uma armadilha inofensiva de atração
luminosa, ouvir uma coruja-do-mato (srix aluco), ver uma rã-verde (rana perezi) ou, com uma lanterna de luz UV, procurar

outros seres que refletem este tipo de luz – como o escorpião (buthus occitanus) ou mais conhecido por lacrau.

Dia da Árvore

No âmbito do Biodiscoveries, cerca de 40 pessoas das
instituições CERCIMB, Persona e NÓS participam, no dia 21 de
março, na atividade de comemoração do Dia da Árvore.
Numa data em que se celebra a floresta, nada melhor que uma
ação de controlo de invasoras, que acabam por destruir a flora
autóctone.

O talhão do casal Azevedo

Foi na atividade que celebrou o Dia da Floresta Autóctone, a 23
de novembro do ano passado, que o Sr. Jaime Azevedo e a sua
esposa, Noélia Azevedo, ficaram a conhecer o projeto
Biodiscoveries.
Participantes no programa “Mexe coma Idade”, nesse dia
descascaram acácias na Mata da Machada e dai à adoção de um
talhão, foi um instante.
Leia tudo aqui.

Participe neste Projeto! Junte-se a nós aqui.
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