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Voa, Voa, Amigo Gaio!

Voa, voa, amigo gaio!
São palavras das crianças do Centro Escolar de Recarei, que
no Dia Mundial do Animal, 4 de outubro, restituíram à natureza
2 gaios, num momento que ficará na memória de todos os
presentes.
Os alunos demonstraram uma grande sensibilidade para com
os gaios, reconhecendo o valor desta ave como ‘semeador da
floresta’, bem patente na canção que criaram especialmente
para este momento!
“Voa, voa, amigo gaio,
Voa livre sobre o arvoredo
Abre as asas azul brilhante
Vai, amigo, não tenhas medo!
Obrigado, gaio amigo,
Por seres semeador!
Prometemos ir contigo
Semear, para um mundo melhor!

As bolotas vão germinar
Grandes árvores vão ser
Do planeta vamos cuidar
Isso te vamos prometer!”

As crias foram recolhidas na Paisagem Protegida Regional
Parque das Serras do Porto e entregues no Centro de
Recuperação de Fauna do Parque Biológico de Gaia, entidade
que na nossa região tem competência para rececionar e prestar
cuidados à fauna selvagem que deles necessite. Estavam agora
aptas a regressar à natureza.
Mais informações sobre este centro e o que fazer se
encontrar um animal a necessitar de ajuda em https://www.
parquebiologico.pt/servicos/centro-de-recuperacao-doparque-biologico.

TEXTO E IMAGEM

Parque das Serras do Porto

“Arte e Natureza”
No mês de outubro iniciou o projeto artístico “Há sombras no
Parque” na área das Artes Plásticas (escultura /instalação).
Um projeto de arte ambiental, concebido pela artista plástica
Gabriela Gomes, que visa o desenvolvimento de peças a partir
de materiais naturais, resultantes de limpezas controladas, em
particular de plantas invasoras provenientes das Serras do
Porto.
A arte é também aqui, o confronto com problemas reais, um meio
de incentivar o respeito pelos sistemas naturais e um contributo
para a sensibilização de questões ambientais, a biodiversidade e
o equilíbrio dos ecossistemas.
Com a duração de 7 meses, o projeto conta também com
a participação da escultora Micaela Couto, o contributo de
parceiros ligados à área do ambiente, APRISOF (Associação
para a proteção dos Rios Sousa e Ferreira) e Parque das Serras
do Porto e com parcerias institucionais, o Ministério da Cultura
Português e o Parque das Águas do Porto onde será realizada a
apresentação final, em março de 2022. “
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Galardões e Prémios para as
Eco-Escolas de Paredes
Decorreu no dia 12 de outubro a cerimónia da entrega
dos galardões Eco-Escolas, que teve lugar no Centro
Cultural Olga Cadaval em Sintra.
Paredes trouxe consigo 18 bandeiras verdes,
das escolas que no ano letivo 2020/21, foram
galardoadas como Eco-Escolas. A somar a estes
galardões veio ainda para Paredes o prémio obtido
no Desafio UHU, com a atividade “Collage de um
ODS” (Objetivo do Desenvolvimento Sustentável)
com a obtenção do 2º lugar para a Escola EB/S de
Rebordosa, e ainda uma Menção Honrosa para o
Jardim de Infância da Estrebuela no desafio da
Faber-Castel intitulado “Onde está o Eco-Lápis?”.
Foi entregue à Escola EB/S de Rebordosa o diploma
de escola com 15 anos no programa Eco-Escolas (a
mais galardoada de Paredes) e à Professora Ana
Queirós do Centro de Formação Profissional das
Indústrias da Madeira e Mobiliário o diploma de 13
anos como professor Eco-Escolas (professor de
Paredes que está à mais anos no projeto).
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