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Editorial
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
Caros consócios, o nosso Boletim Informativo “O
GUARDA-RIOS”, acaba de entrar numa nova era, com o
número 29, a estrear-se em formato digital. Esperamos,
desta forma, não só continuar a chegar a todos os
associados, como alargar a informação nele contida a muito
mais leitores. Desejamos, e tudo faremos para que este novo
voo do nosso “GUARDA-RIOS” seja um voo de sucesso.
O tema deste texto, ambiente e desenvolvimento, vem a
propósito de uma situação que começa a ser preocupante,
até porque a pensávamos ultrapassada. Reportamo-nos ao
modo como alguns agentes económicos e políticos,
mormente autarcas, se vêm referindo na comunicação
social, ao ambiente como sendo um “impecilho” ao
desenvolvimento, referindo a existência de
fundamentalismo ambiental. Francamente, penso não
restarem dúvidas, face ao quadro dos últimos anos, que, o fundamentalismo, está do lado dos
interesses económicos. È lamentável, que agentes, que pensávamos informados usem este
tipo de argumentos para justificar incompetência técnica e/ou lucro fácil à custa do
património colectivo.
Notícias como as que recentemente têm vindo a público, sobre as dificuldades de
implantação de parques eólicos, referindo de forma ligeira e “desinformada” como sendo o
ambiente o “estorvo” à sua implantação, não fazem qualquer sentido. A Comunicação Social
também tem as suas responsabilidades. Não se pode falar de morcegos, gralhas-de-bicovermelho, lapiás, com tanta ligeireza e desinformação.
De facto, no actual quadro do Aquecimento Global, e Alterações Climáticas, o recurso a
energias renováveis, torna-se não só importante, como decisivo. Contudo, tal não significa
que a implantação dos projectos não deva seguir critérios de rigor de modo a evitar que, a
pretexto de um bem não se provoquem vários males. Estes cuidados nada têm a ver com
fundamentalismo ambiental, mas apenas com bom senso e salvaguarda do futuro.
É esta simbiose entre ambiente e desenvolvimento que se designa de ambiente
sustentável. Não será por acaso que os termos economia e ecologia têm origem na mesma
palavra grega, Oikos, que significa casa, habitat. Ecologia, significando o “estudo da casa” e,
economia o “governo da casa”. Portanto, ambiente e desenvolvimento só podem ser
complementares e não antagónicos. Como poderá a economia governar uma casa que não
existe, se entretanto a destruir?
Apesar de tudo, lamentavelmente, quase todos os Parques Eólicos da região, têm vindo a
ser instalados em áreas muito sensíveis, com estatuto de protecção, quando existiam
alternativas com idênticas características de altimetria e ventos. Porque será? Apelamos aos
meios de Comunicação Social que prestem o importante contributo de procurar dar resposta a
esta questão.
A propósito de fundamentalismos, veja-se o exemplo da actual situação de avanço do mar
em vários locais da costa portuguesa. Aquando dos alertas para a construção desenfreada em
zonas de risco, junto ao mar, não faltou quem acusasse os ambientalistas de fundamentalistas.
Agora que grande parte do património está perdido, e todos, os que pagam impostos, terão
que pagar as obras de remediação, por acaso, já alguém se lembrou de ir à procura dos
responsáveis, ou seja dos fundamentalistas económicos, defensores do tão propalado pseudosdesenvolvimento?

| Nuno Carvalho
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17º ANIVERSÁRIO DA OIKOS
JANTAR DE CONFRATERNIZAÇÃO

A

E M E N T A:

À semelhança dos anos anteriores, irá ter lugar um jantar
de confraternização entre associados e amigos que se nos
queiram juntar, no próximo dia 17 de Fevereiro, pelas 19.30
horas, no Restaurante "O Mário", situado no Brogal Parceiros.

Entradas: Pão e broa, queijo de Castelo
Branco, queijo seco, presunto, salada de
ovas, orelha assada; moelas, pastéis de
bacalhau, rissóis, camarão cozido.
Sopa
Prato de Peixe ou carne
Sobremesa: Uma, a escolher entre várias
ofertas.
Bebidas: Vinho, água, sumos, café.

Oikos completa no próximo dia 08 de Fevereiro 17
anos de existência, na defesa do Ambiente e do
Património.

O preço do Jantar será de 15,00 euros por pessoa;
incluindo:

As marcações poderão ser feitas na sede da Oikos, no Centro Associativo Municipal (Mercado Municipal
de Leiria), de Segunda a Sexta-feira entre as 14.00h e as 18.30h ou pelos telefones 244828555, 917654199 e
962813594, até às 18.00 horas do dia anterior. «

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
CONVOCATÓRIA
Nos termos estatutários, convocam-se todos os associados da Oikos - Associação de Defesa do
Ambiente e do Património da Região de Leiria para a Assembleia Geral Ordinária, a realizar no
próximo dia 17 de Fevereiro, de 2007 às 16,30h, no Auditório do Centro Associativo Municipal
(Mercado Municipal de Leiria), com a seguinte ordem de trabalhos:
1.

Apresentação dos relatórios de actividades e de contas e parecer do conselho fiscal,
relativos ao ano de 2006.

2.

Discussão e aprovação do plano de actividades e orçamento para o ano 2007.

3.

Outros assuntos de interesse da associação.

Se à hora indicada não estiver presente o número legal de associados, esta assembleia realizar-seá 30 minutos depois com qualquer número de associados.

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral
| Mário Oliveira

FICHA TÉCNICA

Nuno Carvalho
Diomar Ferreira
OIKOS - Associação de Defesa do Ambiente e do Património da Região de Leiria
Av. Cidade de Maringá | Centro Associativo Municipal, Sala 9
Apartado 2840 | 2401-901 LEIRIA |Tel./Fax. 244 828 555 |
Email: oikosambiente@mail.telepac.pt | www.oikosambiente.com
IDEA - informática e design, lda

Director
Coordenador
Propriedade

Design

Os artigos assinados exprimem a opinião dos seus autores e não necessariamente a da OIKOS
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XV CONCURSO DE FOTOGRAFIA

“PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO”
Entrega de trabalhos até 15 de Maio de 2007

OBJECTIVOS
1 - Contribuir para um melhor
conhecimento do nosso
PATRIMÓNIO CONSTRUÍDO.
2 - Alertar as autoridades e a
população em geral para os
problemas do PATRIMÓNIO.
3 - Motivar as autoridades e a
população em geral para a
conservação do PATRIMÓNIO.
4 - Desenvolver o gosto pela arte
fotográfica, que denote espírito
crítico.
5 - Continuar a cumprir os estatutos
da OIKOS enquanto Associação
de Defesa do Ambiente e do
Património.
REGULAMENTO
1 - O XV concurso de fotografia da OIKOS, é aberto
a todos os fotógrafos não profissionais.
2 - O tema do concurso é “PATRIMÓNIO
CONSTRUÍDO” e tem carácter nacional.
3 - Cada participante pode apresentar quatro
fotografias, reservando-se o júri o direito de
eliminar as que não estiverem de acordo com os
objectivos e/ou regulamento deste concurso.
4 - Os participantes podem concorrer nas
modalidades: cores e/ou preto e branco, não
sendo admitidas a concurso fotografias
resultantes de processos de fotomontagem.
4.1- As fotografias apresentadas a concurso
deverão obedecer às seguintes dimensões:
- 13 x 18 (mínimo).
- 25 x 30 (máximo).
4.2- As fotografias não podem ser montadas em
cartolina ou em qualquer outro material.
4.3- As fotografias serão identificadas por
pseudónimo usado pelo concorrente, que
deverá ser inscrito em letra de imprensa no
verso, juntamente com o respectivo título.
4.4- Cada concorrente deverá enviar, em anexo
um envelope fechado, indicando no exterior
o pseudónimo, e no interior o nome, a
morada e o telefone, de forma legível e
completa.
4.5- A data limite para a recepção das
fotografias a concurso é de 15 de Maio de
2007 (data do correio).

5 - O júri - constituído por pessoas idóneas e
conhecedoras da arte, a convidar pela OIKOS reunirá a fim de seleccionar a integrar a
exposição e designar os premiados.
5.1 - Após a selecção feita pelo júri, serão expostas
as 50 melhores fotografias(1).
5.1- Após a selecção feita pelo júri, serão expostas
as 50 melhores fotografias(1).
A exposição, com inauguração marcada para
o dia 02 de Junho de 2007, às 17.00h, estará
patente em local a designar.
5.2- Os concorrentes premiados serão informados por via postal. Os títulos das fotografias
seleccionados para a exposição bem como os
seus autores, constarão da lista a divulgar na
página da OIKOS, a partir de 06 de Junho.
www.oikosambiente.com
5.3- As decisões do júri não serão passíveis de
recurso.
5.4- As fotografias não seleccionadas poderão ser
levantadas na sede da OIKOS a partir de 1 de
Setembro do corrente ano.
5.5- Todos os trabalhos premiados, incluindo
menções honrosas, se forem atribuídas,
ficarão a ser pertença da OIKOS.
6 - Os trabalhos deverão ser enviados para a OIKOS
– Associação de Defesa do Ambiente e do
Património da Região de Leiria:
Apartado 2840
2401 - 901 Leiria
7 - A OIKOS não se responsabilizará por danos ou
extravios das fotografias, provocados antes ou
depois da sua recepção na nossa sede.
8 - Os casos omissos neste regulamento, serão resolvidos pela direcção da OIKOS, única entidade
competente para o efeito.
9 - A participação neste concurso implica a aceitação
integral do presente regulamento.
PRÉMIOS
1º Prémio – 500Euros
2º Prémio – 250Euros
3º Prémio – 125Euros
o número de fotografias poderá ser inferior a 50, caso o júri
assim o decida, por motivos devidamente justificados. «

(1)

Para mais informações:
Tel./Fax. 244 828 555
Emial: oikosambiente@mail.telepac.pt
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A OIKOS ESTEVE PRESENTE... 2006
JANEIRO
Dia 13 – Participação no aniversário da Quercus/Ribatejo –
Ourém – Mário Oliveira e António Roldão.
Dia 26 - Reunião da comissão de acompanhamento
ambiental da fábrica Cibra-Pataias - Pataias - Mário Oliveira.
FEVEREIRO
Dia 03 - Participação na elaboração do plano para limpeza
do rio Lis - Leiria - Mário Oliveira e Nuno Carvalho.
Dia 08 - Apresentação do plano de actividades no Governo
Civil do Distrito de Leiria - Mário Oliveira, Silvino Damásio,
António Roldão e Diomar Ferreira.
Dia 08 - Reunião em Lisboa com Secretário de Estado do
Ambiente - Humberto Rosa - Nuno Carvalho
Dia 10 - Participação em Colóquio "Solidariedade Voluntariado e Ambiente" - Porto de Mós - Mário Oliveira.
MARÇO
Dias 09, 10 e 11 - XII Jornadas sobre Ambiente e Desenvolvimento – Leiria – Mário Oliveira, Diomar Ferreira, António
Roldão, Nuno Carvalho, Silvino Damásio e Manuela
Carvalho.
Dia 09 - Participação na reunião da Assembleia de Escola da
Escola Francisco Rodrigues Lobo - Leiria – António Roldão
Dia 10 - Reunião para emissão de parecer sobre a Concessão
de ZCM - Batalha - António Roldão.
Dia 20 – Reunião da comissão de acompanhamento ambiental da fábrica Cibra-Pataias - Pataias - António Roldão.
Dia 21 - Recolha de água para análises, ao longo dos rios Lis e
Lena – Nuno Carvalho, Mário Oliveira, António Roldão,
Manuela Carvalho e Silvino Damásio.
Dias 31 - Recolha de água para análises, nos rios Anços e
Arunca – Mário Oliveira, Manuela Carvalho e Silvino
Damásio.
ABRIL
Dia 04 - Participação na reunião sobre a limpeza do rio Lis Câmara Municipal de Leiria Nuno Carvalho.
Dia 29 – Inauguração da Feira de Leiria – Leiria – Nuno
Carvalho, Mário Oliveira, António Roldão e Diomar
Ferreira.
MAIO
Dia 04 - Reunião da comissão de acompanhamento
ambiental da fábrica Cibra-Pataias - Pataias - António
Roldão.
Dia 06 – Assembleia Geral da Confederação Portuguesa das
Associações de Defesa do Ambiente – Lisboa – Nuno
Carvalho.
JUNHO
Dia 01 – Colóquio “A Região de Leiria e os fogos florestais” –
Leiria – A Direcção.
Dia 03 – Inauguração da Exposição de Fotografia – Instituto
Português da Juventude – Nuno Carvalho, Diomar Ferreira,
António Roldão, Neuza Monteiro, Mário Oliveira e Lídia
Raquel.

Dia 06 - Reunião da comissão de acompanhamento
ambiental da fábrica Cibra-Pataias - Pataias - António
Roldão.
JULHO
Dia 01 – Comemoração do 60º Aniversário da Fábrica
Cibra-Pataias – Pataias – António Roldão.
Dia 25 – Reunião para apresentação da brochura sobre a
fauna do rio Lis, no projecto Polis – Leiria – Nuno
Carvalho e Luís António.
Dia 28 – Conselho Regional da CCDRCentro – Coimbra –
António Roldão.
SETEMBRO
Dia 02 – Inauguração do XIV Festival Regional de
Gastronomia – Leiria – Nuno Carvalho.
Dia 06 – Reunião do Conselho Cinegético Municipal da
Batalha – Batalha – António Roldão.
Dia 09 – Reunião de Coordenadores Regionais do
Costwatch Europe – Lisboa – Raquel Delgado.
Dia 19 - Reunião da Comissão de Acompanhamento
Ambiental da fábrica Cibra-Pataias - Pataias - António
Roldão e Mário Oliveira.
Dia 29 – Visita ao Aterro Sanitário da Valorlis – Nuno
Carvalho, Diomar Ferreira, Silvino Damásio e António
Roldão.
Dia 30 – Acompanhamento de repórteres Ingleses para
entrevista com a Oikos comentando a problemática das
suiniculturas na região de Leiria – Leiria – Nuno Carvalho
e Mário Oliveira.
OUTUBRO
Dia 10 - Reunião para apresentação da sinalética do rio
Lis, no projecto Polis – Leiria – Luís António.
Dia 11 – Reunião da Comissão Técnica e Cientifica de
Acompanhamento da 2ª Fase do Projecto SIMLIS – Leiria
– Mário Oliveira.
Dia 26 – Apresentação da Comissão de Acompanhamento Ambiental da fábrica da Maceira-Liz – Maceira –
António Roldão.
NOVEMBRO
Dia 13 – Reunião da Comissão Técnica e Cientifica de
Acompanhamento da 2ª Fase do Projecto SIMLIS – Leiria
– Mário Oliveira.
Dia 13 - Reunião da Comissão de Acompanhamento
Ambiental da fábrica Cibra-Pataias - Pataias - António
Roldão e Nuno Carvalho.
DEZEMBRO
Dia 14 – Seminário “Turismo e Educação Ambiental “ –
Paul de Tornada, Caldas da Rainha – Mário Oliveira.
Dia 15 – 17 Encontro Nacional das ONGA – Confederação
Portuguesa das Associações de Defesa do Ambiente –
Lisboa – Nuno Carvalho.
Dia 21 – Percurso do Coastwatch Europe 2006 – Região de
Leiria – Leirosa – Mário Oliveira, Silvino Damásio, Ant.
Roldão, Ni, Diomar Ferreira, Raquel Delgado. «
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CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO
NOVAS AQUISIÇÕES
| Titulo: Uma verdade inconveniente |
Autor: Al Gore | Editora: Esfera do Caos

| Titulo: Climate | Autor: George
Ochoa. Jennifer Hoffman. Tina Tin |
Editora: Rodale

| Titulo: Cidade e Democracia – 30 anos de
Transformação Humana em Portugal |
Coordenação: Álvaro Domingues | Editora:
Argumentum

| Titulo: Livro Vermelho dos
Vertebrados de Portugal | Autor:
Instituto de Conservação da Natureza
| Editora: Assírio & Alvim

| Titulo: Os Senhores do Tempo |
Autor: Tim Flannery | Editora:Editorial
Presença

| Titulo: Ambiente no Ecrã | Autor:
Luísa Schmidt | Editora: Imprensa de
Ciências Sociais

XIII JORNADAS SOBRE AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
“Desertificação – Perspectivas e Estratégias de Combate”
Auditório da Escola Superior de Educação de Leiria
Leiria, 08 e 09 de Março de 2007
Dia 08 de Março - Quinta-Feira
MANHÃ
09.00 Entrega de documentação
09.30 Sessão de abertura - Presidente da Oikos - Presidente da CML Governador Civil do Distrito de Leiria - Secretário de Estado
do Ambiente(*)
10.30 Painel A: DESERTIFICAÇÃO - PERSPECTIVAS
“Evolução e Abrangência do Conceito” - Isabel Loupa Ramos –
(CESUR-IST)

“O Mapa da Desertificação em Portugal e Aplicação da
Convenção da Nações Unidas em Portugal”- Lúcio do Rosário –
(DGRF)

“A Desertificação – Um Problema de Ordenamento do
Território” - Maria da Graça Saraiva – (CESUR-IST)(*)
Intervalo
12.15 Debate - Moderador: Nuno Carvalho - Oikos
13.00 Almoço
TARDE
14.30 Painel B: DESERTIFICAÇÃO E DEGRADAÇÃO DA
TERRA
“Alterações Climáticas e Risco de Desertificação” - Filipe
Duarte Santos – (Universidade de Lisboa)
“A Nova Directiva Quadro do Solo - Impermeabilização,
Erosão e Salinidade” - Eugénio Sequeira – (Liga para a Proteccção da
Natrureza)

“Desertificação e Biodiversidade” - Jorge Paiva – (Universidade de
Coimbra)

“Escassez Hídrica em Portugal?” - Rui Rodrigues – (Instituto da
Água)

Intervalo
16.45 Debate - Moderador: João Ramos – (ESTG – IPLeiria)
17.30 Encerramento

Dia 09 de Março - Sexta-Feira
MANHÃ
9.30 Painel C: A DIMENSÃO HUMANA DA DESERTIFICAÇÃO
“A Percepção do Público Sobre o Processo de Desertificação” Ana Almeida – (DSEPF – Gabinete de Desertificação / DGRF)
“Marginalização e Abandono do Espaço Rural – Que
Contribuição para a Desertificação” - José Veiga – (ISA)
“Desertificação nas Áreas Protegidas” - José Alho – (PNSAC)
Intervalo
12.15 Debate - Moderador: Isabel Vieira – (Oikos)
13.00 Almoço
TARDE
14.30 PAINEL D: DESERTIFICAÇÃO E MODELOS DE DESENVOLVIMENTO
“A Desertificação na Estratégia Nacional do
Desenvolvimento Sustentável” - António Gonçalves Henriques
– (Instituto do Ambiente)
“Os Desafios do Desenvolvimento no Mundo Rural” - Raul
Lopes – (ISCTE)
Contributo das Associações Locais no Combate à
Desertificação - Jorge Revez – (ADPMértola) “A Contribuição da Abordagem LEADER no Combate à
Desertificação” - Joaquim Carvalho – (IDRHA)
Intervalo
16.45 Debate - Moderador: Mário Oliveira - (Oikos)
17.30 Leitura das conclusões
18.00 Encerramento - Presidente da Oikos - Presidente do Instituto
do Ambiente
(*) a confirmar
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NOTA À COMUNICAÇÃO SOCIAL

ATERRO SANITÁRIO DA VALORLIS
Face às notícias vindas a público sobre o aterro da Valorlis, a Oikos – Associação de Defesa do Ambiente e
do Património da Região de Leiria entende tornar públicas as seguintes considerações:
1 - O aterro sanitário gerido pela Valorlis termina o
seu tempo de vida útil no 2º semestre de 2007.
2 - Em face desta data, a decisão de ampliar o actual
aterro ou construir um novo aterro há muito que
deveria ter sido tomada.
3 - Esta não tomada de decisão poderá acarretar
graves consequências do ponto de vista económico,
social e ambiental, comprometendo mesmo a
continuidade do tratamento dos RSU da região,
dado que já não é possível construir uma nova
infraestrura que esteja concluída aquando do
encerramento do actual aterro.
4 – A Oikos tem acompanhado o modo de
funcionamento do aterro, conhecendo o seu plano
de monitorização ambiental, o qual cumpre a
legislação em vigor, não tendo sido detectados
indícios de contaminação de águas subterrâneas e
solos, como relata o mais recente estudo
hidrogeológico na área de implantação do aterro
sanitário de Leiria, efectuado pelo Grupo de Águas
Subterrâneas do Centro de Geo-Sistemas do
Instituto Superior Técnico.

5 – A Oikos entende que na tomada de decisão
deverão ser tidos em conta os seguintes factores:
- As infraestruturas já instaladas no local: Estação de
Tratamento de Águas Lixiviantes; Sistema de
Aproveitamento Energético do Biogás; Central de
Triagem.
- Infraestruturas a instalar na envolvente,
independentemente da localização do futuro aterro:
Unidade de Digestão Anaeróbia.
- 60% dos RSU serem produzidos nos Concelhos de
Leiria e Marinha Grande.
- Factor transporte: custos económicos e emissões
gasosas para a atmosfera, emitidas pelas viaturas de
transporte dos resíduos.
7 – Independentemente da decisão que venha a ser
tomada, face à localização do futuro aterro, a Oikos
entende que deverão ser observados os mais
rigorosos procedimentos de construção e
exploração, na salvaguarda dos impactes sociais e
ambientais. «
Leiria, 16 de Outubro de 2006
O Presidente da Direcção
| Nuno Carvalho

A OIKOS MONITORIZA A QUALIDADE
DA ÁGUA DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO LIS
Desde 1990, ano da sua fundação, a Oikos tem
vindo a fazer, com periodicidade anual, a colheita e
análise da qualidade das águas superficiais dos
principais cursos de água da bacia hidrográfica do rio
Lis, num processo de monitorização que se pretende
continuar em 2007.
Este ano, com o patrocínio da Câmara Municipal
de Leiria e apoio dos Centros de Saúde de Porto de
Mós, Batalha, Leiria e Marinha Grande, as colheitas
de água decorrerão no dia 22 de Março, data
comemorativa do Dia Mundial da Água.
À semelhança de anos anteriores, os
estabelecimentos de ensino que queiram associar-se a
esta iniciativa da Oikos poderão obter informações
através dos contactos da associação constantes na
ficha técnica desta edição de “O Guarda-Rios”.
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COASTWATCH EUROPE 2006
Região de Leiria
Tal como tem
vindo a acontecer nos últimos anos, a
Oikos coordenou regionalmente este
projecto em
2006, Este
projecto desenvolveu-se contando com a adesão directa de 9 estabelecimentos de
ensino e um grupo de 68 cidadãos que a ele aderiram
de forma directa e independente de quaisquer
instituições, tendo-se centrado as suas actividades
de campo sobre um troço do litoral regional
compreendido entre a Praia da Nazaré e a Ribeira do
Estrumal (a Sul da Praia da Leirosa - Figueira da
Foz), numa extensão de aproximadamente 100 Km,
pertencente aos concelhos da Nazaré, Alcobaça,
Marinha Grande, Leiria e Pombal.
A primeira participação da nossa Associação nesta
actividade data de 1994, tendo na altura a seu cargo a
caracterização da costa entre Água de Madeiros e
Leirosa. Como é do conhecimento da maioria dos
sócios, o “Coastwatch Europe” é um projecto de
âmbito europeu, que consiste na caracterização
ambiental do Litoral, feita realizada em blocos de 5
Km, através do preenchimento de um questionário
por cada troço de 500 metros.
Este projecto surgiu em 1988, na Irlanda (onde se
encontra sediada a coordenação internacional), e
conta actualmente com a participação de 23 países
da Europa.
A nível nacional é coordenado pelo GEOTA - Grupo
de Estudos de Ordenamento do Território e
Ambiente, que é responsável pelo tratamento dos
dados recolhidos no território português, e posterior
envio para a coordenação internacional.Este ano
colaboraram com a Oikos cerca de 500 alunos, dos
seguintes estabelecimentos de ensino: Externato D.
Fuas Roupinho – Nazaré; Escola Secundária D. Inês
de Castro – Alcobaça; Instituto Educativo do Juncal;
Escola EB 2,3 de Pataias; Escola EB 2,3 Guilherme
Stephens – Marinha Grande; Escola EB 2,3 Nery
Capucho – Marinha Grande; Agrupamento de
Escolas de Vieira de Leiria; Escola Superior de
Educação de Leiria; Colégio Dr. Luís Pereira da
Costa – Monte Redondo; Escola Superior de
Educação de Coimbra.Para além das escolas,
também um grupo de sócios e amigos da Oikos (os

poucos que responderam ao convite lançado no
anterior “Guarda – Rios”) participaram nesta
actividade, caracterizando três percursos,um entre o
Olho do Samoucoe dois entre a
Praia do Osso da Baleia e a
Leirosa.
Ao longo do extenso areal
encontraram-se vários objectos
que nada têm a ver com a
paisagem do litoral, como
pneus, latas de bebidas,
garrafas de vidro e de plástico,
pensos higiénicos, medicamentos, seringas, esferovite,
restos de redes, electrodomésticos, entre outros.
Na areia observaram-se
grandes manchas de hidrocarbonetos, que nos
foram "presenteadas" pelos inúmeros navios que
todos os dias passam junto ao largo da nossa costa
Foram ainda encontrados dois golfinhos mortos,
vítimas da inconsciência humana, que permite e
potência as agressões ambientais acima relatadas.
Uma situação igualmente digna de registo prendese com o estado crítico das dunas, vítimas da erosão
provocada pelas marés.
Desejamos, sinceramente, que o número de

cidadãos que no próximo ano estarão disponíveis
para participar neste evento, seja muito maior,
materializando o seu discurso pró-ambiental
através de pequenos gestos que, para além de
contribuírem para a monitorização do litoral
europeu (feita por entidades não-governamentais),
permitem o contacto com a natureza e colaborar na
sua eventual recuperação. Só com pessoas mais
informadas, sensibilizadas e participativas o futuro
da Terra poderá ser mais "risonho"! «
| Diomar Ferreira

