Ano I—Nº 2—Fev 2013

A Água é um Direito Humano

RECADOS
•

•

Nesta edição das Notícias do
Grupo Flamingo, damos destaque ao Ano Internacional de
Cooperação pela Água, um alerta
lançado ao mundo, aqueles que
detêm este recurso natural,
sensibiliza-os para que olhem por
aqueles que não o têm. Um
recurso que alguns já consideram
ser o ouro azul pela escassez que
apresenta na actualidade.
Visitamos a “casa” do lobo ibérico
e as dificuldades por que passa a
nossa congénere “Grupo Lobo”
para desenvolver este projecto de
conservação.

•

Fomos eleitos para o Conselho
Executivo, como Secretário, da
CPADA— Confederação das
Associações de Defesa do
Ambiente.

•

O procedimento para o licenciamento da construção do Observatório de Aves, no Sapal de Corroios, foi entregue em 27 Fev, na
Câmara Municipal.

•

Do associativismo interno, informamos que a Assembleia Geral
Ordinária para Discussão e votação do Relatório e Contas de 2013
e o Parecer do Conselho Fiscal,
está marcada para 27 de Março,
pelas 21 h, nas instalações do
CASM, em Miratejo. Compareça!

•

Seja um Cidadão @tivo, colabore
connosco, participe nas nossas
atividades.

A ONU (Organização das Nações Unidas) declarou 2013, o Ano Internacional de Cooperação pela Água, decisão que nos desperta para
uma questão primordial; a gestão da água, numa perspetiva de ser um
recurso finito e essencial á vida.
Este desígnio, mantendo num segundo plano a questão científico biológica da importância da água na
vida, chama-nos para a parte moral e politica que se relaciona com este recurso, de forma a sensibilizar os
indivíduos e as organizações para que, utilizando métodos consensuais, a água seja um bem universal.
A Cooperação pela Água relança-nos para a articulação das interações humanas, colocando em ênfase a
obtenção e distribuição da água em detrimento da monopolização ou usurpação, assumindo as formas de
parceria na gestão de aquíferos subterrâneos e bacias fluviais comuns a dois países, á parceria de fornecimento de água potável ou ao intercâmbio de dados científicos.
Num tempo em que se ouve dizer que a água é o petróleo do futuro, representando este mote a escassez
daquele recurso, verificamos que muitos países têm reflectido e considerado na sua estratégia de defesa a
problemática da água, quer pela degradação e escassez da água potável, podendo levar a migrações em
massa e a enormes prejuízos económicos, quer pela competição por este recurso natural, podendo ser um
factor com elevado potencial desestabilizador, levando a situações de violência e conflito armado.
Advogam os estrategas em matéria de defesa e segurança que a disputa por recursos naturais escassos,
como a água, pode conduzir a uma competição violenta pelo seu uso e controlo.
Em Portugal o poder político tem em cima da mesa a privatização da água. Vários movimentos têm-se
manifestado contra esta medida, alegando que está em causa a defesa do direito à água, o retirar um bem
que é de todos para o dar a controlo de um.
São todos este conflitos ou disputas que a ONU quer sanar ou evitar trazendo a temática para a discussão com o Ano Internacional de Cooperação pela Água, para estimular as partes interessadas aos
níveis internacional, regional, nacional e local a agir em prol do acesso das populações aos recursos
hídricos.
Saiba mais em www.watercooperation2013.org

NÃO DEIXE OS LOBOS SEM ABRIGO
O Grupo Lobo é responsável pelo Centro de Recuperação do
Lobo Ibérico (CRLI), localizado na proximidade de Mafra, na
povoação de Picão. Este Centro nasceu da necessidade de acolher lobos cujas condições não permitem o seu retorno à liberdade no seu meio natural.
É uma visita que recomendamos e que nos permite desconstruir
a imagem de um ser temeroso e mortífero, interiorizada desde a
mais tenra idade quer pelas histórias do Lobo Mau que comeu a avozinha, quer pelas notícias
de ataques de alcateias a rebanhos.
Durante a visita, percorremos a pé as zonas periféricas dos cercados onde habitam os lobos, guiados pelos técnicos que normalmente os acompanham, no dia-a-dia, e que nos dão a conhecer a vivência destes animais, nomeadamente a sua organização
familiar e social e os seus hábitos alimentares.
Existem três espécies de Lobos: da Etiópia, o Vermelho (América do Norte) e o Cinzento, do qual o Lobo Ibérico é uma subespécie, caracterizado pela sua coloração variada e por riscas cinzentas nas patas dianteiras. Neste Centro recebe-se unicamente
Lobos Ibéricos.
Quanto à sua distribuição geográfica na Península Ibérica, dos cerca de 2000 lobos recenseados em 2002, a maioria habita na
Galiza e Astúrias. Em Portugal, as comunidades existentes situam-se na região de Trás-os-Montes e numa pequena faixa de território a sul do rio Douro, nas proximidades de Viseu e Castro de Aire.
No CRLI está a decorrer uma campanha designada por “Não deixe os Lobos sem abrigo” que se destina à angariação de fundos
para a aquisição dos terrenos onde se desenvolve o projeto, cujo valor ascende a 157.000€, dos quais um pouco mais de 50 % já
foi angariado até ao final de Janeiro de 2013.
Poderemos contribuir para a viabilização deste projecto através de visitas ao Centro, de contribuições financeiras, da adopção simbólica de um lobo e fazendo ações de voluntariado em trabalhos tão diversos como manutenção do espaço, colaboração na alimentação dos animais, etc.
O Grupo Lobo, responsável pelo CRLI, dispõe do site http://lobo.fc.ul.pt, também pode ser contatado por: crloboibericofc.ul.pt.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL—FORMAÇÃO—
OBSERVAÇÃO AVES

Com a horta na cozinha
Incentivar as pessoas a cultivarem, os produtos hortícolas
que mais gostam de utilizar na alimentação, dentro da
cozinha ou noutro local de casa, é a finalidade destas Oficinas desenvolvidas pelo Grupo Flamingo.
A I Edição desta Oficina Hidroponia de 2013, apoiada pelo
Gabinete da Juventude da Câmara Municipal do Seixal,
decorreu no dia 16 de Fevereiro, na Oficina da Juventude
de Miratejo.
Com a participação de 20 formandos, Paulo Alves, formador, iniciou a sessão apresentando a técnica de Hidroponia; o cultivar sem solo, alimentando as raízes das plantas com uma solução líquida nutritiva. Dependendo das raízes das plantas a cultivar, esta técnica permite que as raízes possam estar suspensas em meio líquido ou apoiadas por
uma base de inertes, - a leca, como foi o exemplo mostrado, podendo ser aplicada tanto á escala doméstica como comercial.
Nesta Oficina cada um dos formandos construiu a sua cadeia hidropónica (recipientes), aproveitando garrafas de 1,5l de água e
um pequeno motor de ar para aquário, onde posteriormente são colocadas plantas de diversas hortícolas como sejam; alfaces,
tomates, feijão verde, couves, pepinos, pimentos, etc.
A técnica desenvolvida em grande escala apresenta aspetos positivos, pois é sustentável com baixo impacto no ambiente, garante produtos saudáveis, alta produtividade, e representa uma alternativa de alimentação saudável.
O Dia Mundial das Zonas Húmidas, em
2 de Fevereiro, foi comemorado numa
parceria com a Câmara Municipal do
Barreiro - Centro de Interpretação da
Mata da Machada - com a realização
de uma ação para observação de aves
no Sapal de Coina. Este evento contou
com 25 participantes que observaram
diversas aves aquáticas, entre elas a
marrequinha-comum , colhereiros, corvos-marinhos,
alfaiates,
pernasvermelhas, maçaricos, tarambolas,
águias-sapeiras, entre outras espécies.

Observação de Aves no Sapal de Coina

Participação com atividades em festa de anos

No passado dia 9 de

Fevereiro, o Grupo Flamingo fez a sua estreia na organização de atividades para festas de
anos. Desta vez, a associação desenvolveu uma atividade de construção de bonecos cabeças de relva com as crianças, sensibilizando as mesmas para os componentes necessários
ao crescimento das plantas e ao mesmo tempo promovendo uma atividade prática e divertida.

Palestra na Escola Básica 2, 3 da Cruz de Pau O Grupo Flamingo foi
convidado, por uma turma do 8º ano, da escola básica 2,3 da Cruz de Pau para desenvolver
um palestra sobre a associação. A palestra decorreu no dia 19 de Fevereiro e integrou-se numa atividade curricular da turma
sobre as organizações não governamentais de ambiente. Relativamente ao Grupo Flamingo, tratando-se de uma ONGA do Seixal, foram explanados quais os seus objetivos enquanto associação, o seu historial e quais os principais projetos desenvolvidos e
as próximas atividades. No final os alunos ficaram sensibilizados para a participação cidadã na sociedade e reconheceram a
importância de uma associação deste âmbito na sua terra.

MANTENHA A SUA QUOTIZAÇÃO EM DIA!
Contrariando a tendência do país, mantemos a quota anual no mesmo valor, 5€ (efectivo) e 20€ (colectivo), encontrando-se a
quota do ano de 2013 a pagamento.
Lembramos que para usufruir da redução nos preços das atividades é necessário ter a quotização em dia, a comprovar com o
respetivo recibo.
Para efectuar o pagamento pode optar por:
-pagar antes de uma atividade
-por transferência bancária
-por cheque.
Para desenvolvermos o trabalho do Grupo Flamingo, em prol da natureza e da cidadania, mantenha a sua quotização em dia!

ATIVIDADES do Grupo Flamingo EM MARÇO 2013
Data

Atividade/evento/ação

Local

9

Caminhada “Elvas a chave do Reino”

Elvas

14

Visita de Estudo sobre Conservação da Natureza e Florestas
C/ turmas da Escola Manuel Cargaleiro

Mata dos Medos

15

Actividade de temática da Água c/ Escola do Alto Moinho (Eco
Escolas)

Corroios

17

Passeio de Primavera

Mata dos Medos

20 e 21

Acções Educação Ambiental no Colégio Falcão

Arrentela

21

Dia da Árvore — Oficina de Reprodução de Plantas

Mata dos Medos

23

Oficina de construção de abrigos para morcegos

Mata dos Medos

30

Assembleia Geral Ordinária sobre o Relatório de Actividades e
Contas 2012

Miratejo

Caso não pretenda receber mais notícias, por favor envie e-mail para geral@grupoflamingo.org com a palavra remover.

GRUPO FLAMINGO — Associação de Defesa do Ambiente
Organização Não Governamental de Ambiente
Alameda 25 de Abril, 11 Miratejo

Pessoa Colectiva de Utilidade Pública

2855-211 Corroios

Correio electrónico: geral@grupoflamingo.org

Tel: 969 594 630

Sítio na Internet: www.grupoflamingo.org

