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RECADOS
 Nesta edição das Notícias
do Grupo Flamingo, publicamos um artigo informativo sobre a mais recente zona balnear do estuário
do Tejo, a praia da Ponta
dos Corvos, no concelho do
Seixal. Esperamos com este
texto possa vir a esclarecer
todos os utentes e possíveis
utentes sobre esta futura
praia que se espera de
ouro!
 Este ano comemorámos o
dia mundial do ambiente, 5
de Junho, com duas escolas
de Corroios, do Alto do
Moinho e João de Barros,
na restinga do Alfeite, suporte físico da praia da
ponta dos corvos e sapal de
Corroios. Nesta zona que
tem sido uma das bandeiras levantadas pelo Grupo
Flamingo, desde a sua fundação, tem vindo a ser
palco para inúmeras atividades ambientais de forma
a sensibilizar toda a população para que num futuro
próximo seja Reserva Natural Municipal. Cá estamos
para apoiar esta medida
que deve partir da câmara
do Seixal com o apoio da
população.
 A ONU escolheu para 2013
o tema: - Pensar, Comer,
Conservar para comemorar o Dia Mundial do Ambiente. O assunto visa reflectir sobre a redução da pegada alimentar consciencializando o cidadão para o
impacto ambiental do desperdício da comida, mudando a atitude para a redução
do desperdício de alimentos, economizar dinheiro e
minimizar impactos ambientais.

Na passada semana surgiu em diversos órgãos de comunicação social a notícia de que o Seixal possuía uma praia de ouro. Apresentaram documentos, perfil das águas balneares (1),
informação prestada pela Agência Portuguesa de Ambiente
sobre as zonas com características possíveis ou consolidadas
de serem classificadas de balneares e a qualidade das suas
águas, mas também o comunicado da associação Quercus
que comenta aquele e atribuí, com base em resultados de
anos anteriores, a distinção de praias de ouro 2013 (2).
A notícia apesar de não ser correcta desinformava quem a recebia. Com que intenção? Não sabemos, mas temos que estar
atentos. Vejamos então. Em procedimento de identificação de condições que decorreu em Janeiro, a zona de praia da Ponta dos Corvos, no concelho do Seixal, foi considerada com os requisitos mínimos para ser utilizada, nos próximos
três meses, de 15 de Junho a 15 de Setembro, tornando-se assim a primeira praia a ser classificada no Estuário do Tejo.
Para esta qualificação, nomeadamente para a identificação, também contribuiu a colaboração da Câmara do Seixal que criou as condições a nível das infra-estruturas de apoio de praia e a segurança dos utentes. Para a concretização deste processo foi importante a melhoria significativa, a nível das características naturais, que o rio Tejo tem vindo a obter nos últimos
anos graças às acções que as autarquias ribeirinhas do Tejo têm vindo a desenvolver na protecção do rio, e pela substancial
desactivação da indústria pesada da margem esquerda do rio Tejo.
A gestão da qualidade das águas balneares é regulada pelo Decreto-Lei nº 135/2009 de 3 de Junho, alterado pelo DecretoLei nº 113/2012 de 23 de Maio, indicando que durante todo o verão a praia da Ponta dos Corvos será alvo de monitorização através de análises frequentes, para avaliação da qualidade da água de forma a prevenir eventuais riscos para a saúde,
sendo obrigatoriamente os resultados disponibilizados à população utente. Se se verificarem resultados que considerem a
água “imprópria para banhos” o público será alertado com o banho a ser desaconselhado ou mesmo proibido, se colocar
em risco a saúde dos banhistas.
Realmente no seu comunicado, a Quercus refere que o “estuário do Tejo tem pela primeira vez uma praia devidamente
classificada e onde passa assim a ser permitida a prática balnear.” Esta “classificação” deve-se unicamente à identificação
havida sobre a zona e não com a qualidade das águas porque só depois da monitorização continuada é que resulta uma
classificação, "Má", "Aceitável", "Boa" ou "Excelente". Na actualidade, por ter sido identificada pela primeira vez, e ainda
não existirem as condições de amostragem, a água está sem classificação.

A atribuição de “praia com qualidade de ouro” é um galardão que a Quercus, no início da época balnear, atribui às águas
das praias do país que nos últimos 5 anos, apresentem sistematicamente boa qualidade ou qualidade excelente tendo em
conta que nos últimos 3 anos seja a de excelente. Ficam de fora desta lista as zonas balneares com menos de
cinco anos e aquelas que só mais recentemente viram resolvidos os seus problemas de poluição ou onde
se tenha verificado na última época balnear uma qualquer análise de qualidade inferior a excelente.
Para a praia da Ponta dos Corvos ser de ouro muito nos cabe fazer. Às forças vivas do concelho a divulgação e a consciencialização dos utentes para as
potencialidades desta zona de lazer do Seixal; às autarquias locais a aplicação no local dos meios de apoio, limpeza e normativos de valorização, às populações utentes a consciencialização de que este é um lugar de todos e que o devemos preservar.
As potencialidades desta zona de lazer e de diversidade turística quer de património histórico e cultural, quer de património natural exigem a requalificação e valorização, criando neste contexto uma estrutura ecológica municipal de complementaridade urbana c/pontos de observação de aves, hortas
urbanas biológicas, praia, portinho palafita para pequenas embarcações tradicionais, equipamento para a prática física, desporto de natureza, percursos
pedonais, ciclovia, parque de lazer e infra-estrutura de alojamento para apoio ao turismo de natureza com uma via de acesso para transporte não poluente. As ideias para a dinamização da área numa perspectiva do usufruto pela população devem partir de um fórum de cidadania a implementar.
Todas as situações que têm surgido recentemente vêem abrir os horizontes, nomeadamente para que aquele espaço natural possa ser protegido como
uma reserva municipal, basta que sejam conjugados os interesses da população e das instituições da administração local. Assim, certamente avançamos,
e a zona de praia da Ponta dos Corvos estará mais perto de lhe ser atribuída a classificação de ouro!
(1) Os resultados da monitorização e informação sobre a avaliação da qualidade das águas balneares em www.apambiente.pt e www.snirh.pt.
(2) http://www.quercus.pt/images/PDF/Praias/Listagem_praias_com_qualidade_de_ouro_2013.pdf

Tendo por premissa de que cada acção conta, os alunos, pais, professores
e pessoal não docente da escola básica do Alto do Moinho, (Corroios)
com o apoio do Grupo Flamingo, uniram esforços e programaram uma
acção de limpeza da praia da ponta dos corvos, no Seixal, inserindo-a no dia mundial
do meio ambiente. A este evento também se
associaram alguns alunos da Escola Secundária João de Barros (Corroios) que plantaram 48 pinheiros mansos na área de pinhal.
Celebra-se este Dia para relembrar a sociedade dos efeitos negativos das mudanças
climáticas e da degradação ambiental, e de
que todos temos o dever de o preservar —
os governos, trazendo para a ordem do dia
políticas ambientais; as empresas, minimizando os impactos das suas actividades de
forma a diminuir as emissões de gases de
efeito estufa; as ONGs, exercendo pressão em prol do meio ambiente; e
os cidadãos, intervirem e tomarem atitudes ambientais e saudáveis.

HORTAS DE VARANDA
No passado dia 12 de Junho de 2013, o Grupo Flamingo desenvolveu mais
uma oficina prática de Hidroponia, hortas de varanda, no Montijo, a convite da
Universidade Sénior do Montijo. Os alunos, seniores, mostraram bastante interesse e construíram a sua própria coluna de hidroponia, com os materiais recicláveis.

ATIVIDADES do Grupo Flamingo EM JUNHO E JULHO 2013
Data
A definir
em Junho
A definir
em Junho

Atividade/evento/ação

Local

Passeio de Verão

Mata dos Medos

Curso de Répteis

Mata dos Medos/Verdizela

22 Junho

Caminhada na Serra de Grândola

Serra de Grândola

Curso de Sobrevivência no mato

definir

Viveiro Aberto

Mata dos Medos

8 Julho

Caminhada na Lagoa de Óbidos

Lagoa de Óbidos

28 Julho

Oficina de Fotografia

Mata dos Medos

A definir
em Julho
A definir
em Julho

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