EDUCANDO E INSTRUINDO…
O AMBIENTE AGRADECE!
ANNABELLA BORGES *
*

ASSOCIAÇÃO OS MONTANHEIROS

A Associação Os Montanheiros tem desenvolvido nas últimas décadas, junto da população
terceirense, diversas ações de educação ambiental, umas vezes ligadas à preservação da natureza outras vezes relacionadas com ambiente
urbano. Para além das conhecidas caminhadas
em natureza, sempre num espírito de interpretação e sensibilização ambiental, ou das visitas
guiadas que realizamos durante todo o ano às
cavidades vulcânicas que exploramos, há muitos
outros eventos em que a associação participa.
Fica aqui um registo de algumas das mais importantes realizadas no biénio 2016/2017.

Encontro Juvenil 13 DE MAIO DE 2016

Limpeza da orla costeira 21 DE MAIO DE 2016

Num encontro organizado pelos responsáveis
da cadeira de Religião e Moral, das várias escolas do concelho de Angra e Praia, realizou-se
um encontro com mais de uma centena de alunos do 9.º ano, na Mata da Serreta, vindo jovens
de toda a ilha. Após uma preleção sobre questões sociais proferida pelo Prof. Félix Rodrigues
da Universidade dos Açores, realizou-se um passeio pedestre guiado pelo Eng.º Paulo Barcelos
da Associação Os Montanheiros, que falou sobre a paisagem, biodiversidade e geodiversidade
envolvente. Chegados ao Bico da Ponte o Eng.º
Hélder Xavier do Parque Natural da Terceira falou sobre as aves e plantas endémicas daquele habitat.

Numa ação inserida nas comemorações da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos e na campanha “Entre Mares”, que tinha como lema “Vamos Limpar a Europa”, o Centro de Informação Europe Direct Açores e o
Centro de Ciência de Angra do Heroísmo, em parceria com a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, Associação Os Montanheiros e o Parque
Natural da Ilha Terceira, resolveram promover uma ação de limpeza da orla
costeira da Baía do Refugo, no Porto Judeu. Por volta das 10 horas iniciaram-se os trabalhos de limpeza dos resíduos, uns que foram trazidos pelo
mar e outros que foram depositados pelas pessoas na orla costeira. Teve
a participação de 50 voluntários que recolheram cerca de 153 kg de resíduos. A maior parte eram plásticos, vidro, ferro, metal e restos de aparelhos de pesca.

Visita de estudo 27 DE MAIO DE 2016
No âmbito do encerramento do Programa Eco Escolas na EB1/JI Infante D.
Henrique, a professora coordenadora Nídia Lopes Inácio solicitou à Associação Os Montanheiros que guiasse os alunos de várias turmas numa visita de estudo ao Monte Brasil. O objetivo era dar a conhecer um pouco da
história natural e humana do Monte Brasil: da sua importância para a população angrense, da flora e fauna existente, e das formações geológicas
que aí se veem. A visita realizou-se ao início da tarde com um passeio desde a escola até à Ermida de Santo António, podendo os alunos, com aquela magnífica vista sobre a cidade de Angra, perceberem a importância do
Monte Brasil em termos culturais e naturais.
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Ala Bote com a Ciência 29 DE JULHO DE 2016

Feira do ambiente 8 DE JUNHO DE 2016
Com organização da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e dos Serviços Municipalizados
de Angra do Heroísmo foi organizada na Praça
Velha e no Jardim Duque da Terceira a “Feira do
Ambiente”. Diversas entidades do concelho foram convidadas a participar neste evento, tendo a Associação Os Montanheiros prontamente
aceite o convite. Resolvemos organizar um Peddy-paper que obrigava as turmas participantes a
deslocarem-se a 10 locais diferentes dentro do
jardim e responderem a outras tantas questões
relacionadas com este espaço privilegiado de
Angra. O evento foi muito concorrido e do agrado dos participantes.

Integrado no programa Ciência Viva no Verão foi organizado pelo Centro de
Ciência de Angra do Heroísmo a atividade “Ala Bote com a Ciência”. Após
atividades em terra, na Marina de Angra do Heroísmo, realizou-se uma viagem de barco junto à costa, com saída da Marina até ao porto de São Mateus e regresso. Ao longo da viagem a Dra. Eva Lima, do Geoparque Açores
fez pequenas abordagens sobre a geologia da costa, enquanto que a Engª
Annabella Borges da Associação Os Montanheiros falou sobre as comunidades costeiras. Já no porto de São Mateus fez-se uma visita à Casa dos
Botes Baleeiros, junto ao porto de pescas da freguesia, com uma explicação da histórica do porto e da sua importância para a população daquela
freguesia. Este evento contou com 28 participantes.

Dia Nacional da Água 1 DE OUTUBRO DE 2016
O Dia Nacional da Água, criado em 1983, foi escolhido por ser o início do
ano hidrológico. Não deve ser confundido com o Dia Mundial de Água, que
se comemora a 22 de março. A Câmara Municipal de Angra do Heroísmo e
a Associação Os Montanheiros organizaram uma visita de consciencialização às nascentes da Furna do Cabrito e à Estação de Tratamento de Águas
que lhe está próxima. Foi uma oportunidade rara para se conhecerem essas nascentes subterrâneas, a sua origem, o seu potencial hídrico, e o esforço necessário para aproveitamento destas nascentes, que começou há
mais de 150 anos, e o cuidado colocado no tratamento desta água pelos
Serviços Municipalizados. A visita às nascentes foi acompanhada pelo técnico dos SMAHs Leopoldino Tavares, que explicou todos os mecanismos
deste a captação à disponibilização da água nas torneiras, enquanto o Engº
Paulo Barcelos dos Montanheiros, falou dos fenómenos geológicos que estiveram na origem destas nascentes.
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Comemorações da Semana
de S. Francisco de Assis
3 A 11 DE OUTUBRO DE 2016

A Associação Os Montanheiros, a pedido do Colégio S. Clara participaram nas comemorações
da Semana de S. Francisco de Assis (de 3 a 11
de outubro), com a realização de dois passeios
pedestres, às Contendas e ao Monte Brasil. Nos
primeiros quatro dias guiaram as várias turmas
de alunos do 1º e 2º ciclo no trilho “Fortes de
São Sebastião”. Este trilho, no litoral da freguesia de S. Sebastião, passa pelas ruínas de antigas fortificações, construídas entre os séculos
XVI e XVII para defesa de terra contra o inimigo
invasor. Motivo de interesse foi ainda o Farol das
Contendas e os Ilhéus das Cabras. Durante o
percurso foram realizadas várias paragens para
explicações sobre a fauna e flora local e sobre a
importância geológica da Ponta das Contendas
e Ponta da Mina. Nos outros dois dias, as crianças das várias salas do jardim-de-infância puderam fazer um pequeno percurso no Monte Brasil
onde, de uma forma muito simplificada, lhes foi
explicada a formação deste vulcão e da biodiversidade existente.

Campanha SOS Cagarro
15 DE OUTUBRO A 15 DE NOVEMBRO DE 2016

A Campanha SOS Cagarro, realizada anualmente entre 15 de outubro e 15 de novembro,
em todo o arquipélago dos Açores, é promovida pela Direção Regional dos Assuntos do Mar,
em parceira com outras entidades institucionais
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e privadas. O objetivo é envolver a população, de uma forma geral, no salvamento destas aves e alertar para a necessidade de preservação desta
espécie protegida. Com um protocolo pré-definido, foi possível às brigadas
científicas reunir mais informações do que o habitual nesta campanha. A
Associação Os Montanheiros participou quer nas brigadas científicas quer
nas brigadas públicas.

Semana dos Resíduos dos Açores 24 DE NOVEMBRO DE 2016
A Secretaria Regional da Energia, Ambiente e Turismo, através da Direção
Regional do Ambiente, promoveu, entre 19 e 27 de novembro de 2016 a
realização da 7.ª Edição da Semana dos Resíduos dos Açores, inserida na
8ª Edição da Semana Europeia da Prevenção de Resíduos. Este evento
teve como objetivo envolver, em todas as ilhas, ações organizadas voluntariamente por cidadãos comuns, estabelecimentos de ensino e outras entidades públicas e privadas.
A Associação Os Montanheiros participou, levando um grupo de alunos do
5º e 6º ano do Colégio de São Gonçalo a visitar os centros de processamento de resíduos da ilha, responsáveis pela gestão e encaminhamento de
grande parte dos resíduos produzidos na Terceira. O objetivo da ação foi
sensibilizar os alunos para fazerem uma correta separação dos resíduos,
que permita serem reciclados em novos produtos, fazendo passar a mensagem que só desta forma se consegue reduzir o consumo excessivo dos
recursos naturais.
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Duque da Terceira, onde as muitas crianças que participaram enchiam um
copo de iogurte com substrato, semeavam uma semente de girassol, regavam e levavam consigo o seu copo, tendo sido pedido que não se esquecessem de o regar.

Campanha Pedaços de Mar e Ambiente 6 A 11 DE JUNHO DE 2017
Cine’Eco 7 DE MARÇO A 2 DE MAIO DE 2017
O Festival Internacional de Cinema Ambiental da
Serra da Estrela – Cine’Eco – é o único festival
de cinema em Portugal que fala sobre questões
ambientais, nas mais variadas temáticas. Realiza-se desde 1995, anualmente no mês de outubro, em Seia, ocorrendo uma extensão à ilha
Terceira, pelo quinto ano consecutivo, por iniciativa do Cine-Clube da Ilha Terceira. Este ano os
Montanheiros associaram-se a este evento em
conjunto com o Cine-Clube e o observatório de
Ambiente dos Açores. Este ano o festival decorreu entre 7 de março a 2 de maio, com nove
sessões, sendo que nos dias 21 de março, 11
e 25 de abril, sempre às terças-feiras às 21 horas, as projeções foram na sede da Associação
Os Montanheiros.

Dia da Criança 1 DE JUNHO DE 2017
À semelhança de anos anteriores, a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo celebrou o Dia da
Criança em algumas ruas da cidade, que foram
fechadas ao trânsito, e onde as crianças puderam desfrutar de vários tipos de atividades,
como insufláveis, jogos tradicionais, pinturas faciais, modelagem de balões, entre outras. Todas as atividades foram destinadas às crianças
e jovens das escolas e ATL´s do concelho. A Associação Os Montanheiros também se juntou a
esta comemoração, com uma atividade intitulada “Sujar as mãos”, em parceria com a CMAH.
Com o lema “Protege o Ambiente – Faz crescer
esta semente” a atividade realizou-se no Jardim

Entre 6 e 11 de junho, decorreu a Campanha Pedaços de Mar e Ambiente
organizada por várias associações ligadas ao ambiente e outras entidades
locais, como Câmaras Municipais, Universidade dos Açores e várias empresas turísticas. Foram muitas e diversificadas as ações de sensibilização planificadas, com o objetivo de sensibilizar a população para questões relacionadas com os temas mar e ambiente, ambientais do dia-a-dia bem como
contra a poluição dos mares e oceanos. Este evento englobou uma série
de atividades, tais como, interpretação de ambientes costeiros, atividades
para crianças, exibição de filme, atividades de limpeza de microplásticos e
limpeza subaquática, assim como conversas com palestrantes convidados.
Na sede da Associação Os Montanheiros foram realizadas conversas, nas
noites de 8 e 9 de junho, assistindo cerca de 40 pessoas. No primeiro dia
falou o Prof. João Pedro Barreiros sobre as “Invasões Lessepsionas, a mudança na biodiversidade marinha mediterrânica”, acompanhando na conversa o Drº Gilberto Carreira. No segundo dia foram a conversas o Prof.
Eduardo Brito de Azevedo com o “Clima e Mar nos Açores” e o Dr. Francisco Maduro-Dias com a “História e vivências – Relação dos Açores com
o mar”.
Esta iniciativa surge da crescente preocupação ambiental, da multiplicidade
de iniciativas a decorrer na ilha Terceira e tem como objetivos: dar maior visibilidade às efemérides do Dia Mundial do Ambiente e do Dia Mundial dos
Oceanos, que se celebram a 5 e 8 de Junho, respetivamente; criar uma plataforma comum de divulgação; promover novas parcerias, atividades e dinâmicas; maximizar as mais-valias e recursos de cada instituição, potencializando a participação dos vários públicos-alvo.
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