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Reportagem
CAMPO DE TRABALHO INTERNACIONAL TERMINA AMANHÃ

Voluntariado ambiental totaliza
30 mil horas e 200 mil euros
De enxada na mão, jovens e
adultos lousadenses juntaramse, na manhã de sábado, aos 25
jovens voluntários estrangeiros e
aos técnicos da Bioliving, no
campo internacional, de limpeza
do rio Mezio. O vereador do
ambiente, do Município de
Lousada, Manuel Nunes, congratulou-se por, nos últimos quatro anos, já se terem registado
30 mil horas de trabalho voluntário em prol da Natureza, em
Lousada.
Termina amanhã o quarto Campo
de Trabalho Internacional (CTI)
EcoMezio, numa iniciativa da
Associação Bioliving, da Aprisof Associação de Proteção dos Rios
Sousa e Ferreira e do Município de
Lousada, com apoio do Instituto
Português da Juventude.
Em 2016, o campo decorreu no rio
Sousa, em Pias, no ano seguinte foi
nas captações de água, em Lustosa,
e, no ano passado, na Mata de Vilar
(Aparecida). Neste ano, decorreu
no rio Mezio, onde estiveram 25
jovens de 10 países, cinco dos quais
foram entrevistados (ver no fundo
da página) e das impressões que
recolhemos sobressai um contentamento inolvidável, por terem
vivenciado esta experiência.
O CTI EcoMezio centrou-se num
trabalho duro e intenso de recuperação e o restauro ecológico de
troços de margens do rio Mezio e
contou com o envolvimento dos
movimentos sénior, através do
Projeto BioSenior.
Como aconteceu nos outros anos,
os participantes tiveram ainda
oportunidade de conhecer os projetos ambientais e culturais em
curso no concelho, quintas senhoriais e o património cultural de
Lousada, a gastronomia, cidades
como Gondomar e Guimarães,
entre outros aspetos, e assim puderam conhecer melhor a cultura

Portuguesa. As atividades de lazer
incluirão jogos, workshops diversos, visita a museus, cinema ambiental, praias fluviais, entre outros.
Este CTI foi adaptado e (re)desenhado para dar resposta a todas as
normas de higiene e segurança
impostas pela DGS e demais entidades de saúde dos países de
origem dos voluntários.
Mulheres deram o exemplo
no Dia Aberto
Em concreto, os trabalhos
incluíram o controlo de espécies
exóticas invasoras e de vegetação
infestante, a recolha de lixo, a desobstrução de levadas, entre outros.
O campo teve dois dias abertos à
participação da comunidade. Um
deles foi no sábado, em Casais,
onde foi possível ver pessoas de
vários estratos sociais e, sobretudo,
mulheres, atacando a vegetação
agarradas à enxada, à foice e outras
ferramentas.
Ainda assim nem todos colaboram
e há mesmo quem arranje entraves, como foi o caso de alguém que
no lugar de Bairro (Casais) tem um
contentor a obstruir a passagem na
margem do Mezio e a interferir
com o curso de uma levada que
precisava de ser intervencionada
mas o oposicionista ameaçou com
chamada de advogado e GNR, o
que obviamente não se verificou.
"Infelizmente, há gente que não
limpa nem deixa limpar", ouvimos
de uma voluntária.

envolve quatro voluntários (Sofia
Alves e Diogo Santos, de Lousada,
Francisco Leal e Vânia Machado, de
Paços de Ferreira).
Este projeto consiste mormene na
reabilitação de uma horta biológica
e pedagógica, para receber visitas
guiadas de crianças do ensino básico. Os visitantes poderão também
observar e receber ensinamentos
sobre um Hotel de Insetos, que
existe no local, da autoria do biólogo João Gonçalo.
No que diz respeito ao projeto
Guarda Rios, já integra 700 voluntários, que adotam um troço de rio
(Sousa e Mezio), pelo qual ficam
responsáveis pela vigilância, registo
e alguma manutenção. Ainda há
troços para adoção e os interessados podem contactar o pelouro do
Ambiente da CMLousada, a
Bioliving, ou, ainda, a APRISOF.

Várias pessoas aderiram ao Dia Aberto, que decorreu
no sábado nas magens do rio Mezio, em Casais.

Esta fotografia de grupo sugere uma pergunta:
As mulheres aderem mais à causa ambiental?

Vereador congratula-se com
envolvimento comunitário

Com o encerramento deste CTI, o
foco ambiental do voluntariado
prossegue em Lousada através de
duas iniciativas, o Guarda Rios e o
projeto Bioescola. Este último, que
decorre na Casa das Videiras
(Centro de Educação Ambiental), é
orientado por Ernesto Gonçalves e

A estratégia do Ambiente em
Lousada assenta, segundo o seu
timoneiro, o vereador Manuel
Nunes, "numa trilogia: educação
ambiental, conhecimento científico
e envolvimento da comunidade".
Para este autarca, "é gratificante
constar que nos últimos quatro
anos os voluntários que participaram nas mais diversas atividades
e projetos, como este CTI, o Plantar
Lousada e outros, contribuíram
com um total de 30 mil horas, o
que traduzido em dinheiro segundo
cálculos específicos, corresponderia a mais de 200 mil euros, e que
em termos páticos em um extraordinário retorno para a qualidade
de vida, para a Natureza e para a
cidadania, em Lousada ".
Manuel Nunes enfatizou que "nenhuma estratégia ambiental resulta
sem as pessoas e por isso vamos
continuar a apostar no envolvimento social, a vários níveis e em vários
projetos".
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“Estudo Ciências Políticas e adoro
ecologia. No ano passado estive
num projeto como este na
República Checa e decidi repetir,
desta vez em Portugal. Estou a adorar esta experiência em Lousada.”

“Já participei em vários campos
internacionais de voluntariado.
Pesquisei sobre este e inscrevi-me.
Estou muito contente, porque a
organização é muito boa e tem uma
grande variedade de atividades.”

“Sou fotógrafo e amo o ambiente.
Este é o meu quinto campo de voluntariado internacional. Já estive
no campo de Lousada do ano passado e foi tão motivador que decidi
participar novamente”.

“Sou estudante de Fisiologia. Sinto
um prazer muito grande em partiipar nestes campos de voluntariado, porque são convívios enriquecedores. É a minha terceira experiência. Estou a adorar o rio Mezio.”

“Quando vi o programa deste
campo decidi logo inscrever-me.
Vim para descobrir novas espécies
biológicas. Estou a adorar a organização, os colegas, os técnicos, as
atividades, tem sido fantástico”.

Projeto Bioescola
tem um Hotel de Insetos

O monitor Ernesto Gonçalves coordena as
atividades dos voluntários na Casa das Videiras

