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4Estações sobreMonsanto

Projectode
voluntariado
regista espécies
que passemna zona
vedada do Parque
ao longo de umano
a várias horas do dia

SílviaSantos
destak@destak pt

ACâmaraMunicipal
deLisboa CML tem

desenvolvidoumprojectode
observação de aves–
nestemomentoestá jáaalar
gar se a outras espécies
em parceria como fotógra
foSérgio Guerreiro Opro
jectoconsistenaobservação
ecapturadeimagemevídeo
de espécies que passem
numa zona vedadado Par
queFlorestaldeMonsanto
aolongodeumano avárias
horas do dia
ODestakvisitouoParque

Florestal deMonsanto on
desepercebequeaqualida
deda biodiversidadeurba
na pode sermedida tendo
porbaseadiversidadedas
espécies de flora e fauna
existentes nomeadamente
as espéciesque funcionam
comohabitatousuportepa
raoutrasespécies comopor
exemplo as próprias árvo
resouarbustos Setodasas

cidades possuemvários locais
propíciosàmanutençãoeaofa
vorecimentoda biodiversida
de Lisboatemumalocalização
privilegiada por se ficar nas
margens do estuário do Tejo
e na rotademigração demui
tas aves

Além do fotógrafo Sérgio
Guerreiro o Projecto 4 Es
taçõessobreMonsanto quete
ve início no final do Verão de
2011 conta coma colaboração
da chefededivisãodo parque
Cristina Ferreira Nuno Luz
técnico do parque e ainda
a Dra Anabela responsável
pela divulgaçãoeimagem

Oprojecto consiste essen
cialmente na captura de ima
gemevídeodeespécies emvá
rias horas dodia a fim de pro
mover uma sensibilização pe
dagógica e ambiental Para o
efeito forammontadosabrigos
e comedouros visando formar
o ambiente propíciopara efec

tuar as observações de várias
espécies de aves Agora pre
tende alargar se o leque de
registo da fauna aos insectos
mamíferos anfíbioserépteis
Este projectoésomentede

voluntariado sendoqueaentra
da aqualquer pessoa égratui
ta Deseja se que seja aberto
à comunidade paraque todos
possamver ouviresentiravoz
daNatureza empleno coração
de Lisboa tal como explicou
ofotógrafoSérgioGuerreiro

Até aomomento foram re
gistadasmaisde34espéciesde
avesemestadoselvagem oque
exigeumaenormepaciência e
muitaespera sendoqueafoto
grafiaconseguidaéquasesem
preinesperada ouregistamos
omomento oununcamais re
feriu Para sepreparar o fotó
grafo começou por ler sobre
a temática da biodiversidade
masamaior escola foi passar
6 horas à espera da primeira
fotografia –eaícomeçouo
to pela área sendo que hoje
o bird watching já faz parte
dosseus tempos livres

Actualmente o Parquede
Monsantotemexposições inte
ractivas comfotografias sons
evídeo o queo distingue dos
homólogos Nestemomentosó
faltamesmoumsponsour que
ajudeapromover a impressão
dasfotografias paraelaborara
exposição itinerante que será
o produto final da dedicação
etrabalhodaequipa

Visita aoParque
ODestak visitou o espaço de
Biodiversidade com 16hectares
doParqueFlorestal deMon
santo Estivemos assim nos
precisos locaisondemuitas das
fotografias do projecto foram
tiradas –com ajudade
recursos comoo comedouro
que serve de atracção para as
aves pousarem e ser possível
assimobter imagens

Oguarda rios
Oguarda rios é uma ave
diurna e sedentária havendo no
entantoexemplos deespécies
parcialmentemigratórias É uma
espécie que tivemos oportuni
dade de avistar noaçude que
por sua vezse caracteriza por
serumconjunto de charcos
que culminam num lago Local
que SérgioGuerreiroutiliza
tambémpara a sua observação

Oabrigodo fotógrafo
Sérgio Guerreiro recorre a um
camuflado dito abrigo onde
muitasvezes permanece entre
4a6horas a fimde apanhar
a fotografia certa na altura
certa Para tal a paciência é a
palavra de ordem e umsistema
nervoso bastante calmo pois
este é um sítiono coraçãoda
Natureza onde não se ouvem
vozes nem barulhos humanos
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