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O biólogo scalabitano César Garcia deu uma palestra subordinada ao tema “Conservar a
Natureza neste Natal – O exemplo dos Musgos e espécies associadas” na sextafeira, 30 de
dezembro, onde pediu para se evitar a utilização destes organismos vivos nas decorações
natalícias.
Nesta quadra, “a sua conservação é ameaçada pela colheita desregulada e em grandes
quantidades, feita por quem não tem ideia da sua vulnerabilidade, para venda em comércio
tradicional ou em viveiros, ficando os seus habitats naturais bastante fragilizados”, explicou
César Garcia, alertando para o perigo de extinção das cerca de 714 espécies de musgo
existentes em Portugal Continental
“Os briófitos (musgos, hepáticas e antóceros) e os líquenes (também conhecidos por musgos
das árvores) são neste momento alvo da elaboração de uma lista vermelha europeia pela União
Internacional para Conservação da Natureza”, disse o biólogo, acrescentando que muitas destas
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espécies de “são bastante sensíveis a distúrbios provocados pelo homem, nomeadamente,
muito sensíveis a poluição, estando mesmo em risco de desaparecerem”.
César Garcia é doutorado em Ecologia pela Universidade de Lisboa (UL), curador da coleção de
briófitos do Herbário LISU do Museu Nacional de História Natural e da Ciência (MUHNAC), e é
investigador do cE3c – Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais.
A palestra, que decorreu no âmbito do “dia internacional das cidades educadoras”, contou com a
presença da vereadora Inês Barroso, da chefe da Equipa Multidisciplinar de Ação para
Sustentabilidade (EMAS) da autarquia, Maria João Cardoso, e do chefe da Divisão de Educação
e Juventude, João Carvalho, e teve na assistência vários alunos do Agrupamento de Escolas Dr.
Ginestal Machado, que se associou ao evento.
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Notícias mais recentes
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Seleções principais de Portugal e Ucrânia defrontamse em Rio Maior
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Trabalhadores da rodoviária voltam à greve em janeiro

3

PJ identifica mais queixas sobre grupo suspeito de comprar mercadoria sem pagar

4

Pai Natal chegou a Santarém e trouxe pista de gelo à borla
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Bernardo Santareno evocado na "sua" sala de leitura
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Jerónimo de Sousa no almoço de Natal da Dorsa do PCP
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Área de Serviço encena conto intemporal de Charles Dickens
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Homenagem a Phil Mendrix no Centro Cultural do Cartaxo

10

Casa do Povo de Muge organiza gala de Natal

Mais Lidas Na Última Semana
PSP desmente caso de maus tratos a animal denunciado pelo IRA nas redes sociais
Ferido grave em atropelamento junto a hipermercado
Desabamento de terra corta estrada
Câmara de Santarém esclarece situação das barreiras e acusa IP de fugir às responsabilidades
Iluminação de Natal vandalizada dois dias depois de inaugurada
Incêndio destrói casa em Amiais de Baixo
Acidente com trator provoca uma vítima
Mais uma vítima em acidente com trator agrícola na região
Acidente grave em Alpiarça provoca um morto
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