Plano de actividades para 2007
O que se segue é uma enumeração de actividades que nos propomos levar a
efeito durante o ano de 2007. Algumas vêm na continuidade do que já se está a
fazer; outras resultam de ideias já delineadas mas que não foi possível realizar até
agora. Ainda outras são projectos novos. Seja como for, tudo o que se apresenta
não resume certamente a actividade da Campo Aberto, que pode e deve ser
alargada a novos projectos. A concretização do que se propõe está, como
sempre, dependente, em boa parte, da colaboração activa dos sócios!
Campanha dos 50 espaços verdes
Esta iniciativa irá continuar, desenvolvendo-se através da participação dos
cidadãos e de entidades as mais diversas. Continuaremos a promover reuniões
locais e concelhias de modo a propiciar essa participação. A identificação das
zonas verdes relevantes e consequente utilização dessa informação serão
objectivos para os próximos meses.
Iniciativa Alterações Climáticas
Consiste num conjunto de acções tendo em vista a chamada de atenção para a
necessidade da elaboração e aplicação de programas municipais e
metropolitanos de combate às causas das mudanças climáticas. Mais
concretamente: apresentação de um documento/base com propostas concretas e
sua divulgação pública. Contactos com as autarquias e Junta Metropolitana do
Porto. Debate público sobre a iniciativa.
Debate sobre Energia
Provavelmente em Abril, é nossa intenção realizar um debate aberto sobre os
problemas energéticos (energias renováveis, eficiência energética, problemas e
esperanças contidas nas várias formas de energia «limpa»). Para tal,
convidaremos personalidades com actividades nestas áreas, que serão
questionadas pelo público e por um painel também convidado para o efeito.
Repercussão Pública
A Campo Aberto deverá prosseguir e reforçar a atenção aos problemas
ambientais e urbanísticos, pronunciando-se publicamente com posições
construtivas e críticas, assegurando a maior repercussão possível na comunicação
social.

Conversas na Sede
Prosseguirá, se possível com maior regularidade, o «hábito» já estabelecido das
palestras na sede da associação, versando os mais diversos assuntos. Forma de
debater ideias, conhecer novas perspectivas e animar o espaço de trabalho da
associação.
Outras charlas, cursos e palestras
Ciclo Comida Cidade e Campo. Estão previstas para já duas primeiras sessões
deste ciclo, uma em volta da questão da protecção fitossanitária das culturas
agrícolas e outra sobre o tema Alimentação Ecologia e Saúde.
Ciclo A Natureza nas Religiões e nas Filosofias. Será dada continuidade a esse
ciclo iniciado em 2006, estando prevista uma sessão subordinada ao título
A Natureza na Teosofia, a cargo do Prof. Lício Correia.
Cursos e oficinas. Está em preparação para 10/11 de Março uma oficina/curso
sobre fotografia da natureza, orientada por António Sá. Outros cursos estão em
preparação e serão em breve anunciados.
Passeios
Em 2007, como tem acontecido desde há muito, haverá Passeios de Ar Livre,
organizados como habitualmente pelo Grupo de Ar Livre e Passeios da Campo
Aberto, forma de conhecermos melhor zonas com evidente interesse cultural e
natural. O programa definitivo será oportunamente divulgado, mas adiantam-se
as principais iniciativas:
Abril, 22: passeio à Serra da Aboboreira
Maio, data a definir: Serra da Gralheira
Junho, data a definir: Gerês
Está prevista ainda a realização de passeios à Reserva Ornitológica do Mindelo e
à Senhora do Salto.
Visitas a Jardins
O Ciclo Jardins 2007 começa e acaba no Jardim Botânico do Porto. No dia 24 de
Fevereiro, logo após a Assembleia Geral da Campo Aberto, assistiremos a uma
palestra, no Auditório do Jardim, sobre as borboletas em Portugal, intitulada Olhai
as borboletas do campo!, por Ernestino Maravalhas, precedida, se possível, por
um pequeno passeio no jardim.
Nessa altura decorrem ainda os trabalhos de recuperação do Jardim, pelo que fica
a promessa de lá regressarmos, no Verão, para apreciarmos os resultados da

intervenção. Entretanto, visitaremos, em datas a confirmar (Abril ou Maio) duas
quintas históricas de Gaia: a Quinta da Formiga, com a sua colecção importante
de eucaliptos ornamentais oitocentistas; e a Quinta de Mourões, em Lever,
convertida em turismo de habitação mas guardando nos seus jardins uma variada
colecção de azáleas e rododendros. Existe ainda a possibilidade de visitarmos um
importante jardim privado no Porto, nos arredores do Liceu Garcia da Orta.
Campanha de sócios
Até agora, uma iniciativa intensiva dirigida ao aumento do número de sócios da
Campo Aberto tem sido adiada porque sempre surgem outras prioridades e os
meios, humanos e materiais, são escassos. Por outro lado, a captação de sócios
não é um fim em si mesmo, mas uma forma de reforçar a capacidade interventiva
da associação, tendo em conta os nossos objectivos. Assim, espera-se em 2007 o
lançamento de acções concertadas visando trazer mais pessoas para a Campo
Aberto.
Contactos exteriores
A Campo Aberto, como sempre tem feito, prosseguirá contactos com pessoas e
entidades relacionadas com os objectivos da associação e em prol destes,
nomeadamente no âmbito das iniciativas enumeradas acima, e de outras. Existe a
intenção de estabelecermos contactos com a Junta Metropolitana do Porto, a
Empresa Municipal Águas do Porto, entre outras, assim como com as autarquias
relacionadas com os espaços verdes elencados no decorrer da campanha
«50 Espaços Verdes». Daremos, como até aqui, particular atenção ao Conselho
Municipal de Ambiente do Porto, que esteve «congelado» durante mais de um
ano no início do actual mandato autárquico. Será prosseguida a colaboração com
outras associações no âmbito da Plataforma Convergir, da Plataforma Não ao
Nuclear e de outras iniciativas.
Comunicação. Não é claro qual o destino da revista Ar Livre, parada no ano
transacto. Há a intenção de publicar mais frequentemente o boletim da
associação ou mesmo de transformar a Ar Livre num boletim trimestral de menor
dimensão que a revista e mais centrado sobre as acções da Campo Aberto.
Prosseguirão as listas electrónicas internas como a lista Debate ou voltadas para o
exterior, como a lista PNED. Ultimamente, foram introduzidas melhorias na
página internet da associação, que deverão ser continuadas. Trata-se de um
importante meio de divulgação, que deve espelhar a dinâmica e as diferentes
actividades da Campo Aberto.
Centro de Documentação. Uma pequena biblioteca-centro de documentação
começou a ser classificada e organizada graças ao trabalho generoso de algumas
voluntárias. Espera-se que o acervo seja proximamente ampliado e prossiga em
2007 o trabalho de organização.

