
 

 

 

 

       Os nossos dias 

   Ao chegar no dia 18 ao ponto de encontro, conheci nesse mesmo local alguns jovens dos 20 

que iriam estar presentes. De seguida, fomos para o Colégio Valssasina de encontro aos outros 

participantes, onde realizamos jogos de icebreaking para nos conhecermos melhor e 

formamos os grupos de trabalho. Depois de nos darem algumas indicações de como fazer uma 

boa reportagem, partimos para Lisboa de metro, para jantar. Passeamos também pelas ruas 

de Lisboa, dando a conhecer aqueles que vinham de regiões do país mais distantes a nossa 

maravilhosa capital. 

 

 

No dia 19, acordámos bem cedo, prontos para o nosso primeiro dia de trabalho. 

Chegámos ao Jardim Zoológico por volta das 9h, onde começámos a Missão com uma sessão 

temática: O papel do Zoo na Conservação das espécies. O biólogo e guia Tiago Carrilho, foi o 

responsável pela sessão, e foi também ele que nos proporcionou uma visita pelo recinto, dando-

nos a conhecer algumas das espécies mais emblemáticas do Zoo. Nesta visita, passámos pela 

“Tapada do Lince”, onde habitam dois exemplares de Lince-ibérico, que como nos foi informado, 

é o felino mais ameaçado do mundo. Com a chegada destes novos inquilinos, o Jardim Zoológico 

terá um papel fundamental no plano de conservação da espécie, ao realizar programas de 

sensibilização junto da população. 

Na semana passada, dias 18, 19, 20 e 21 tive a oportunidade de participar na Missão JRA Conservação “ex-situ” 2015, no Jardim Zoológico de Lisboa. 

Esta atividade organizada pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), esteve aberta à rede JRA e ao projecto Eco-Escolas. Ao ser seleccionada, 

de entre cerca de 100 candidaturas, foi com grande entusiasmo que parti para este projecto. 

 

 

Uma Missão para recordar 



 Já durante a parte da tarde, visitamos o serviço de Nutrição; 

 

 

     

 

O hospital veterinário do Jardim Zoológico, 

onde conhecemos Arlete Sogorb, médica 

veterinária especializada em mamíferos 

marinhos. Foi ela quem nos guiou pelo 

espaço, e que nos explicou as diferentes 

facetas do trabalho de um veterinário do 

Zoo. 

 

 

E também tivemos acesso aos bastidores do Delfinário, espaço de 

brincadeira e treino dos tão adorados golfinhos. 

 

Acabámos o nosso dia bastante cansados, mas ao mesmo tempo muito 

motivados para escrever bons artigos, que demonstrassem o 

conhecimento que adquirimos nesse dia. 

 



Dia 20 foi dedicado a ser tratador por um dia, onde o meu grupo esteve na zona dos pequenos 

primatas. 

Aqui fomos autênticos tratadores: limpámos a jaula dos Babuínos, distribuímos alimento pelo 

recinto, e ainda construímos “jogos” para os pequenos primatas da espécie Langur-de-java, que 

neste momento vivem na única instalação proveniente do Zoológico de São Sebastião, e que no 

antigo zoo era utlizado para sustentar aves de rapina. Assim, este recinto tem tantos anos como o 

Jardim Zoológico: 130 anos. 

 

 

 

 À tarde, foi tempo de entrevistar o arquitecto Leonel Carvalho, responsável pelo design das 

instalações do Jardim Zoológico de Lisboa. Nesta entrevista perguntámos-lhe sobre “chegada” 

profissional ao Jardim Zoológico, o que o inspirou ao longo dos seus projectos criativos, motivações 

pessoais, histórias de planos bem sucessivos… enfim, todo um conjunto de questões que achámos 

interessantes para eventuais leitores. 

 

Considero que o nosso grupo teve das entrevistas mais interessantes, ao poder falar com um 

trabalhador que é fundamental na preservação das espécies, que afinal de contas, é o principal objectivo do Jardim Zoológico de Lisboa. 

 

No final das entrevistas de cada grupo, todos os participantes se reuniram no Centro Pedagógico, onde por iniciativa da organização, decidimos 

em conjunto apadrinhar um lémure-preto-e-branco-de-colar, a que demos o nome de “puto”. 

 

 



Ao regressarmos ao colégio para dar como terminado o dia, pude passar pelos animais que mais desejava ver nesta atividade: 

Os suricatas e a Coruja-das-neves (famosa por ser o animal de estimação da personagem “Harry Potter”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao chegar o dia 21, era a altura da apresentação das reportagens, numa sessão aberta ao público no auditório do Jardim Zoológico. Grande 

parte dos participantes estavam bastante nervosos, pois queriam demonstrar da melhor forma possível as atividades desenvolvidas e os 

conhecimentos adquiridos. Fomos recebidos com grande hospitalidade e emoção pelo auditório, que era constituído desde trabalhadores do 

zoo, familiares e amigos dos jovens da Missão, membros da organização, professores, e até visitantes do Jardim Zoológico, que decidiram 

assistir à Conferência de imprensa. 

Antes das apresentações, a directora técnico-pedagógica da ABAE, Margarida Gomes, deu uma breve introdução sobre o projecto e sobre a 

associação. 

Todas as apresentações foram bem-sucedidas, e no final foi-nos entregue um certificado de participação. 

Tirámos uma última fotografia de grupo de forma a recordar estes momentos, que por certo ficarão na memória de todos! 



Considerações pessoais: 

Esta atividade foi bastante enriquecedor, não apenas pelo trabalho levado a cabo por parte do Jardim Zoológico e a sua importância na 

preservação da biodiversidade, mas também porque me permitiu entrar em contacto com pessoas das mais diversas zonas de Portugal. Esta 

atividade foi bem-sucedida e irei certamente candidatar-me a futuros projectos da organização. Agradeço desde já à Escola Básica e Secundária 

Anselmo de Andrade e ao professor Carlos Almeida, coordenador do projecto Eco-Escolas pela excelente experiência em que pude participar, e 

que certamente terá uma influência positiva no meu percurso académico. 
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