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Em jeito de Editorial…
Um dos eventos que marca, anualmente, a actividade do ICEA, as Conferências do Casino, aproxima-se
do fim. Em Abril decorreu a 3.ª conferência e agora, nos primeiros dias de Maio, vai acontecer a última
sessão. Neste Noticeas damos nota destes acontecimentos.
Também temos, de novo, a participação de José Viana. No mês passado referiu-se ao birdwatching na
zona marítima a norte da Ericeira, agora, leva-nos à descoberta das aves que habitam no vale do rio
Lizandro, na zona da capela da Senhora do Ó. Siga-lhe o conselho: pegue nos binóculos e aventure-se…
A propósito: continuamos à “procura” do contributo de outros associados. Não hesite, ajude-nos a
tornar o Noticeas num espaço de opinião de todos.
Contamos consigo. Conte connosco.

3ª.Conferência do Ciclo “Da Paz e da Guerra”
Decorreu no passado dia 14 de Abril no Auditório da Casa da Cultura
Jaime Lobo e Silva a 3.ª conferência que teve como oradores a Drª.
Helena Carrapiço e o General Loureiro dos Santos.
A Drª. Helena Carrapiço falou sobre a União Europeia e o crime
organizado, tema central do doutoramento que está a fazer no
Instituto Universitário Europeu em Florença.
Referiu a dificuldade de articulação dos Estados Membros da U.E. em
várias áreas, nomeadamente no combate à calamidade que constitui
hoje o crime organizado transnacional justificando, em parte, esta ineficácia pelo carácter “avulso” de
muitas das medidas tomadas; surgem quase como que por reacção epidérmica a um acontecimento, a
um atentado, e, por isso, passado algum tempo estão esquecidas, ultrapassadas. Para a Drª. Helena
Carrapiço é fundamental que a legislação seja “pensada”, articulada, verdadeiramente consistente,
que possa combater, efectivamente, as ameaças terroristas de que a Europa está a ser alvo.
O General Loureiro dos Santos, personalidade internacionalmente reconhecida nas áreas da Estratégia,
Segurança e Defesa, desenvolveu com a clareza que se lhe reconhece, o tema do enfraquecimento do
Ocidente, nos planos económico, militar, psicológico, moral e político.
Segundo o General Loureiro dos Santos, o terrorismo é mesmo o principal desafio que se coloca ao
futuro da União Europeia, porque há o risco dele conseguir atingir os valores fundamentais da EU, a
democracia e a tolerância. A legislação que alguns países estão a desenvolver para combate ao
terrorismo, ao porem em causa os direitos humanos, são exemplo disso e, de alguma forma a própria
vitória do terrorismo. A continuar neste sentido o terrorismo irá ganhar...
O debate que se seguiu prolongou-se por uma hora e nele participaram muitas das 130 pessoas que
compunham o auditório. Fica para reflexão a frase com que o General Loureiro dos Santos encerrou a
conferência:
“- O grande problema do mundo actual é que o futuro é inesperado e muito imprevisível; o mais certo
é não acertarmos em nada do que vai, realmente, acontecer no futuro...”

Ciclo da Paz e da Guerra
Não perca a próxima conferência: 12.Maio.2007,a partir das 11h00
Sessão conjunta do ICEA com a Academia de Marinha
Conferência comemorativa do V centenário do nascimento de Fernando Oliveira.
Auditório da Casa da Cultura Jaime Lobo e Silva, Ericeira

As aves do vale do rio Lizandro
por José Viana
Desta vez vamos propor-lhe um passeio para observação de aves
pelo vale do rio Lizandro.
Prepare-se com uns binóculos, calçado adequado, um chapéu na
cabeça e vá até à Capela da Senhora do Ó, na freguesia da
Carvoeira. Aí pode optar por acompanhar o rio Lizandro para
montante, pela margem esquerda, ou para juzante pela margem
direita. Os percursos não são circulares pelo que terá que regressar
pelo mesmo caminho.
O terreno não é acidentado mas o piso é de terra e um pouco irregular.
As aves que se podem observar são essencialmente passeriformes que estão particularmente activos de
manhã cedo e ao fim da tarde. Por isso a observação será mais produtiva nesses períodos do dia.
Os terrenos de cultivo ao longo do vale abrigam um sem número de pequenas aves que são fácilmente
detectaveis pelos seus cantos. Por isso convem não fazer ruído e ir escutando os seus sons.
Aqui poderá encontrar:
- Pintassilgo (Carduelis carduelis)
- Verdilhão (Carduelis chloris)
- Melro (Turdus merula)
- Milheirinha (Serinus serinus)
- Poupa (Upupa epops)
- Gaio (Garrulus glandarius)
O rio é utilizado por muitas aves, entre elas:
- Alvéola-amarela (Motacilla flava)
- Felosinha (Phyloscopus collybita)
E se tiver muita sorte poderá ver um Guarda-rios (Alcedo atthis)
que geralmente passa em voo rápido e mais parece um brilhante
raio azul.
Junto á capela abundam as andorinhas:
- Andorinha-dos beirais (Delichon urbica)
- Andorinha-das-chaminés (Hirundo rustica)
Nos pinhais que cobrem as encostas existem:
- Chapim-real (Parus major)
- Chapim-azul (Parus caeruleus)
E se prestar atenção ao céu pode ser que aviste uma rapina:
- Águia-d’asa-redonda (Buteo buteo)
- Peneireiro (Falco tinnunculus)
Por agora é tudo e esperamos que consiga juntar uma dezena ou duas de observações ao seu registo
pessoal, que com certeza já começou a fazer.
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