
Participação na Cerimónia de arranque da obra de ampliação do Jardim 

Botânico e criação do orquideário dos Açores. 

 

Hoje, dia 7 de junho de 2017, nós alunos do 7ºC,  que vencemos o concurso de 

recolha de rolhas de cortiça e, em conjunto, com o Presidente do Conselho 

Executivo da nossa escola, o Professor Eugénio Leal, entregamos ao Jardim 

Botânico do Faial 19.000 rolhas de cortiça contabilizadas e recolhidas pelos 

alunos de 7º e 8º ano de escolaridade. A nossa turma recolheu ao todo 11 136 

rolhas de cortiça provenientes de cafés, restaurantes e casas dos faialenses. 

Foram atribuídos a todas as turmas do ensino regular e não regular do terceiro 

ciclo um depósito de café (novo resíduo na ilha do Faial), provenientes e cedidos 

gentilmente por um supermercado local e um café/pastelaria do Faial, com o 

objetivo de recolher as rolhas de cortiça. Estes recipientes estiveram localizados 

nas salas de origem de cada turma, tendo sido entregues, no Dia da Escola, à 

Equipa do Projeto Eco-Escolas, conforme, o regulamento elaborado e aprovado 

em Conselho Eco-escola tendo a equipa disponibilizado para consulta, no blog 

Eco-Escolas (sito à esq.ª no final desta página). 

Além de nós estiveram presentes nesta cerimónia de arranque da obra de 

ampliação do Jardim Botânico e orquideário dos Açores, o Diretor Regional 

do Ambiente Hernâni Jorge, o Diretor do Parque Natural da Ilha do Faial, o Engº 

João Melo, a Presidente da Azorina, a Dr.ª Andreia Porteiro e o Diretor do Jardim 

Botânico, o Dr. Pedro Casimiro, bem como, a sua equipa de trabalho, e também o 

Engº e fiscal de obra responsável pela ampliação daquela estrutura. O Diretor 

Regional deu conhecimento do projeto de Recolha de Rolhas de Cortiça (um 

resíduo que afinal pode ser reaproveitado), com a finalidade de ser um ótimo 

substrato/matéria orgânica para as 7500 orquídeas cedidas ao Jardim 

Botânico do Faial,  por uma família da Finlândia, os PeKKa Ranta. Neste 

momento, 3100 orquídeas já se encontram instaladas num complexo de estufas 

com cerca de 900m2,  num espaço total de 8000m2 adquiridos que servirão de 

ampliação ao jardim e de área de serviço/apoio aos viveiros de plantas 

endémicas, nativas e exóticas do Jardim Botânico, o Diretor  Regional explicou 

também o processo de ampliação do  jardim (totalizando agora 15 000 m2) e a 

importância da criação do orquideário dos Açores, que será a casa de 700 



espécies (agrupando orquídeas aéreas e terrestres). O Presidente da nossa 

escola agradeceu o convite do Jardim Botânico, do Parque Natural de Ilha e da 

Direção Regional do Ambiente e congratulou o trabalho, o esforço, a dedicação e 

empenho da turma do 7ºC, bem como, as outras turmas envolvidas neste projeto, 

desejou também que este esforço se aplicasse na rotina diária de ser um bom 

estudante fazendo um apelo ao brio estudantil. Logo de seguida, fomos 

convidados a  visualizar e a experimentar o processo de trituração das rolhas de 

cortiça através do triturador e a importância de realizar uma “boa cama” para as 

orquídeas. Antes de regressarmos à escola, nós oferecemos respeitosamente um 

bolo, ao Sr. Presidente, por forma a agradecer e enaltecer o trabalho 

desenvolvido na Escola Secundária Manuel de Arriaga e toda a sua dedicação 

manifestada por esta e pela comunidade Faialense. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 


