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NOTA DE IMPRENSA 

 

 

Mais Verde, mais Forte, mais Alto e mais Longe  

 

 
Três anos volvidos, e cerca de 37500 árvores depois, eis que a Operação 
Montanha Verde está de regresso. Este ano, e tal como prometido, o esforço 

volta a duplicar. Assim, em Novembro de 2019, serão 08 os Concelhos 
envolvidos, serão 42’000 as árvores oferecidas, e estima-se a presença de 

cerca de 3000 voluntários. 

Promovida pelo Zoomarine, no âmbito da sua filosofia Together We Protect 
(Juntos, Protegemos), a iniciativa funciona em regime pro bono e conta, 

novamente, com o muito honroso Alto Patrocínio de Sua Excelência, o 
Presidente da República, e tem o apoio de várias entidades, nomeadamente, a 

Região de Turismo do Algarve, a ALGAR SA (Nutriverde), as Águas do 
Algarve SA, o Vila Vita Parc Resort & Spa, a GolfeJardim e o Horto Alegria 

do Norte.  

As plantações terão lugar em dois dias distintos (Domingo, 10 de Novembro, e 

Segunda-feira, dia 11 de Novembro), em Silves, Loulé, Portimão, Monchique, 
Lagoa, Olhão, Tavira e São Brás de Alportel, entre as 09h30 e as 12h30, 

aproximadamente. 

As inscrições estão abertas e são fundamentais para efeitos de seguro de 

participação e de gestão (refeições, instrumentos, luvas, et cetera) e podem ser 

feitas em www.montanhaverde.zoomarine.pt/ 

Entretanto, sabemos que estas plantações nunca irão colmatar as terríveis perdas 

que o Algarve e o país têm sofrido nos últimos anos. No entanto, continuamos 
determinados a contribuir para minorar um pouco o infortúnio de que Portugal 

tem vindo a padecer e, ao mesmo tempo, reforçar a mensagem de esperança e 

de espírito cooperativo que os Portugueses praticam e merecem.  

Dia 10 e dia 11 de Novembro vamos empenhar as nossas mãos e os 
nossos corações num projecto ambiental especial… Podemos contar com a 

Vossa presença para deixar o Algarve um pouco mais saudável, um pouco mais 
feliz, e um pouco mais Verde? 

_______________________________________________________________________ 

Para mais informações, é favor contactar: 
- Élio Vicente, biólogo marinho  
- Dir. Porto d'Abrigo do Zoomarine 
- Tel.: 966 966 540 
- E-mail: eliovicente@zoomarine.pt 
- http://weprotect.zoomarine.pt/pt/  

- Vídeo Zoomarine 2018: www.youtube.com/watch?v=_SyIGtmv4qI 
- Vídeo Marinha 2018: www.youtube.com/watch?v=ZyMHTYeINDI  
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