
Águia-imperial-ibérica

Lince-ibéricoAbetarda

Foram as palavras do poeta Sebastião da Gama que constituíram 
a motivação para a criação da primeira Organização Não Governamental 
de Ambiente da Península-Ibérica, a Liga para a Protecção da Natureza.

Em 1947, o poeta Sebastião da Gama levantou a voz contra a destruição 
das matas da Arrábida, através do apelo1:

Senhor Engenheiro Miguel Neves 
Socorro! Socorro! Socorro! 
O José Júlio da Costa começou (e vai já adiantada) 
a destruição da metade da mata do Solitário que lhe pertence. 
Peço-lhe que trate imediatamente. 
Se for necessário, restaure-se a pena de morte. SOCORRO!

Ao tomar conhecimento da situação pelo seu amigo Miguel Neves, o Pro-
fessor Carlos Manuel Baeta Neves, engenheiro silvicultor e assistente 
do Instituto Superior de Agronomia, interveio impedindo a destruição 
da mata do Solitário.

O Professor Carlos Manuel Baeta Neves, para dar resposta a este apelo, 
formou a Comissão Organizadora composta pelos seguintes membros 
entusiastas pela causa:

Pinto da Silva e Mário Myre, engenheiros agrónomos do departamento 
Botânico da Estação Agronómica Nacional, Carlos Tavares, Carlos Teixeira 
e Herculano Vilela, naturalistas, respetivamente botânico, geólogo 
e zoólogo, professores da Faculdade de Ciências de Lisboa e Miguel Neves 
entomologista da Direcção Geral dos Serviços Aquícolas.

De forma a fazer face às questões ligadas à proteção da natureza, esta 
Comissão Organizadora dedicou-se à constituição da Liga para a Pro-
tecção da Natureza, a 28 de julho de 1948.

1. Apelo dirigido ao engenheiro entomologista Miguel Neves da então Direcção Geral dos Serviços Florestais 
e Aquícolas, a solicitar ajuda para impedir a destruição da mata do Solitário, pelo seu próprio dono, José Júlio 
da Costa.
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Socorro! Socorro! 
Salve-se a Serra da Arrábida

Pela 
conservação 
da natureza

Peneireiro-das-torres
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O caminho que empreendemos há quase 70 anos na proteção 
da Natureza e dos seus valores absolutamente críticos para 
a qualidade de vida da sociedade humana neste planeta 
em constante evolução, tem sido um desafio constante e 
motivador. Decidimos percorrer este caminho quando a 
perceção do impacto da atividade humana na destruição ou 
desvitalização da Natureza era ainda muito incipiente, quando 
o ambiente e as questões ambientais não faziam parte da 
agenda política, institucional, mediática e das preocupações 
assumidas das nossas gerações.

O caminho a percorrer até cumprirmos os objetivos da nossa 
missão é longo. Não é possível proteger a Natureza e dar-lhe 
oportunidade de nos retribuir gratuitamente os serviços 
essenciais à vida humana, como o ar ou os habitats que nos 
dão conforto ou alimento, se não alterarmos substancial-
mente o nosso comportamento enquanto cidadãos e agentes 
de consumo. Progressivamente, mantendo os valores essen-
ciais da cultura, do conhecimento, da educação e da civili-
dade, teremos de ser menos predadores, dar oportunidade à 
Natureza de gerir os seus ciclos naturais e ser mais solidários 
com um futuro mais criterioso na opção pelo útil e não pelo 
supérfluo. 

Como cidadãos devemos ser mais ativos nas escolhas que 
fazemos assumindo um compromisso com a Natureza e 
menos cumplicidade com sistemas de gestão da economia que 
sobrevivem na delapidação dos recursos ainda que não raras 
vezes procurem se dissimular em declarações ou atitudes sem 
consequência.

É com esta consciência que a Liga para a Protecção da 
Natureza se envolve há décadas numa batalha pela Natureza. 
Promovendo o conhecimento, restaurando ecossistemas, 
defendendo habitats e espécies ameaçadas, partilhando com 
movimentos de cidadãos, empresas, agricultores, autar-
quias, instituições diversas e universidades a conservação da 
natureza e a adoção de soluções de desenvolvimento susten-
tadas. 

Confiantes na nossa missão, educamos, ano após ano, 
milhares de crianças e sensibilizamos jovens, adultos e agentes 
de decisão. É com responsabilidade cívica que combatemos 
as más políticas, denunciamos agressões contra os valores 
naturais e assumimos a defesa desses valores em muitos 
e variados fora incluindo os da Justiça. 

Todo este caminho só tem sido possível com a ajuda dos nossos 
colaboradores, associados, simpatizantes e voluntários. Aos 70 
anos queremos ser mais fortes, ainda mais ativos e com mais 
sucesso. A proteção da Natureza depende do compromisso de 
cada um de nós e necessita de associações fortes, solidárias 
e generosas como a LPN – Liga para a Protecção da Natureza.
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Constituição da LPN-Liga 
para a Protecção da Natureza, 
28 de julho. Por iniciativa do 
Professor Carlos Manuel Baeta 
Neves, em resposta ao apelo 
do poeta Sebastião da Gama, 
aquando da destruição da 
mata do Solitário na Arrábida, 
em 1947.

Lei da Conservação da 
Natureza. A LPN faz o trabalho 
científico, produzindo os 
primeiros inventários do 
património natural que 
servem de base à criação 
da Primeira Lei da Conservação 
da Natureza, sobre a criação de 
Áreas Protegidas, em Portugal 
(Lei n.º 9/70, de 19 de junho).

Programa “Protecção da 
Natureza” na Rádio Televisão 
Portuguesa. O programa, de 
âmbito nacional, é considerado 
como um dos acontecimentos 
mais notáveis da história 
da LPN pela divulgação da 
importância da proteção e 
valorização do património 
natural. 

“Dia da Árvore” em Portugal. 
A primeira “Festa da Árvore” 
foi comemorada em Portugal, 
entre 1907 e 1917. No âmbito 
das comemorações do Ano 
Europeu da Conservação 
da Natureza, retoma-se a 
celebração oficial do “Dia da 
Árvore”, por proposta da LPN 
e da então Direcção-Geral dos 
Serviços Florestais e Aquícolas.

I Conferência da LPN.  É a 
primeira reunião sobre a 

proteção da natureza a ter 
lugar em território português 

(Funchal, Madeira). Culmina 
com um parecer que 

constitui uma das bases de 
justificação para a criação do 

jardim botânico da Madeira, 
criado em 1960.

Parque Nacional da Peneda-
Gerês. Na defesa da criação 

de Parques Nacionais em 
Portugal, a LPN propõe a 

criação do Parque Nacional 
da Peneda-Gerês à Direcção-

Geral dos Serviços Florestais 
e Aquícolas, em 1958. 

Os esforços da LPN levam 
à criação da primeira Área 

Protegida criada em Portugal, 
o Parque Nacional da Peneda-

Gerês, em 1971 (Decreto-lei n.º 
187/71, de 8 de maio).

Parque Natural da Arrábida. 
A LPN tem um papel 

determinante na proteção 
da serra da Arrábida, o que 

contribui decisivamente para 
a criação do Parque Natural 
da Arrábida (Decreto-lei n.º 

622/76, de 28 de julho). 

Mata da Margaraça. Graças 
à LPN a mata da Margaraça 

começa por ter proteção 
oficial a partir de 27 de março 

(Decreto-Lei n.º 25/79). Em 
1991, é considerada reserva 
biogenética do Conselho da 
Europa e em 2000 passa a 
estar incluída nos Sítios de 

Importância Comunitária (SIC).

UICN - União Internacional para 
a Conservação da Natureza. 
A LPN torna-se membro 
efetivo da UICN, autoridade 
mundial que acompanha o 
estado do mundo natural e as 
medidas necessárias para o 
salvaguardar. 

Campanha “Salvemos o Lince 
e a Serra da Malcata”. Primeira 
campanha nacional de 
sensibilização sobre o lince-
ibérico, em Portugal.

Reserva Natural da Serra 
da Malcata. Criada em 1981 
(Decreto-Lei nº 294/81, de 16 
de outubro), na sequência da 
campanha “Salvemos o Lince 
e a Serra da Malcata”, uma das 
manifestação ecológicas mais 
importantes até hoje realizadas 
em Portugal.

Campanha Nacional “Não 
à abertura da fronteira da 
Portela do Homem”. A  LPN 
lança esta campanha, com 
o intuito de travar essa obra 
e de salvaguardar as relíquias 
naturais dessa área de 
especial proteção.

Reserva Natural do Estuário 
do Sado. A luta da LPN pela 
proteção dos valores naturais 
da região de Setúbal/Arrábida 
é determinante para a 
criação da Reserva Natural do 
Estuário do Sado (Decreto-Lei 
nº 430/80, de 1 de outubro).

Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina. 
O esforço da LPN culmina com 
a criação da Área de Paisagem 
Protegida do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina, 
posteriormente elevado a 
Parque Natural do Sudoeste 
Alentejano e Costa Vicentina 
(Decreto-Lei n.º 241/88, de 7 
de junho).

Programa Castro Verde 
Sustentável. Tem início com 
o Projeto Life “Conservação 
da Avifauna Estepária de 
Castro Verde” e visa promover 
a conservação das aves 
estepárias da região do Campo 
Branco e do seu habitat. No 
âmbito deste programa, a 
LPN adquire 1812 hectares 
em áreas importantes para 
a conservação das aves 
estepárias, em Castro Verde, 
fazendo a maior área privada 
dedicada à conservação da 
biodiversidade em Portugal.

Campanha comunitária 
sobre “Comércio de espécies 
selvagens na União Europeia”. 
Em Portugal, esta campanha 
é desenvolvida pela LPN 
em parceria com o TRAFFIC 
INTERNATIONAL e com o 
apoio do então Instituto da 
Conservação de Natureza 
(ICN).

ZPE de Castro Verde. A LPN 
desempenha um papel crucial 
na classificação da região do 
Campo Branco no âmbito da 
Rede Natura 2000 como Zona 
de Protecção Especial para 
Aves (ZPE) de Castro Verde. 
É a maior ZPE em Portugal com 
85 mil hectares.

Prémio Milénio Sagres 
Expresso. Prémio atribuído 
ao Projeto “Centro de 
Demonstração para a Gestão 
Integrada e Sustentável dos 
Recursos Hídricos”.

Prémio Aboim Sande Lemos - 
Identidade Portuguesa. Prémio 
atribuído à LPN pela Sociedade 
Histórica da Independência de 
Portugal.

Prémio Nacional 
dos Prémios Ford 
Motor Company para 
a Conservação e Ambiente. 
Prémio atribuído ao 
Projeto “Recuperação do  
Peneireiro-das-torres em 
Portugal”, na categoria Meio 
Ambiente Natural.

EEB - European 
Environmental Bureau. 
A LPN torna-se membro 
efetivo do EEB, a “voz 
ambiental” dos cidadãos 
europeus. A organização 
tem como principais 
causas a justiça ambiental, 
o desenvolvimento 
sustentável e a democracia 
participativa. 

Prémio Global 100 Eco - 
Tech. Prémio atribuído ao 
Programa Castro Verde 
Sustentável, no âmbito da 
EXPO 2005 do Japão. 

Prémio Europeu Best 
LIFE-Nature Projects 
2008. Prémio atribuído ao 
Projeto LIFE “Peneireiro-
das-torres”, pela Comissão 
Europeia.

Distinção dos Melhores 
entre os Melhores Projetos 
LIFE da Europa. Distinção 
atribuída ao Projeto 
“Recuperação do Habitat 
do Lince-ibérico no Sítio 
Moura/Barrancos”, pela 
Comissão Europeia, como 
um dos 6 “Melhores entre 
os Melhores Projetos LIFE 
da Europa”.

Abutre-preto volta a 
nidificar no sul de Portugal. 
Dois casais de abutre-preto, 
espécie criticamente em 
perigo de extinção, voltam 
a nidificar no alentejo - 
Herdade da Contenda, 
concelho de Moura 
- em ninhos artificiais 
instalados pelo Projeto LIFE 
“Habitat Lince Abutre”, 
após 4 décadas sem se 
reproduzirem na região. 

CPADA - Confederação 
Portuguesa de Associações 
de Defesa do Ambiente. 
A LPN adere formalmente 
à CPADA.

FPE - Federação Portuguesa 
de Espeleologia. A LPN através 

do Centro de Estudos e 
Actividades Especiais (CEAE) 
torna-se membro fundador 
da FPE sendo uma das três 

associações a outorgar  
a escritura de constituição 

a 29 de julho.

Em 1985 o CEAE é integrado 
na LPN como um Centro de 

Estudos autónomo.

Campanha “Só Liga para a 
Liga quem Liga à Natureza”. 

Esta campanha alerta para 
os problemas da poluição 

e extinção das espécies. 

Condecoração com a Ordem 
do Infante Dom Henrique. 

A LPN é condecorada 
pelo então Presidente 

da República, Dr. Mário Soares, 
por prestação de serviços 

relevantes a Portugal.

Prémio Europeu Ford de 
Conservação. Prémio atribuído 

ao Projeto “Conservação 
da Avifauna das Estepes 

Cerealíferas de Castro Verde”.

50.º Aniversário da LPN. 
A LPN comemora o seu 50.º 

aniversário.

Dia Nacional da Conservação 
da Natureza. O dia 28 de 

julho, data da fundação da 
LPN, é instituído Dia Nacional 
da Conservação da Natureza, 

pela Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 73/98, de 29 

de junho.

Condecoração com a 
Ordem do Mérito. A LPN é 

condecorada pelo então 
Presidente da República, 

Dr. Jorge Sampaio, por serviços 
meritórios praticados em favor 

da coletividade.

Prémio Ford para a 
Conservação do Ambiente.  

Prémio atribuído ao 
Projeto-piloto de Combate 

à Desertificação no Baixo 
Alentejo, na categoria 

Engenharia Conservacionista.

Programa Lince. A LPN, em 
parceria com a organização 
internacional Fauna & Flora 

International (FFI), cria o 
Programa Lince, que tem 

como principal objetivo 
assegurar a conservação 
e a gestão a longo prazo 

de áreas com habitat 
Mediterrânico adequado 

ao lince-ibérico (Lynx 
pardinus) em Portugal. 

Prémio European 
Environment and Soil 
Management Award. 

Prémio atribuído  ao Projeto 
“Soil Recovery in a Rural 

Threatened Ecosystem in 
Portugal: an example with 

potential to disseminate 
amongst the Mediterranean 

area”, promovido pela 
European Landowners 

Organization com o alto 
patrocínio da Comissão 

Europeia.

Energy Globe Award 2007 
- Prémio Nacional para 

Portugal. Prémio atribuído 
ao Projeto “Sustainability 
of Nature Conservation in 

Portuguese Farming Areas”.

Prémio Mediterranean 
Honorific Award. 

Prémio atribuído ao 
Projeto “Sinergias para 
a conservação de aves 

estepárias em Castro Verde 
(Portugal)”, no âmbito do 

Programa Castro Verde 
Sustentável.

Prémio Land for Life Award 
da UNCCD - United Nations 

Convention to Combat 
Desertification. A LPN 

recebe Menção Honrosa, 
pela Convenção de Combate 
à Desertificação das Nações 

Unidas.

Prémio Dryland Champion 
Portugal. Prémio atribuído 
à LPN, pela Convenção de 
Combate à Desertificação 

das Nações Unidas.

Prémio Europeu Best 
LIFE-Nature Projects 

2013. Prémio atribuído ao 
Projeto LIFE Estepárias, pela 

Comissão Europeia.

Prémio internacional de 
cartografia espeleológica. 

Prémio atribuído ao Projeto 
“Visita Virtual ao Algar das 
Gralhas VII” do CEAE-LPN, 

nas categorias “Interactive 
presentation” e “Best of 

Show”.

Joaquim Sande Silva

Luís Venâncio
Coleção José Neiva

Rui Cunha

LPN

Iván Vásquez Carlos Nunes Carlos Pacheco

LPN

O símbolo do peneireiro-
cinzento (Elanus caeruleus) 
é especialmente criado 
para o “I Colóquio sobre a 
Conservação da Natureza 
em Portugal” da LPN, em 
1974. O seu autor José Manuel 
Santos Pereira, ofereceu-o 
à LPN tornando-se assim o 
1º logotipo da Associação.


