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TENTILHÃO  // Fringilla coelebs moreletti

O tentilhão dos Açores, subespécie endémica e residente, é um dos passeriformes mais abun-
dantes no Arquipélago. Está presente em todas as ilhas e, praticamente, em todos os habitats, 
inclusive nas zonas mais altas da Montanha do Pico.

Foto: Bruno Pereira

NATAL EXÓTICO: ARRANJOS DE NATAL 
COM PLANTAS EXÓTICAS
6 dez. // 15h00
Participe nesta oficina, onde serão elaborados 
arranjos de Natal utilizando elementos natu-
rais, em particular plantas exóticas existentes 
na ilha, e fique a conhecer a problemática des-
tas espécies na natureza.

Centro de Convívio da Santa Casa 
da Misericórdia do Corvo
Inscrições limitadas até 4 dez.
pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt
292 596 051

Parceria: Hernâni Furtado

VAMOS DECORAR O CENTRO
22 dez. // 15h00
Convidamos as crianças, dos 7 aos 14 anos, a 
celebrar connosco o Natal, participando numa 
oficina onde iremos elaborar decorações alusi-
vas à época, utilizando materiais reutilizáveis 
e elementos naturais, para decorar o Centro e 
a sua casa.

Centro de Interpretação de Aves Selvagens 
do Corvo
Inscrições limitadas até 21 dez.
pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt
292 596 051

O NATAL CHEGOU AO VULCÃO!
6 dez. // 10h00 - 17h00
Nesta época natalícia, convidamo-lo a visitar 
o Centro de Interpretação do Vulcão dos Ca-
pelinhos, onde poderá participar num passa-
tempo sobre a erupção deste Vulcão e degus-
tar o chocolate quente que teremos pronto 
à sua espera. Conheça ainda a exposição de 
presépios esculpidos em rochas vulcânicas, 
da autoria de Al-Zéi, que poderá visitar de ter-
ça a domingo, das 10h00 às 17h00, até 31 de 
dezembro, com a possibilidade de adquirir as 
peças expostas.

Centro de Interpretação do Vulcão 
dos Capelinhos
pnfaial.vulcaodoscapelinhos@azores.gov.pt
292 200 470

Parceria: José Francisco Pereira

DECORAÇÕES DE NATAL
5 dez. // 13h30
Vamos realizar uma oficina para famílias com 
crianças a partir dos 5 anos, onde serão elabo-
rados arranjos e decorações de Natal, utilizan-
do materiais reutilizáveis e elementos natu-
rais, de modo a sensibilizar para a redução da 
produção de resíduos.

Centro de Interpretação Ambiental 
do Boqueirão
Inscrições limitadas até 2 dez.
parque.natural.flores@azores.gov.pt 
292 542 447

NATAL ENCANTADO NO JARDIM 
BOTÂNICO
1, 5, 12 e 19 dez. // 10h00 - 18h00
O Natal chegou ao Jardim Botânico do Faial! 
Nos dias 1, 5, 12 e 19, estaremos abertos até 
às 18h00 para que possa visitar e observar a 
iluminação natalícia, enquanto saboreia uma 
infusão feita a partir das plantas aromáticas do 
Jardim. No dia 5, pelas 15h30, vamos dinami-
zar o workshop “Natal criativo”, para crianças 
dos 6 aos 12 anos, onde serão criadas deco-
rações de Natal ecológicas. No dia 19, entre 
as 14h30 e as 18h00, visite a nossa feira de 
plantas ornamentais e de produtos artesanais 
e alimentares da AFAMA e da APADIF.

Jardim Botânico do Faial
Inscrições limitadas para o workshop “Natal 
criativo” até 2 dez.
pnfaial.jardimbotanico@azores.gov.pt
292 207 360

Parceria: AFAMA// APADIF // Fayal Kompra // 
Fernando Pacheco // Rufrimar  

NO NATAL, ERA UMA VEZ... 
12 dez. // 10h30
Nesta manhã, dedicada a crianças dos 3 aos 10 
anos, vamos contar histórias sobre as diferen-
tes formas de se ter um Natal mais sustentável, 
e criar enfeites alusivos à época, reutilizando 
elementos naturais.

Casa dos Dabney
Inscrições limitadas até 10 dez.
parque.natural.faial@azores.gov.pt
292 207 382



Todas as atividades com inscrições limitadas, carecem de marcação prévia.
Os participantes devem trazer a sua máscara. 

Durante a atividade recomenda-se a prática do distanciamento social e da etiqueta respiratória.
Devido à pandemia COVID-19, a realização das atividades poderá ser suspensa ou alterada, 

segundo as orientações do Governo Regional dos Açores.

 

OFICINA DE LANTERNAS DE NATAL
5 dez. // 14h00
Convidamos as crianças com mais de 3 anos a 
fazer lanternas de Natal connosco, através de 
caixas de cartão, que ficarão a decorar o nosso 
Centro nesta época.

Centro de Visitantes da Gruta das Torres
Inscrições limitadas até 4 dez.
pnpico.grutadastorres@azores.gov.pt
924 403 921

CONTOS E SABORES DE NATAL
6 dez. // 15h00
Neste dia, queremos proporcionar uma tarde 
repleta de atividades, para crianças a partir 
dos 3 anos, com a leitura de um conto e a ela-
boração de uma carta ao Pai Natal.

Casa dos Vulcões
Inscrições limitadas até 4 dez.
pnpico.ecoteca@azores.gov.pt
292 241 420

TRADIÇÕES DE NATAL 
14 a 18 dez. // 14h00
Venha fazer connosco decorações de Natal e 
um presépio tradicional, representativo do 
quotidiano e das traduções locais, que ficarão 
expostas no Centro de Visitantes da Furna do 
Enxofre durante a época natalícia. Para tal, 
vamos recorrer à reutilização de materiais e à 
utilização de elementos naturais recolhidos na 
área envolvente do Centro.

Centro de Visitantes da Furna do Enxofre
Inscrições limitadas até ao dia anterior ao 
qual se pretende participar
parque.natural.graciosa@azores.gov.pt
295 403 870

NATAL NO PARQUE NATURAL
21 dez. // 10h00
Nesta oficina, dirigida a crianças dos 6 aos 10 
anos, vamos criar decorações de Natal, utili-
zando materiais reutilizáveis, e enfeitar a Loja 
para esta época natalícia.

Loja do Parque de Angra do Heroísmo
Inscrições limitadas até 19 dez.
parque.natural.terceira@azores.gov.pt
295 403 800

AROMAS DE NATAL
18 dez. // 14h30
Reutilizando frascos de vidro, nesta oficina para 
crianças dos 7 aos 9 anos vamos preparar sal 
aromatizado que poderão oferecer este Natal.

Loja do Parque da Lagoa das Sete Cidades
Inscrições limitadas até 11 dez.
pnsmiguel.setecidades@azores.gov.pt
296 249 016

NATAL COM INFUSÕES
19 dez. // 14h30
Convidamos os mais jovens, dos 8 aos 11 anos, 
a visitar o Centro e a participar numa oficina 
onde vamos criar vasos ecológicos, elabora-
dos a partir de materiais reutilizáveis, para 
depois plantarem ervas aromáticas. No final, 
haverá chocolate quente para todos.

Centro de Monitorização e Investigação das 
Furnas
Inscrições limitadas até 15 dez.
pnsmiguel.cmif@azores.gov.pt
296 584 436

ORIGAMIS DE NATAL 
23 dez. // 14h00 e 18h30 
Através da reutilização de papel, vamos elabo-
rar enfeites de Natal, utilizando a técnica do 
origami.

Local a definir
Inscrições limitadas até 17 dez. 
parque.natural.sjorge@azores.gov.pt 
295 403 860 

FÓSSEIS COM DEDOS 
8 dez. // 10h00 - 13h00 
e 13h30 - 17h00
Venha conhecer a Casa dos Fósseis // Centro 
de Interpretação Ambiental Dalberto Pombo e 
visite a exposição de pinturas elaboradas com 
tintas à base de sobras de vegetais e outros 
trabalhos realizados com materiais reutiliza-
dos, alusivos aos fósseis e à geologia de Santa 
Maria. A exposição estará patente no Centro 
até 31 de janeiro.

Casa dos Fósseis // Centro de Interpretação 
Ambiental Dalberto Pombo
parque.natural.stmaria@azores.gov.pt
296 206 790 

Parceria: Município de Vila do Porto // 
Grupo Sénior do Município de Vila do Porto // 
Centro de Dia da Santa Casa da Misericórdia

CONTOS E CANTOS À LAREIRA
19 dez. // 10h30
Passe uma tarde diferente com a sua família 
no Centro de Interpretação da Serra de Santa 
Bárbara, onde poderão escutar contos e cantos 
sobre a natureza e elaborar enfeites para colo-
car na árvore de Natal do Centro.

Centro de Interpretação da Serra de Santa Bárbara
Inscrições limitadas até 16 dez.
pnterceira.cisantabarbara@azores.gov.pt
924 403 957




