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LOURO-DA-TERRA  // Laurus azorica

Espécie endémica existente em todas as ilhas dos Açores. É uma árvore perene com ramos vi-
gorosos que, normalmente, surge acima dos 500 metros. Tem preferência por habitats húmidos 
e protegidos, em crateras e ribeiras, mas também pode aparecer em correntes de lava planas e 
secas.
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FloresFlores

6,52h

UM DIA ENTRE AVES

10 out. // 11h00
Saída de campo para observação das aves mais 
emblemáticas que ocorrem na ilha, antecedida 
de uma sessão de sensibilização sobre a impor-
tância da prática de birdwatching na ilha e sobre 
a ameaça da existência excessiva de gatos, que 
atacam os ninhos das aves marinhas.

Zona costeira e terras de baixo (ponto  
de encontro no Largo do Ribeirão)
Inscrições limitadas até 9 out. 
pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt
292 596 051

Parceria: SPEA – Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves

CorvoCorvo

À DESCOBERTA DE AVES NO PARQUE

3 out. // 08h30
Saída de campo, no âmbito do EuroBirdwatch, 
para observação e identificação de aves resi-
dentes e migratórias, com o objetivo de dar a 
conhecer a avifauna dos Açores e sensibilizar 
para a sua preservação.

Monte da Guia e Charcos de Pedro Miguel 
(ponto de encontro na Casa dos Dabney) 
Inscrições limitadas até 1 out.
parque.natural.faial@azores.gov.pt
292 207 382

FaialFaial
DA GRUTA AO MAR

24 out. // 09h00
Realização de um trilho pedestre, com o intui-
to de recriar o percurso das lavas produzidas 
na erupção do Cabeço Bravo, onde serão 
explicadas as formações existentes atualmen-
te, como o tubo lávico da Gruta das Torres e o 
Lajido da Criação Velha.

Ponto de encontro no Centro de Visitantes da 
Gruta das Torres
Inscrições limitadas até 23 out.
pnpico.grutadastorres@azores.gov.pt
924 403 921

Parceria: Os Montanheiros

DA LISTA DE COMPRAS AO PRATO

17 out. // 15h30
Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 
com a realização de palestras sobre o desper-
dício alimentar e consumo sustentável, com-
plementadas com um showcooking, com o ob-
jetivo de sensibilizar para a problemática do 
desperdício de alimentos e de incentivar para 
a prática de uma alimentação saudável.

Antigo Mercado Municipal de
Santa Cruz das Flores
Inscrições limitadas até 15 out.
parque.natural.flores@azores.gov.pt 
292 241 440

Parceria: Câmara Municipal de Santa Cruz das 
Flores // Centro de Saúde das Flores 

1h30

2h

3h

O QUE FAZER QUANDO 
VEMOS UMA AVE?

3 out. // 10h30
Ação de sensibilização, no âmbito do  
EuroBirdwatch, em que será explicado o pro-
cedimento de resgate de aves, alertando os 
participantes para as circunstâncias em que 
deve ser realizado.

Casa dos Vulcões
Inscrições limitadas até 1 out.
pnpico.ecoteca@azores.gov.pt 
292 241 420

PicoPico 4h

PicoPico

UM OLHAR SOBRE A 
LAGOA DOS CUBRES

10 out. // 10h00
Percurso pedestre pela Lagoa da Fajã, onde se-
rão explicadas as particularidades da fauna e flo-
ra local, destacando a Azorina vidalii (vidália) e 
a necessidade da sua preservação. No final, será 
realizada uma ação de observação de aves.

Fajã dos Cubres (ponto de encontro na Ermida)
Inscrições limitadas até 8 out.
parque.natural.sjorge@azores.gov.pt
295 403 860

Sao JorgeSao Jorge

2h
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OS MORCEGOS NÃO SÃO 
ASSUSTADORES!

31 out. // 14h30
Ação de sensibilização sobre a espécie endé-
mica Nyctalus azoreum (morcego dos Açores), 
composta pela explicação das suas principais 
características, o seu ciclo de vida e a sua im-
portância ecológica, pela realização de uma 
caça ao tesouro e por um percurso para obser-
vação da espécie e distribuição de abrigos de 
morcegos no interior do Monumento Natural 
da Caldeira. Atividade direcionada a crianças 
dos 5 aos 12 anos.

Centro de Visitantes da Furna do Enxofre
Inscrições limitadas até 30 out.
parque.natural.graciosa@azores.gov.pt
295 403 870
 

TerceiraTerceira

4€

GraciosaGraciosa

LIMPEZA DE OUTONO

17 out. // 10h00
Ação de remoção de espécies invasoras, com 
o intuito de sensibilizar os participantes para 
o impacto destas espécies no habitat e para 
a importância da preservação das espécies 
endémicas, nomeadamente a Azorina vidalii 
(vidália).

Porto Martins (ponto de encontro no parque 
de estacionamento junto às piscinas)
Inscrições limitadas até 15 out.
parque.natural.terceira@azores.gov.pt
295 403 800

Parceria: Junta de Freguesia do Porto Martins
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Sao MiguelSao Miguel
VEM EXPLORAR A HIDROLOGIA NO 
LANDLAB

3 out. // 10h00
Passeio pelo Laboratório de Paisagem das Fur-
nas para dar a conhecer os vários trabalhos im-
plementados na Bacia Hidrográfica da Lagoa, 
destacando as obras hidráulicas e estações 
hidrometeorológicas, importantes infraestru-
turas para a preservação e conservação dos 
recursos hídricos da ilha.

Ponto de encontro no Miradouro 
do Pico do Ferro
Inscrições limitadas até 2 out.
parque.natural.smiguel@azores.gov.pt
296 240 608

3,7 3h

AÇÃO DE CONTROLO DE ESPÉCIES 
INVASORAS

17 out. // 10h00
Ação de remoção de espécies invasoras na 
Zona Especial de Conservação Caloura - Pon-
ta da Galera, precedida de uma plantação de 
espécies nativas e endémicas, com o intuito 
de sensibilizar os participantes para o im-
pacte ambiental das espécies invasoras e da 
importância da preservação das espécies en-
démicas. Ação realizada no âmbito da Sema-
na Nacional de Sensibilização sobre Espécies 
Invasoras.

Ponta da Galera
Inscrições limitadas até 16 out.
parque.natural.smiguel@azores.gov.pt
296 240 596

Parceria: Plataforma Invasoras.PT

2h30

Sao MiguelSao Miguel
AROMA NATURAL

24 out. // 09h30
Oficina sobre produtos de cosmética com a 
produção de sabonetes glicerinados persona-
lizados com ananás desidratado e cascas de 
ananás, entre outros elementos.

Centro de Interpretação da Cultura do Ananás
Inscrições limitadas até 23 out.
parque.natural.smiguel@azores.gov.pt
296 240 609

Parceria: Phytosphera Azorica

2h

Todas as atividades carecem de inscrição. 
Os participantes devem trazer a sua máscara. 

Durante a atividade recomenda-se a prática do distanciamento social e da etiqueta respiratória.

AGA G


