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Conteira (Hedychium gardnerianum) 

Originária dos Himalaias na Índia, Nepal e Butão, esta é uma das espécies invasoras mais difíceis 
de controlar. Reproduz-se por via seminal, produzindo um elevado número de sementes que são, 
facilmente, dispersas pelo vento, água e aves.

Foto: PHSilva//siaram.gov.pt

Flores
A HUMANIDADE E A BIOSFERA: 
DESCIDA À FAJÃ DE LOPO VAZ 

24 mar. // 10h00
Junte-se nós na descida de uma fajã detrítica 
da Área Protegida para a Gestão de Habitats 
ou Espécies da Costa Sul e Sudoeste e descu-
bra alguns endemismos e aspetos culturais 
associados à exploração de quintas devido ao 
microclima local, como as construções para 
armazenamento de alfaias agrícolas. Esta 
ação é realizada no âmbito do Dia Mundial da 
Terra. Idade mínima recomendada: 14 anos. 

Ponto de encontro: início do trilho para a Fajã 
de Lopo Vaz
Inscrições limitadas até 21 abr.
parque.natural.flores@azores.gov.pt
292 542 447

Parceria: Serviço de Desporto das Flores / Mu-
seu das Flores

        
3,4

  3h   

 

Corvo
PÁSCOA COLORIDA

10 abr. // 15h00
Para comemorar a Páscoa, convidamos as 
crianças, dos 7 aos 14 anos, a visitar o Centro, 
para elaborar ovos da Páscoa com materiais 
reutilizáveis, que serão expostos junto a 
ninhos artificiais, e participar numa caça aos 
ovos, nas imediações do Centro.

Centro de Interpretação de Aves Selvagens  
do Corvo
Inscrições limitadas até 9 abr.
pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt
292 596 051

      1h30

    

Faial
OVOS COM HISTÓRIA 

8 abr. // 11h00
Traga a sua família à Casa dos Dabney e 
participem num peddy-paper onde poderão 
conhecer a história e as vivências desta famí-
lia no Monte da Guia, enquanto procuram os 
ovos da Páscoa escondidos nas imediações. 
Idade mínima recomendada: 6 anos. 

Casa dos Dabney
Inscrições limitadas até 2 abr.
pnfaial.casadosdabney@azores.gov.pt
292 207 382

    2h     

ÁRVORE DE POEMAS

24 abr. // 15h00
Visite o nosso Centro Ambiental e comemore 
o Dia Mundial da Terra, com a elaboração de 
uma árvore, onde vamos utilizar elementos 
naturais. Escreva um poema alusivo à preser-
vação do planeta Terra e decore árvore com a 
sua mensagem.

Centro de Interpretação de Aves Selvagens  
do Corvo
Inscrições limitadas até 23 abr.
pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt
292 596 051

    1h30

LABORATÓRIO DA TERRA 

17 abr. // 15h00
O Centro de Interpretação do Vulcão dos 
Capelinhos vai à cidade da Horta, para propor-
cionar uma tarde divertida e cheia de ciência, 
para jovens dos 10 aos 14 anos. Vamos rea-
lizar diversas atividades experimentais que 
permitirão testar e explorar características, 
propriedades e comportamentos das diferen-
tes matérias que compõem o planeta Terra, 
através das quais iremos criar nuvens, pesar 
o ar, ver como se formam cristais de enxofre, 
testar forças invisíveis e muito mais! 

Casa dos Dabney
Inscrições limitadas até 15 abr.
pnfaial.vulcaodoscapelinhos@azores.gov.pt
292 200 470

Parceria: Serviço de Desporto do Faial

    2h    GA    

ROTA “O MATO DOS CEDROS” 

24 abr. // 10h00
Participe num trilho pela freguesia dos 
Cedros e conheça a rota que, antigamente, era 
utilizada pelos agricultores se deslocarem de 
burro, de cavalo ou a pé entre as freguesias 
do Salão e dos Cedros. No decorrer do per-
curso, conheça as particularidades da fauna 
e flora endémica e invasora locais e, no final, 
saboreie um almoço nas instalações do Pátio. 

Ponto de encontro: Parque Florestal do Cabouco
Inscrições limitadas até 19 abr.
parque.natural.faial@azores.gov.pt
292 207 382

Organização: PÁTIO

30€          3h  



Sao Jorge
PASSEIO PELO MONUMENTO NATURAL 
DA PONTA DOS ROSAIS

24 abr. // 14h00
Venha comemorar o Dia Mundial da Terra  com um 
passeio pedestre pelo Monumento Natural da Ponta 
dos Rossais e conheça algumas das particularidades 
da bio e geodiversidade locais. Descubra ainda a 
componente cultural da área, através da visita à 
vigia da baleia, onde poderá observar o farol ali 
existente. Idade mínima recomendada: 8 anos.

Ponto de encontro: Parque Florestal das Sete 
Fontes
Inscrições limitadas até 21 abr.
parque.natural.sjorge@azores.gov.pt
295 403 860

        
8

  3h     GA    

Pico
PERCURSO PEDESTRE DO CACHORRO 
AO LAJIDO

24 abr. // 14h00
Assinale o Dia Mundial da Terra e venha ex-
plorar a bio e geodiversidade da ilha do Pico, 
com um percurso pedestre interpretativo, 
desde o Cachorro até ao Lajido de Santa Lúzia, 
orientado pelo Diretor do Parque Natural. No 
final, visite a Casa dos Vulcões e vivencie as 
experiências únicas que temos para si.

Ponto de encontro: Ermida do Cachorro
Inscrições limitadas até 22 abr.
pnpico.ecoteca@azores.gov.pt
292 241 420

        2h   GA    

Graciosa
DO CALOR DOS VULCÕES

24 abr. // 15h00
Assinale connosco o Dia Mundial da Terra e participe 
num passeio pelo Monumento Natural da Caldeira, 
onde poderá descobrir a grande variedade de 
rochas e formações lávicas que existem no local.

Ponto de encontro: Centro de Visitantes da Fur-
na do Enxofre
Inscrições limitadas até 23 abr.
parque.natural.graciosa@azores.gov.pt
295 403 870

        2h   GA    

Santa Maria
BIODIVERSIDADE NA PONTA DOS DEDOS

7 abr. // 10h00
Participe na sessão “Descobrir o Património Na-
tural” e conheça as áreas protegidas do Parque 
Natural, as áreas da Rede Natura 2000 e a bio-
diversidade existente. Descubra ainda algumas 
particularidades sobre a fauna e flora locais. 

Espaço TIC das Feteiras de São Pedro
Inscrições limitadas
info.ajism@gmail.com
296 883 221

Organização: Associação Juvenil da Ilha de 
Santa Maria

    1h30

Terceira
A PÁSCOA CHEGOU AO PARQUE NATURAL

1 abr. // 10h00
Convidamos as crianças dos 6 aos 10 anos a visitar a 
Loja do Parque e a participar numa divertida oficina 
alusiva à Páscoa, para elaborarmos pequenas cestas 
através da reutilização de materiais.

Loja do Parque de Angra do Heroísmo
Inscrições limitadas até 30 mar.
parque.natural.terceira@azores.gov.pt
295 403 800

    2h30

À DESCOBERTA DA GEODIVERSIDADE 
NO PARQUE NATURAL DA TERCEIRA

24 abr. // 10h00
Celebre connosco o 10.º aniversário do Parque 
Natural e o Dia Mundial da Terra, com um percurso 
pedestre na Área Protegida para Gestão de Habitats 
ou Espécies do Planalto Central e Costa Noroeste. 
Explore os elementos geológicos mais emblemá-
ticos associados à erupção histórica de 1761 e a 
relação entre a geodiversidade local e os habitats 
que a caracterizam.

Ponto de encontro: Tentadero da Florestal
Inscrições limitadas até 22 abr.
parque.natural.terceira@azores.gov.pt
295 403 800
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  3h     GA     

Sao Miguel 
JÁ TE INFORMASTE? AGORA REUTILIZA!

10 abr. // 10h00
Venha conhecer formas de reduzir a produção 
de resíduos numa oficina interativa sobre a 
reutilização de materiais. Aproveite e elabore 
connosco objetos decorativos para a sua casa, 
reutilizando papel de jornal.

Centro de Interpretação da Cultura do Ananás
Inscrições limitadas até 9 abr.
parque.natural.smiguel@azores.gov.pt
296 240 608

    2h30

PEDDY-PAPER NAS MARGENS DA LAGOA 
AZUL

24 abr. // 14h30
Desafiamos os jovens dos 12 aos 15 anos a 
comemorar connosco o Dia Mundial da Terra, 
através de uma visita guiada à Loja do Parque e 
de um peddy-papper onde poderão explorar a 
bio e geodiversidade locais.

Loja do Parque Lagoa das Sete Cidades
Inscrições limitadas até 19 abr.
pnsmiguel.setecidades@azores.gov.pt
296 249 016

      3h  

CAMINHANDO POR VIDÁLIAS E ROCHAS

24 abr. // 10h00
Assinale connosco o Dia Mundial da Terra e 
participe num trilho pelas tradicionais vinhas 
da Área de Paisagem Protegida da Baía da Maia, 
a Cascata do Aveiro e a Ponta do Castelo, onde 
vamos explicar a formação da ilha e característi-
cas geológicas dos locais visitados. Na Ponta do 
Castelo, aproveite para observar espécies de flora 
endémica como a Azorina vidalii (vidália), um dos 
elementos mais significativos da flora açoriana.

Ponto de encontro: Igreja de Nossa Senhora da 
Purificação (Santo Espírito)
Inscrições limitadas até 22 abr.
parque.natural.stmaria@azores.gov.pt
296 206 790

Parceria: Junta de Freguesia de Santo Espírito / 
Grupo Desportivo de Santo Espírito

        
4,1

  3h     GA     

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


