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VIDÁLIA (Azorina vidalii)

A vidália é uma das espécies mais preciosas da flora açoriana e caracteriza-se por ser o único 
género endémico dos Açores. Cresce em habitats litorais fortemente expostos à brisa marítima.
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Flores
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VAMOS FAZER MÁSCARAS!

13 fev. // 14h00
Convidamos as crianças, a partir dos 6 anos, 
a visitar o Centro e a dar uma nova vida a 
materiais reutilizáveis e a elementos naturais, 
transformando-os em máscaras de Carnaval.

Centro de Interpretação Ambiental  
do Boqueirão
Inscrições limitadas até 11 fev.
parque.natural.flores@azores.gov.pt
292 542 447

Corvo
 PASSEIO PELA ZONA HÚMIDA  
 DO CALDEIRÃO

7 fev. // 11h00
Venha comemorar com o Parque Natural o Dia 
Mundial das Zonas Húmidas, através de um 
passeio pelo Sítio Ramsar da ilha, o Caldeirão, 
onde poderá observar as principais espécies 
de fauna e flora locais. Ao longo do percurso 
aproveitaremos para realizar a prática de 
observação de aves, destacando as espécies 
aquáticas migratórias. Poderá ainda conhe-
cer as características do Caldeirão enquanto 
geossítio, um local de importância geológica. 
Idade mínima recomendada: 11 anos.

Ponto de encontro no Largo do Ribeirão
Inscrições limitadas até 5 fev.
pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt
292 596 051

A HUMANIDADE E A BIOSFERA:  
MIRADOURO DAS LAGOAS – FAJÃ 
GRANDE

6 fev. // 13h30
Participe neste percurso pedestre onde lhe 
vamos dar a conhecer a turfeira arborizada lo-
cal e explicar a sua importância. No decorrer 
do trilho, que atravessa um habitat do artró-
pode Tarphius florensis, vamos apresentar-lhe 
esta espécie e o projeto LIFE BEETLES. Idade 
mínima recomendada: 12 anos.

Ponto de encontro no parque de estaciona-
mento da Zona Balnear da Fajã Grande
Inscrições limitadas até 3 fev.
parque.natural.flores@azores.gov.pt
292 542 447

Parceria: Serviço de Desporto das Flores // 
Museu das Flores 
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 CANYONING 
 NO PARQUE

6 fev. // 10h00
Comemore o Dia Mundial das Zonas Húmi-
das e participe numa descida de canyons, 
seguindo o curso de uma ribeira, onde poderá 
conhecer as particularidades da bio e geodi-
versidade locais. Idade mínima recomendada: 
12 anos.

Ponto de encontro no Parque do Cabouco
Inscrições limitadas até 2 fev.
parque.natural.faial@azores.gov.pt
292 207 382

Organizador: Tobogã Azores

Faial

DESMASCARANDO AS PLANTAS

13 fev. // 14h30
Alguém trocou as placas de identificação das 
plantas do Jardim! Nesta tarde, desafiamos as 
crianças dos 6 aos 12 anos a serem detetives 
e ajudar-nos a descobrir os locais corretos das 
placas, para que as nossas plantas voltem a 
ficar bem identificadas.

Jardim Botânico do Faial
Inscrições limitadas até 9 fev.
pnfaial.jardimbotanico@azores.gov.pt
292 207 360
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CARNAVAL SUSTENTÁVEL

13 fev. // 15h00
Para comemorar o Carnaval, vamos realizar 
uma oficina onde crianças e adolescentes dos 
7 aos 14 anos poderão elaborar máscaras a 
partir de materiais reciclados e elementos 
naturais.

Centro de Interpretação de Aves  
Selvagens do Corvo
Inscrições limitadas até 12 fev.
pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt
292 596 051
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 ZONAS HÚMIDAS, 
 RESERVAS DE ÁGUA

6 fev. // 11h00
Traga a sua família e comemore o Dia Mundial das 
Zonas Húmidas, com um percurso pelo Monu-
mento Natural da Caldeira. Participem ainda num 
peddy-paper e conhe çam as obras destinadas ao 
armazenamento de água proveniente da Caldeira.

Ponto de encontro na Furna da Maria Encantada
Inscrições limitadas até 5 fev. 
parque.natural.graciosa@azores.gov.pt
295 403 870

Organização: Parque Natural da Graciosa // 
Serviço de Desporto

Terceira

Graciosa

 À CONVERSA COM 
 CÂNDIDA MENDES

2 fev. // 18h00
O Parque Natural assinala o Dia Mundial das 
Zonas Húmidas, com uma palestra sobre as 
zonas húmidas existentes nos Açores, proferi-
da pela investigadora Cândida Mendes, onde 
serão destacadas as turfeiras, a sua ecologia 
e funções.

Sede da Associação “Os Montanheiros”
Inscrições limitadas até 1 fev.
parque.natural.terceira@azores.gov.pt
295 403 800

Parceria: Cândida Mendes // Associação “Os 
Montanheiros”

ATELIER DE MÁSCARAS DE CARNAVAL

13 fev. // 10h00
Convidamos as crianças dos 6 aos 10 anos a 
participar numa oficina de máscaras de Carna-
val sobre invertebrados, onde vamos explicar 
a sua importância para a natureza.

Loja do Parque de Angra do Heroísmo
Inscrições limitadas até 11 fev.
parque.natural.terceira@azores.gov.pt
295 403 800

 CAMINHAR PELA 
 BIODIVERSIDADE

6 fev. // 09h00
Participe num passeio na zona envolvente da 
Lagoa do Caiado, no âmbito do Dia Mundial 
das Zonas Húmidas. No decorrer do percurso, 
iremos destacar os artrópodes locais e dar 
a conhecer os métodos de amostragens de 
insetos e o projeto LIFE BEETLES. Idade mínima 
recomendada: 8 anos. 

Ponto de encontro no cruzamento para as lagoas
Inscrições limitadas até 4 fev.
pnpico.ecoteca@azores.gov.pt
292 241 420

Pico

Sao Jorge
SONS DE CARNAVAL

15 fev. // 10h30 – 16h00
Visite a Casa do Parque e conheça a biodiversidade 
açoriana, onde iremos destacar a avifauna. Participe 
ainda numa oficina onde poderá elaborar guizeiras, 
reutilizando caricas, para assinalar o Carnaval. 

Casa do Parque de São Jorge
Inscrições limitadas até 12 fev.
pnsjorge.casadoparque@azores.gov.pt
295 417 018
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Santa Maria
FÉRIAS NO PARQUE: CARNAVAL NA 
NATUREZA

13 fev. // 15h00
Vamos comemorar o Carnaval, com uma oficina 
de máscaras alusivas à natureza, para crianças 
dos 7 aos 12 anos, onde iremos utilizar mate-
riais reutilizáveis e elementos naturais.

Casa dos Fósseis // Centro de Interpretação 
Ambiental Dalberto Pombo
Inscrições limitadas até 12 fev.
parque.natural.stmaria@azores.gov.pt
296 240 629
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Terceira

Sao Miguel
O ANANÁS ENTRE ENDÉMICAS

12 fev. // 14h00
Vamos celebrar o Carnaval, através de uma 
ofi cina online, para crianças dos 7 aos 9 anos, 
onde serão abordados temas como o ananás 
dos Açores e a Área de Paisagem Protegida das 
Furnas, e elaboradas máscaras com material 
reutilizável. 

Inscrições limitadas até 5 fevereiro em 
https://bit.ly/3l9HZwH
pnsmiguel.cmif@azores.gov.pt
296 584 436
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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


