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Erva-leiteira (Euphorbia azorica) 

Está restrita a uma estreita faixa costeira e raramente cresce acima dos 100 metros de altitude, 
ocupando habitats fortemente expostos à brisa marítima. Mais comum em falésias, ocorre tam-
bém sobre depósitos de pedra e areia. O seu nome comum está associado ao facto de possuir 
folhas que, quando cortadas, libertam um líquido branco que pode provocar irritações na pele.

Flores
RALLY-PAPER  À DESCOBERTA DA ILHA 
DAS FLORES

5 jun. // 09h00
Descubra alguns aspetos históricos, culturais
e geológicos das Flores, percorrendo os
geossítios da ilha através de um rally-paper,
realizado no âmbito da Semana Europeia de
Geoparques. Regulamento disponível em:
educarparaoambiente.azores.gov.pt

Ponto de encontro: Museu das Flores 
Inscrições limitadas até 31 mai.
parque.natural.flores@azores.gov.pt
292 542 447

Parceria: Museu das Flores  

    5h   GA

 

VEM MANTER O TEU TRILHO

12 jun. // 10h00
Participe na manutenção do percurso das
Levadas, ajudando a remover espécies
invasoras e a recolher resíduos. Saiba mais
sobre a história local e a sua importância no
plano de recursos hídricos da ilha. 

Ponto de encontro: Cabeço dos Trinta
Inscrições limitadas até 9 jun.
parque.natural.faial@azores.gov.pt
292 207 382

Parceria: Clube Independente de Atletismo 
Ilha Azul

        
7,6

  2h30    
 

CONHECER O LIFE VIDALIA

26 jun. // 10h00
Venha percorrer connosco as duas áreas de
intervenção do LIFE VIDALIA existentes na
freguesia de Castelo Branco, onde iremos
destacar a biodiversidade costeira dos Açores
e dar a conhecer os objetivos e resultados do
Projeto até à data.

Ponto de encontro: Morro de Castelo Branco
Inscrições limitadas até 22 jun.
parque.natural.faial@azores.gov.pt
292 207 382

        
3 ,7

  
3h

      

Corvo
VAMOS FALAR DE AGRICULTURA 
BIOLÓGICA

16 jun. // 20h30
O Parque Natural do Corvo convida-o a
assistir a uma palestra sobre agricultura
biológica, onde se destacará o impacte deste
modo de produção no ambiente e na saúde.

Centro de Convívio da Santa Casa da 
Misericórdia do Corvo
Inscrições limitadas até 15 jun.
pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt
292 596 051

Parceria: Serviço de Desenvolvimento Agrário 
das Flores e Corvo

    1h30

    

PERCORRENDO UMA ÁREA PROTEGIDA

26 jun. // 15h00
Convidamo-lo a participar numa caminhada
pela Área Protegida para a Gestão de
Habitats ou Espécies da Costa e Caldeirão
do Corvo, onde iremos observar a “Cara do
Índio” e a Fajã Lávica do Corvo, classificada
como geossítio. No decorrer da ação, serão
destacadas as características geológicas
locais e explicada a importância da sua
preservação. Idade mínima recomendada: 10
anos.

Ponto de encontro: Largo do Ribeirão
Inscrições limitadas até 25 jun.
pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt
292 596 051

        
2 

  2h     GA

Faial
AS ROCHAS VÃO À CIDADE

5 jun. // 15h00
No âmbito da Semana Europeia de Geopar-
ques, o Centro de Interpretação do Vulcão
dos Capelinhos vem à cidade da Horta para
lhe dar a conhecer a formação de diferentes
tipos de rochas e suas utilidades enquanto
matéria-prima nas indústrias de construção e
de rochas ornamentais. Ao longo deste pas-
seio iremos identificar a variedade de rochas
presentes nos diversos edifícios históricos. 

Ponto de encontro: Portão do Mar de Porto 
Pim
Inscrições limitadas até 28 mai.
pnfaial.vulcaodoscapelinhos@azores.gov.pt
292 200 470

    
2,5

  2h     GA
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http://educarparaoambiente.azores.gov.pt


Pico
SUBIDA AOS GROTÕES COM UM 
GEÓLOGO

19 jun. // 09h00
Conheça os aspetos geológicos dos Grotões,
através de uma caminhada por este cone
vulcânico, localizado no planalto central.
No decorrer do passeio, poderá conhecer o
projeto LIFE BEETLES, que pretende recuperar
a população do escaravelho endémico do Pico
Pseudanchomenus aptinoides (laurocho).

Ponto de encontro: Cruzamento para as lagoas 
Inscrições limitadas até 17 jun.
pnpico.ecoteca@azores.gov.pt
292 241 420

        
1 

  3h     GA   

VAMOS CONHECER A FAJÃ DA CALDEIRA 

26 jun. // 10h00
O Parque Natural convida-o a participar num
peddy-paper na Fajã da Caldeira de Santo
Cristo, onde poderá conhecer o Centro de
Interpretação, o património natural e cultural
desta fajã e a importância da sua preservação.

Ponto de encontro: Centro de Interpretação da 
Fajã da Caldeira de Santo Cristo
Inscrições limitadas até 24 jun.
parque.natural.sjorge@azores.gov.pt 
295 403 860

        
5 

  3h       

BEETLES  ATRAVÉS DA LENTE

26 jun. // 09h30
No âmbito do concurso fotográfico “ZOOM
IN: LIFE BEETLES”, participe num workshop de
fotografia nos habitats de alguns insetos e
artrópodes nativos das ilhas das Flores, Pico
e Terceira. No decorrer da atividade, conheça
algumas técnicas básicas de fotografia de
paisagem e macrofotografia, assim como as
espécies mais significativas dos habitats que
serão visitados.

Pontos de encontro:
Ilha Terceira – Parque estacionamento do 
Algar do Carvão
Ilha do Pico – Lagoa do Caiado
Ilha das Flores – Zona de lazer dos Serviços 
Florestais (Lajes das Flores)
Inscrições limitadas até 24 jun.
life.beetles@azores.gov.pt
295 403 800

          3h          

ZOOM IN : LIFE BEETLES – CONCURSO 
DE MACROFOTOGRAFIA

26, 27 e 28 jun.
Explore a sua ilha em busca de artrópodes e 
dos seus habitats e participe num concurso 
fotográfico regional sobre esta temática.
Regulamento disponível em: 
educarparaoambiente.azores.gov.pt

Inscrições limitadas até 28 jun.
life.beetles@azores.gov.pt
295 403 800

          

Graciosa
JOGOS DE TERRA E MAR

8 jun. // 15h30
O Parque Natural assinala as Semanas
Europeias do Desenvolvimento Sustentável
e de Geoparques com uma gincana sobre
as espécies marinhas mais emblemáticas
dos Açores, em que vamos alertar para a
problemática da poluição dos oceanos e
incentivar para a sua preservação. Esta
atividade é direcionada para grupos
organizados com crianças a partir dos 6 anos.

Zona de Recreio do Barro Vermelho
Inscrições limitadas até 7 jun.
parque.natural.graciosa@azores.gov.pt
295 403 870

Parceria: Serviço de Desporto da Graciosa

    2h   GA

VOLCANO DAY – GEOLOGIA NA CIDADE

5 jun. // 10h00
Para comemorar a Semana Europeia de
Geoparques, o Parque Natural promove
um briefing sobre a geologia dos Açores,
destacando a ilha Terceira, seguido de um
passeio onde iremos explorar as caraterísticas
geológicas de Angra do Heroísmo.

Ponto de encontro: Sede da Associação “Os 
Montanheiros”
Inscrições limitadas até 1  jun.
parque.natural.terceira@azores.gov.pt
295 403 800
Parceria: Associação “Os Montanheiros”

    2h30  GA

Terceira

Os participantes devem trazer a sua máscara. 
Durante a atividade recomenda-se a prática do distanciamento 

social e da etiqueta respiratória. AGA G

Sao Jorge 

http://educarparaoambiente.azores.gov.pt

