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TROVISCO-MACHO (Euphorbia stygiana stygiana)
Espécie endémica dos Açores, presente em todas as ilhas, exceto na Graciosa.
Ocorre em populações pequenas, frequentemente em locais abrigados e húmidos.
Foto: ©PHSilva//siaram.gov.pt
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YOGA “DEBAIXO DE ÁGUA”

CONHECER O LIFE VIDALIA

CHÁ NA CASA DA MONTANHA

9 jan. // 14h00

23 jan. // 10h00

Venha visitar o Centro e participar numa aula
de yoga numa das salas de exposição, seguida
de uma degustação de infusões de ervas
locais.

Participe neste percurso pedestre pelas 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.

10, 17 e 24 jan. // 15h00

Centro de Interpretação Ambiental
do Boqueirão
Inscrições limitadas até 6 jan.
parque.natural.flores@azores.gov.pt
292 542 447

Ponto de encontro no Morro de Castelo Branco
Inscrições limitadas até 20 jan.
parque.natural.faial@azores.gov.pt
292 207 382

Parceria: Sónia Melo

Visite a Casa da Montanha e assista a diversas
conversas informais com artistas locais e
visitantes, no âmbito do “Montanha Pico Festival”, enquanto desfruta de um chá oferecido
pelo Centro.
Casa da Montanha
info@mirateca.com
963 639 996
Organização: MiratecArts

1h
3,7

Corvo
OS BENEFÍCIOS DOS CHÁS
E INFUSÕES NO CORVO
10 jan. // 15h00
Convidamo-lo a visitar o Centro e a participar
numa sessão de informação onde será explicada a distinção entre chás e infusões e o modo
correto de os preparar, dando destaque aos seus
benefícios e qualidades. Pedimos que traga
uma caneca, para um momento de degustação
de chás e infusões.
Centro de Interpretação de Aves
Selvagens do Corvo
Inscrições limitadas até 8 jan.
pncorvo.centroambiental@azores.gov.pt
292 596 051
Parceria: Dr.ª Isabel Almeida
1h30

3h

Pico
VISITAS A GRUTAS
9, 16 e 23 jan. // 10h30
Nestas visitas a grutas e furnas, no âmbito
do “Montanha Pico Festival”, vamos dar a
conhecer as particularidades destas obras de
arquitetura da natureza. Convidamo-lo ainda
a assistir à atuação musical do saxofonista
Luís Senra.
Dia 9 – Gruta Sapateira; Dia 16 – Furna Nova
II; Dia 23 – Furna Henrique Maciel
Inscrições limitadas com mínimo
de 48h de antecedência
info@mirateca.com
963 639 996
Organização: MiratecArts

CAMINHADA DOS VULCÕES
17 jan. // 15h00
Vamos realizar um percurso interpretativo, no
âmbito do “Montanha Pico Festival”, orientado pelo Diretor do Parque Natural, onde serão
dadas a conhecer algumas curiosidades sobre
os vulcões do Pico.
Ponto de encontro na Casa da Montanha
Inscrições limitadas até 15 jan.
info@mirateca.com
963 639 996
Organização: MiratecArts

2h

Pico

Graciosa

Sao Miguel

PODA E ENXERTIA DE VINHA

PINTAR COM SOBRAS

DÁ VIDA AOS BIORRESÍDUOS!

30 jan. // 10h00

23 jan. // 15h00

29 jan. // 10h30

Nesta oficina, vamos dar a conhecer uma
forma de reutilizar sobras de alguns alimentos, transformando-os em tintas orgânicas.
No final, as tintas serão utilizadas para colorir
desenhos ou fazer pinturas livres e criativas.

Participe numa oficina onde vamos falar
sobre desperdício alimentar e biorresíduos, e criar tintas naturais a partir de sobras
de alimentos, para promover a redução da
produção de resíduos. No final, poderá utilizar
as tintas para ilustrar elementos naturais do
Parque Natural, como áreas protegidas e bio e
geodiversidade locais.

Traga a sua tesoura de poda e participe nesta
oficina onde iremos explicar como podar as
videiras. A atividade será composta por uma
componente teórica, onde serão explicados
diversos conceitos relacionados com o tema,
e no final iremos até à vinha demonstrar a
componente prática. Idade mínima recomendada: 16 anos.
Lajido de Santa Luzia
Inscrições limitadas até 28 jan.
pnpico.ecoteca@azores.gov.pt
292 241 420

2h

Sao Jorge
AJUDA A COMBATER AS INVASORAS
23 jan. // 10h00
Através de um passeio por uma área de
intervenção do projeto LIFE VIDALIA, vamos
observar diferentes espécies de flora, onde
iremos destacar as plantas alvo do Projeto. No
final, de forma a contribuir para a conservação da natureza, vamos realizar uma ação de
remoção de invasoras.
Pontinha do Topo
(ponto de encontro na Pontinha)
Inscrições limitadas até 20 jan.
pnsjorge.ecoteca@azores.gov.pt
295 417 018

3h

Centro de Visitantes da Furna do Enxofre
Inscrições limitadas até 22 jan.
parque.natural.graciosa@azores.gov.pt
295 403 870
1h30

Terceira
UMA AVENTURA NA RIBEIRA
30 jan. // 10h00
Venha passear pela Ribeira da Agualva, que
sofreu intervenções de requalificação após as
cheias de 2009, onde poderá conhecer a obra
hidráulica e a estação hidrométrica locais.
Esta ribeira é a única na ilha que apresenta
um regime perene, sendo também complementada pela cultura local ligada à moagem
de cereais para produção de farinha.
Ponto de encontro junto à placa do
início do trilho da Ribeira da Agualva
Inscrições limitadas até 28 jan.
parque.natural.terceira@azores.gov.pt
295 403 800
Parceria: Junta de Freguesia da Agualva

2

2h

Centro de Interpretação da Cultura do Ananás
Inscrições limitadas até 27 jan.
parque.natural.smiguel@azores.gov.pt
296 240 608

2h

Santa Maria
VIGILANTE POR UM DIA –
PAIS E FILHOS
30 jan. // 09h00
Traga a sua família e comemore o Dia Mundial
das Zonas Húmidas com o Parque Natural,
através de um percurso pedestre entre o Pico
Alto e a Praia Formosa, onde iremos destacar
a importância da monitorização das zonas
húmidas e dar a conhecer as suas funções,
incluindo a monitorização das ribeiras e nascentes. Idade mínima recomendada: 8 anos.
Ponto de encontro no Miradouro dos Picos
Inscrições limitadas até 28 jan.
parque.natural.stmaria@azores.gov.pt
296 206 790

4,5 3h30

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.
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