
À DESCOBERTA DA  
BIODIVERSIDADE DO PICO

Percurso interpretativo com observação de 
aves, para dar a conhecer a biodiversidade 
da plataforma costeira das Lajes do Pico.
Atividade para crianças e adolescentes dos 
10 aos 16 anos. 
22 ago. // 16h00
Plataforma Costeira das Lajes (ponto de 
encontro na antiga Escola Secundária das 
Lajes)
Inscrições até 20 ago.
parque.natural.pico@azores.gov.pt 
292 207 375
Parceria: Câmara Municipal das Lajes do Pico 
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AGOSTO
VERÃO NO BOQUEIRÃO

Visita guiada ao Centro e observação da 
biodiversidade existente na zona envolvente. 
Elaboração de desenhos alusivos à 
biodiversidade marinha, para dar a conhecer 
as principais ameaças destas espécies 
e sensibilizar para a sua conservação. 
Atividade para crianças dos 6 aos 10 anos.
6 ago. // 14h30
Centro de Interpretação Ambiental do 
Boqueirão
Inscrições até 4 ago.
parque.natural.flores@azores.gov.pt 
292 542 447

FLORES FAIAL

À DESCOBERTA DA RIBEIRINHA

Percurso pedestre por antigos caminhos 
rurais, que outrora tiveram grande 
importância na ligação aos lugares mais 
isolados, para promoção do património 
natural e histórico local. Aconselha-se os 
participantes a levar água e protetor solar. 
Idade mínima recomendada: 8 anos.
10 ago. // 9h00
Freguesia da Ribeirinha (ponto de encontro 
na Junta de Freguesia da Ribeirinha)
Inscrições até 8 ago.
parque.natural.faial@azores.gov.pt 
292 240 684
Parceria: Junta de Freguesia de Castelo 
Branco // Geoparque Açores

TRILHO ENTRE MONTES
Percurso interpretativo onde será abordada 
a formação do vulcão submarino do Monte 
da Guia e do vulcão subaéreo do Monte 
Queimado, bem como a história cultural deste 
local desde o século XVIII. Aconselha-se os 
participantes a levar água e protetor solar. 
Idade mínima recomendada: 12 anos.
8 ago. // 09h00
Monte da Guia e Monte Queimado (ponto 
de encontro no parque de estacionamento do 
Monte da Guia)
Inscrições até 6 ago.
parque.natural.faial@azores.gov.pt 
292 240 684
Parceria: Geoparque Açores

PICO

SÃO JORGE
CASAS NO PARQUE

Comemoração do 6º aniversário da Casa 
do Parque. Conversa informal e realização 
da atividade prática “Diz-me onde moras, 
dir-te-ei quem és”, sobre os diferentes tipos 
de habitats existentes no Parque. Atividade 
direcionada a famílias com crianças a partir 
dos 5 anos.
15 ago. // 11h00 às  12h30 // 14h00  às 15h30
Casa do Parque de São Jorge
Inscrições até 10 ago.
parque.natural.sjorge@azores.gov.pt 
295 417 018
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FAIAL

DESCIDA À CALDEIRA DO FAIAL

Descida à Caldeira para observação da floresta 
Laurissilva húmida existente no local e explicação 
das suas particularidades, com o intuito de 
sensibilizar para a conservação e preservação do 
património natural. Aconselha-se os participantes 
a levar água e protetor solar. Idade mínima 
recomendada: 12 anos. 
6 ago. // 09h00
Caldeira do Faial (ponto de encontro no 
parque de estacionamento do Monte da 
Guia)
Inscrições até 3 ago.
parque.natural.faial@azores.gov.pt 
292 240 684
Parceria: Junta de Freguesia de Castelo Branco 
// Geoparque Açores
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FÉRIAS NO PARQUE

Realização de atividades diversas em áreas do 
Parque Natural, nomeadamente experiências 
relacionadas com o mar e visitas guiadas 
para observação da bio e geodiversidade 
locais. Atividade para grupos organizados 
com crianças a partir dos 6 anos.
6 a 24 ago.
Inscrições com mínimo de 2 dias  
de antecedência
parque.natural.graciosa@azores.gov.pt

GRACIOSA

4
SÃO MIGUEL
CENTRO DE PORTAS ABERTAS

Realização de visitas guiadas gratuitas no 
Centro às 10h30, 11h30, 14h00, 15h00 e 
16h00, com degustação de ananás em fresco, 
para promoção do Centro e da cultura do fruto 
rei. Oficina de encadernação e scrapbooking 
para adolescentes entre os 13 e os 18 anos, 
das 15h00 às 16h00. Atividades realizadas 
no âmbito das Festas de Nossa Senhora dos 
Anjos.
15 ago. // 10h00 às 17h00
Centro de Interpretação da Cultura do 
Ananás
Parceria: Part’Ilha - Associação de Cultura e 
Desenvolvimento Local, AC

SÃO MIGUEL
III FESTIVAL DE FIBRAS NATURAIS

Realização de workshops dedicados 
ao artesanto regional e exposição de 
peças elaboradas com fibras naturais, 
nomeadamente vime, linho, espadana, 
contas de lágrima-de-nossa-senhora e folha 
de conteira. O Festival realiza-se no Antigo 
Pomar de modo a proporcionar aos visitantes 
o contacto direto com as plantas que dão 
origem à matéria-prima para este evento. As 
inscrições para os workshops são efetuadas 
na entrada do Antigo Pomar.
11 e 12 ago. // 10h00 às 12h00 // 14h00 às 17h00
Antigo Pomar das Caldeiras da Lagoa das 
Furnas
Parceria: Centro Regional de Apoio ao 
Artesanato // Junta de Freguesia de Água 
Retorta // Junta de Freguesia de Furnas // 
Câmara Municipal da Povoação // Câmara 
Municipal de Ponta Delgada // Grupo 
Bensaúde

SANTA MARIA
DE PÉ NA POÇA

Percurso pedestre pela Praia do Castelo 
para dar a conhecer a biodiversidade e 
fósseis marinhos existentes no local, com 
explicação dos fatores que condicionam a sua 
distribuição. Idade mínima recomendada: 
6 anos. Atividade realizada no âmbito do 
programa Ciência Viva no Verão.
7 ago. // 15h00
Praia do Castelo - Praia Formosa (ponto 
de encontro no Forte São João Batista às 
14h45)
Parceria: Geoparque Açores
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TRILHO PICO ALTO - PRAIA FORMOSA

Percurso pedestre realizado no âmbito do 34º 
Festival Maré de Agosto, para dar a conhecer 
a história geológica da ilha, bem como as 
características da biodiversidade local. Será 
disponibilizado transporte desde a Praia 
Formosa até ao início do percurso. Idade 
mínima recomendada: 12 anos. 
25 ago. // 13h30
Ponto de encontro na Ermida de Santo 
Amaro - Praia Formosa
Inscrições até 23 ago.
parque.natural.stmaria@azores.gov.pt 
296 206 790
Parceria: Associação Cultural Maré de 
Agosto // Geoparque Açores
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Golfinho-comum // Delphinus delphis
É uma das espécies de cetáceos mais comuns nos Açores.  

Nos avistamentos feitos durante a primavera e o verão está 
normalmente acompanhado das suas crias.


