
07Pa
rq

ue
 A

be
rto

JULHO

DESPORTO NA FAJÃ LÁVICA  
DE VILA DO CORVO

Torneio de voleibol de praia no geossítio 
Fajã Lávica de Vila do Corvo. Breve 
apresentação sobre a geodiversidade da ilha, 
com particular enfoque nos geossítios que 
integram o Parque Natural. Idade mínima 
recomendada: 16 anos.
21 jul. // 15h00
Praia da Areia
Inscrições até 20 jul.
916 799 059
Organização: CNE - Agrupamento 1181  
do Corvo
Parceria: Parque Natural do Corvo

ATELIER DE VERÃO:  
BRINCAR COM OS SENTIDOS

Exploração do livro “Brincar com os 5 
sentidos”, editado pela Associação dos 
Amigos do Parque, através da realização 
de jogos lúdico-pedagógicos adaptados 
às particularidades da ilha. Atividade para 
crianças dos 6 aos 12 anos.
23 jul. // 14h00
Reserva Florestal de Recreio Luís Paulo 
Camacho
Inscrições até 21 jul.
parque.natural.flores@azores.gov.pt 
292 207 390
Parceria: Serviço Florestal das Flores  
e Corvo

FLORES

CORVO

3

FAIAL

BIODIVERSÃO

Oficina de produção de plantas, por 
sementeira e estacaria, nos viveiros do 
Jardim Botânico. Demonstração dos métodos 
a utilizar e explicação da importância da 
correta seleção das plantas a produzir, tendo 
em conta a sua utilidade e potencialidade 
invasora. Atividade para grupos organizados 
com crianças dos 6 aos 15 anos.
1 a 31 jul.
Jardim Botânico do Faial
Inscrições com mínimo de 48h de antecedência
pnfaial.jardimbotanico@azores.gov.pt  
292 948 140
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JUNTOS PELA CALDEIRA

Ação de remoção de espécies exóticas invasoras 
no trilho de descida à Caldeira, com o intuito de 
alertar para os perigos destas espécies na Região 
e sensibilizar para a preservação e conservação 
da flora endémica e nativa. Os participantes 
deverão levar água, lanche e faca de serra. 
Atividade realizada no âmbito do Dia Nacional 
da Conservação da Natureza.
28 jul. // 10h30
Trilho da Caldeira (ponto de encontro 
no parque de estacionamento do Jardim 
Botânico do Faial) 
Inscrições até 22 jul.
pnfaial.jardimbotanico@azores.gov.pt  
292 948 140

FAIAL

2

4

1h30

PASSEIO DOS DABNEY

Realização de um circuito interpretativo 
na Área de Paisagem Protegida do Monte 
da Guia, complementado com a realização 
de um peddy paper, para dar a conhecer a 
história deste local desde o séc. XIX, a sua 
importância na baleação, a família Dabney e 
os cabos telegráficos submarinos. Atividade 
para grupos organizados com crianças e 
adolescentes dos 6 aos 15 anos. 
1 a 31 jul.
Casa dos Dabney
Inscrições com mínimo de 5 dias de antecedência
parque.natural.faial@azores.gov.pt 
292 207 382

1h30

EMBAIXADORES DOS MARES

Realização de jogos lúdico-pedagógicos para 
dar a conhecer a importância da preservação 
e conservação dos oceanos e transmitir 
boas práticas relacionadas com a temática. 
Atividade para grupos organizados com 
crianças e adolescentes dos 4 aos 15 anos.
1 a 31 jul.
Aquário do Porto Pim - Estação de Peixes Vivos
Inscrições com mínimo de 5 dias de antecedência
parque.natural.faial@azores.gov.pt 
292 207 382
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15  € 

GRACIOSA
1ª PROVA DE NATAÇÃO DE ÁGUAS ABERTAS 
NO REINO DO PAINHO-DE-MONTEIRO

Prova de natação de águas abertas,  
para assinalar 10 anos desde que o 
painho-de-Monteiro, a mais pequena 
ave marinha endémica dos Açores, foi 
reconhecido como espécie.
21 jul. 
Ilhéu da Praia - Vila da Praia
Inscrições até 30 jun.
parque.natural.graciosa@azores.gov.pt // 
agraprome@gmail.com // sd.graciosa@
azores.gov.pt // 295 403 870
Organização: Agraprome
Parceria: Parque Natural da Graciosa // 
Direção Regional do Turismo // Câmara 
Municipal de Santa Cruz da Graciosa //
Unidade de Saúde da Ilha Graciosa // Asso-
ciação de Natação da Região Açores // Junta 
de Freguesia de São Mateus // Comissão de 
Festas da Fonte do Mato // Agrupamento de 
Escuteiros Marítimos da Praia // Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Ilha Graciosa

PASSEIO INTERPRETATIVO NAS FURNAS DO 
ENXOFRE

Percurso pedestre para avós e netos, no âmbito 
do Dia Mundial dos Avós (dia 26) e do Dia 
Nacional da Conservação da Natureza (dia 28), 
para promoção da prática de exercício físico na 
natureza e do contacto intergeracional.
28 jul. // 10h00
Furnas do Enxofre (ponto de encontro no 
parque de estacionamento das Furnas)
Inscrições até 26 jul.
parque.natural.terceira@azores.gov.pt 
295 403 800

TERCEIRA

2 5 € 

O NOSSO MAR

Passeio de barco entre a vila da Calheta e 
a Ponta de Rosais, realizado no âmbito do 
Dia Nacional da Conservação da Natureza, 
para observação da biodiversidade marinha e 
formação geológica da ilha, com o intuito de 
sensibilizar para conservação e preservação 
do património natural. 
Limite mínimo para a realização da atividade: 
10 participantes.
28 jul. // 09h00
Ponto de encontro no cais da Calheta
Inscrições até 26 jul.
parque.natural.sjorge@azores.gov.pt 
295 403 860
Parceria: Mar Azores // Geoparque Açores

SÃO JORGEFAIAL
UMA AVENTURA NA CASA DOS BOTES

Visita guiada interpretativa e dinamização de 
jogos na Casa dos Botes, com o intuito de 
dar conhecer o património histórico e natural 
da área envolvente. Atividade para grupos 
organizados com crianças e adolescentes dos 
6 aos 15 anos.
1 a 31 jul.
Casa dos Botes
Inscrições com mínimo de 48h de antecedência
pnfaial.vulcaodoscapelinhos@azores.gov.pt 
292 200 470
Parceria: Geoparque Açores
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GINCANA AZUL

Realização de uma gincana sobre a 
temática da Bandeira Azul 2018 “O Mar 
que Respiramos”, para dar a conhecer os 
principais produtores de oxigénio no mar e 
sensibilizar para a adoção de boas práticas 
face aos recursos marinhos. Atividade para 
grupos organizados com crianças dos 5 aos 
15 anos.
1 a 31 jul.
Praia de Porto Pim
Inscrições com mínimo de  48h de antecedência
pnfaial.ecoteca@azores.gov.pt 
292 241 009
Parceria: Associação Bandeira Azul da Europa

1

6

ÁREAS PROTEGIDAS NA GRACIOSA - 
PONTA DA RESTINGA

Visita guiada à Área Protegida para a Gestão de 
Habitats ou Espécies da Ponta da Restinga, com 
descida à Baía dos Homiziados e interpretação 
da bio e geodiversidade locais, com destaque 
para a nascente termal. 
8 jul. // 14h00
Ponto de enconto no Farol do Carapacho
Parceria: Graciosa Hotel // Geoparque 
Açores

GRACIOSA

3

5701h30



Cachalote // Physeter macrocephalus
O cachalote é uma espécie residente nos Açores. 

No entanto, é no mês de julho que as observações 
se tornam mais frequentes.

IOGA NA LAGOA AZUL DAS SETE CIDADES

Aula de ioga nas margens da Lagoa Azul. 
Visita à Loja do Parque com degustação de 
chá confecionado com plantas aromáticas do 
jardim da Loja. Os participantes devem levar 
tapete de ioga.
21 jul. // 10h00
Loja do Parque da Lagoa das Sete Cidades 
Inscrições até 18 jul. 
pnsmiguel.setecidades@azores.gov.pt
Parceria: Espaço Púrusha

SÃO MIGUEL
GIRA A ROLETA DO PARQUE NATURAL

Dinamização de um jogo sobre as áreas protegidas 
do Parque Natural e da flora e fauna locais, com 
destaque para o morcego-dos-Açores. Idade 
mínima recomendada: 7 anos. Ação realizada 
no âmbito do programa Ciência Viva no Verão.
20 jul. // 19h00
Jardim António Borges
Organização: Expolab
Parceria: Parque Natural de São Miguel
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SANTA MARIA
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TRILHO DA COSTA NORTE

Percurso paisagístico-cultural por uma 
área com grande diversidade ecológica 
e geológica que caracteriza o Parque 
Natural. Ação realizada com o intuito de 
dar a conhecer as áreas protegidas e a bio e 
geodiversidade locais e sensibilizar para a 
conservação dos recursos naturais da ilha.  
Idade mínima recomendada: 12 anos.
14 jul. // 14h00
Ponto de encontro às 13h30 no Centro 
Cultural Cristovão Colombo 
Inscrições até 12 jul.
parque.natural.stmaria@azores.gov.pt 
296 206 790
Parceria: Associação Escravos da Cadeinha 
// Geoparque Açores

4 9

FÉRIAS NO PARQUE: 
PLÁSTICO NÃO É PEIXE

Sessão de sensibilização, para crianças 
dos 7 aos 12 anos, composta por jogos de 
correspondência sobre o lixo marinho e 
elaboração de uma cadeia alimentar, que visa 
alertar para os perigos associados ao incorreto 
depósito de resíduos no mar. Atividade 
realizada no âmbito do programa Bandeira 
Azul da Europa.
26 jul. // 15h00
Centro de Interpretação Ambiental Dalberto 
Pombo // Casa dos Fósseis
Inscrições até 24 jul.
parque.natural.stmaria@azores.gov.pt 
296 206 790
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 7º ANIVERSÁRIO DO CENTRO  
DE MONITORIZAÇÃO E INVESTIGAÇÃO 
DAS FURNAS

Comemoração do aniversário do Centro 
com oferta de bolo e infusões de aromáticas 
do Pomar. Realização de um percurso 
interpretativo à área envolvente, pelas 14h00, 
que visa dar a conhecer a bio e geodiversidade 
presentes na Área de Paisagem Protegida, 
assim como a história e a cultura locais.
1 jul. // 10h00
Centro de Monitorização e Investigação  
das Furnas

SÃO MIGUEL

8

DO CENTRO AOS ANANASES DE SANTO 
ANTÓNIO

Visita guiada à exposição do Centro e passeio 
às estufas dos Ananases de Santo António, 
com plantação de brolho, para dar a conhecer 
as entidades locais relacionadas com a 
cultura e comercialização do ananás dos 
Açores. Limite mínimo para a realização da 
atividade: 4 participantes. Taxa de inscrição: 
Individual - 7,50€; Famílias - 7,00€ por 
pessoa.
13 jul. // 09h30
Ponto de encontro no Centro de 
Interpretação da Cultura do Ananás
Inscrições até 10 jul.
pnsmiguel.centroananas@azores.gov.pt
Parceria: Part’Ilha - Associação de Cultura e 
Desenvolvimento Local, AC // Plantação de 
Ananases de Santo António

7,5  € 7  € 2h30

SANTA MARIA
SANTA MARIA À LUPA

Observação de espécies artrópodes endémicas 
existentes na ilha, com explicação da relação 
entre as suas características e os seus habitats.
4 jul. // 15h00
Centro de Interpretação Ambiental Dalberto 
Pombo // Casa dos Fósseis
Inscrições até 2 jul.
parque.natural.stmaria@azores.gov.pt 
296 206 790

1h30


