Parque Aberto

06
JUNHO

FLORES

FAIAL

PICO

OS ENCANTOS DOS PARQUES NATURAIS
DO OCIDENTE

CAMINHAR ENTRE VULCÕES

OS MORCEGOS FAZEM BARULHO?

Visita guiada à Vila e às Áreas Protegidas
do Parque Natural do Corvo, para explicar
a importância das diferenças na bio e
geodiversidade entre as ilhas, e explicação
das características que contribuíram para
a atribuição da classificação de Reserva da
Biosfera à ilha do Corvo.
15 jun. // 09h30
Ponto de encontro no Porto do Boqueirão
Inscrições até 5 jun.
parque.natural.flores@azores.gov.pt
292 241 440
Parceria: Hotel Ocidental
20€

6h30

CORVO

DECORAÇÃO SUSTENTÁVEL

Oficina de reutilização de materiais,
orientada por Hernâni Furtado, para criação
de utensílios e peças decorativas, de forma a
incentivar a redução da produção de resíduos.
9 jun. // 14h30
Centro de Convívio da Santa Casa da
Misericórdia do Corvo
Inscrições até 7 jun.
parque.natural.corvo@azores.gov.pt
292 596 051
Parceria: Hernâni Furtado
2€

Percurso pedestre, no âmbito da Semana
Europeia de Geoparques, orientado por um
geógrafo, com interpretação da paisagem
local e das suas estruturas geológicas. Os
participantes devem trazer água e protetor
solar. Idade mínima recomendada: 14 anos.
2 jun. // 09h00
Cabeço Verde - Costado da Nau (ponto
de encontro no parque de estacionamento
do Centro de Interpretação do Vulcão dos
Capelinhos)
Inscrições até 30 mai.
pnfaial.vulcaodoscapelinhos@azores.gov.pt
292 200 470
Parceria: Geoparque Açores

3h

2,6

3h

MEDITAÇÃO PARA CRIANÇAS

Sessão de meditação para crianças no Jardim,
para promoção do contacto com a natureza.
No dia 15 a sessão será destinada às crianças
dos 3 aos 6 anos e no dia 22 às crianças dos
7 aos 12 anos.
15 e 22 jun. // 10h30
Jardim Botânico do Faial
Inscrições até 12 e 19 jun.
jardim.arco.iris.meditar@gmail.com
918 065 641
Organização: Jardim Arco-Íris
45
min

Sessão de sensibilização sobre o morcego-dos-Açores, o único mamífero endémico
da Região com saída de campo para ouvir
as vocalizações desta espécie, através de um
detetor de ultrassons.
12 jun. // 21h30
Ponto de encontro no Cruzeiro (Lajes do
Pico)
Inscrições até 10 jun.
pnpico.ecoteca@azores.gov.pt
292 241 420
1h

SÃO JORGE

REGATA ECOLÓGICA

Elaboração de embarcações a partir da
reutilização de materiais e regata dinamizada
nas poças de maré da Fajã do Ouvidor.
Atividade direcionada para crianças dos 4
aos 12 anos.
29 jun. // 10h30 - 17h00
Casa do Parque de São Jorge
Inscrições até 24 jun.
pnsjorge.casadoparque@azores.gov.pt
295 417 018
Parceria: Geoparque Açores
1€

3h

Mero (Epinephelus marginatus)
Peixe sedentário que vive no litoral rochoso
ou em montes submarinos de baixa profundidade.
É conhecido pela sua curiosidade, aproximando-se
sem medo dos mergulhadores.

GRACIOSA

TERCEIRA

SÃO MIGUEL

ILHÉU DA PRAIA, A TERRA
DOS PAINHOS-DE-MONTEIRO

VOLCANO DAY

CIENTISTA POR UMA NOITE

Exposição dinamizada pelos vigilantes da
natureza e patente até 3 de julho, sobre as
espécies endémicas e nidificantes existentes
no Ilhéu e explicação das características
que contribuíram para as classificações que
foram atribuídas a este local.
3 jun. // 14h00
Santa Casa da Misericórdia de Santa Cruz
da Graciosa

Sessão de informação sobre os vulcões dos
Açores com destaque para o vulcanismo da
ilha Terceira. Passeio pedestre pela cidade
de Angra do Heroísmo com interpretação
da geodiversidade local. Ação realizada no
âmbito da Semana Europeia de Geoparques.
1 jun. // 10h00
Loja do Parque de Angra do Heroísmo
Inscrições até 29 mai.
parque.natural.terceira@azores.gov.pt
295 403 800
Parceria: Geoparque Açores
2h

Pernoita no Centro para crianças e
adolescentes entre os 10 e os 14 anos, com
a realização de diversas atividades científicas
sobre a bio e geodiversidade locais.
1 e 2 jun. // 14h30 – 09h00
Centro de Monitorização e Investigação das
Furnas
Inscrições até 29 mai.
pnsmiguel.cmif@azores.gov.pt
296 584 436
3,5€

17h30

DESFOLHA ESTA ENDÉMICA!

VEM CONHECER
O MORCEGO-DOS-AÇORES

Sessão de sensibilização para a preservação
do morcego-dos-Açores, o único mamífero
endémico da Região, composta por briefing
inicial e saída ao anoitecer, para observar
alguns espécimes e ouvir as suas vocalizações
através de um detetor de ultrassons.
14 jun. // 19h30
Ponto de encontro na Casa do Povo dos
Altares
Inscrições até 13 jun.
parque.natural.terceira@azores.gov.pt
295 403 800
Parceria: Casa do Povo dos Altares
2h

PEDALAR NO PARQUE

Passeio de bicicleta com interpretação
ambiental, para promoção da prática de
exercício físico na natureza. Os participantes
devem trazer bicicleta. Idade mínima
recomendada: 12 anos.
15 jun. // 10h00
Ponto de encontro nas imediações da Gruta
do Natal
Inscrições até 12 jun.
parque.natural.terceira@azores.gov.pt
295 403 800
Parceria: Guarda Nacional Republicana
3h

Oficina de expressão plástica orientada por
Manuel Francisco dos Anjos, sobre a espécie
endémica Viburnum treleaseiou (folhado),
para crianças dos 10 aos 12 anos. Os
participantes devem trazer lanche.
8 jun. // 13h30
Centro de Interpretação da Cultura do
Ananás
Inscrições até 7 jun.
parque.natural.smiguel@azores.gov.pt
296 240 608
Parceria: Manuel Francisco dos Anjos
3h30

