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FAIAL

FAIAL

MOSTRA DE PLANTAS ENDÉMICAS

DESCIDA À CALDEIRA DO FAIAL

HÁ MORCEGOS NO JARDIM?

Exposição de plantas endémicas para
promoção
da
biodiversidade
local.
Dinamização de um jogo de correspondência
entre as plantas expostas e as suas
características.
1 a 15 ago.
Centro de Interpretação Ambiental do Boqueirão
Parceria: Serviço Florestal das Flores e Corvo

Descida à Caldeira para observação da
Laurissilva húmida existente no local e
explicação das suas particularidades. Os
participantes devem trazer água e protetor
solar. Idade mínima recomendada: 12 anos.
5 ago. // 09h00
Caldeira do Faial (ponto de encontro no
Miradouro da Caldeira)
Inscrições limitadas até 3 ago.
parque.natural.faial@azores.gov.pt | 292 207 382
Parceria: Geoparque Açores

Passeio pelo Jardim Botânico para observar
morcegos e identificar as suas vocalizações
com recurso a um detetor de ultrassons. Ação
realizada no âmbito da Noite Internacional
dos Morcegos, direcionada para famílias
com crianças a partir dos 5 anos.
24 ago. // 21h00
Jardim Botânico do Faial
Inscrições limitadas até 22 ago.
pnfaial.jardimbotanico@azores.gov.pt
292 207 360

CORVO

A ILHA VISTA DO MAR

Passeio marítimo à volta da ilha para
observação e interpretação das encostas
e falésias, bem como da orla costeira e
componente marinha do Parque Natural,
em particular a Área Protegida de Gestão de
Recursos da Costa do Corvo.
10 ago. // 14h30
Ponto de encontro no cais do Porto da Casa
Inscrições limitadas até 8 ago.
parque.natural.corvo@azores.gov.pt
292 596 051
Parceria: Capitana do Porto de Santa Cruz
das Flores / Geoparque Açores

3

1h

3h30

PERÍMETRO DA CALDEIRA DO FAIAL

PICO

Percurso pedestre no perímetro da Caldeira,
para observação deste geossítio que resultou
de sucessivas fases de abatimento. Os
participantes devem trazer água e protetor
solar. Idade mínima recomendada: 12 anos.
7 ago. // 09h00
Caldeira do Faial (ponto de encontro no
Miradouro da Caldeira)
Inscrições limitadas até 5 ago.
parque.natural.faial@azores.gov.pt | 292 207 382
Parceria: Geoparque Açores

HÁ MORCEGOS NO PARQUE?

7

2h30

Passeio pelo Lajido, direcionado a famílias, para
observação de morcegos e explicação da sua
ecologia, no âmbito da Noite Internacional dos
Morcegos. Taxa de inscrição: 2,00€ por família.
31 ago. // 18h00
Lajido de Santa Luzia
Inscrições limitadas até 29 ago.
ecoteca.pico@azores.gov.pt | 292 241 420
Parceria: Os Montanheiros - Núcleo do Pico
2€

2h30

1h30

À PROCURA DE MORCEGOS

Passeio para observação de morcegos, com
recurso a um detetor de ultrassons para
identificação das suas vocalizações, no
âmbito da Noite Internacional dos Morcegos.
24 ago. // 21h00
Lugar do Cantinho (ponto de encontro no
Largo do Ribeirão)
Inscrições limitadas até 22 ago.
parque.natural.corvo@azores.gov.pt
292 596 051
1h30

TRILHO ENTRE MONTES

SÃO JORGE

Percurso pedestre com explicação da
formação dos vulcões do Monte da Guia e
do Monte Queimado, bem como da história
deste local desde o século XVIII. Os
participantes devem trazer água e protetor
solar. Idade mínima recomendada: 12 anos.
9 ago. // 09h00
Monte da Guia e Monte Queimado (ponto
de encontro no parque de estacionamento)
Inscrições limitadas até 7 ago.
parque.natural.faial@azores.gov.pt | 292 207 382
Parceria: Geoparque Açores

GINCANA NO PARQUE

3,2

1h30

Comemoração do aniversário da Casa do
Parque com a realização de uma gincana,
elaborada com materiais reciclados, aliando
a tradição com a preservação do ambiente.
Para famílias com crianças dos 6 aos 12 anos.
15 ago. // 10h30 – 17h00
Casa do Parque de São Jorge
Inscrições limitadas até 9 ago.
pnsjorge.casadoparque@azores.gov.pt
295 417 018
1h30

Jamanta (Mobula tarapacana)
Espécie migratória que ocorre nos Açores nos meses
em que a temperatura da água do mar é mais elevada.
Nos Açores não é explorada comercialmente, possuindo
interesse relevante para o ecoturismo subaquático.

GRACIOSA

SÃO MIGUEL

SANTA MARIA

À DESCOBERTA DO MORCEGO DOS AÇORES

3 ANOS A DAR FRUTOS

Saída para observação de morcegos,
com recurso à utilização de um detetor
de ultrassons para audição das suas
vocalizações. Atividade realizada no âmbito
da Noite Internacional dos Morcegos.
22 ago. // 21h30
Ponto de encontro na Praça Fontes Pereira
de Melo
parque.natural.graciosa@azores.gov.pt
295 430 870

Comemoração do aniversário do Centro com
a degustação de ananás em fresco e elaboração
de vasos ecológicos a partir da reutilização
das cascas, das 10h30 às 12h30. Exposição
dos vasos elaborados que estarão a concurso
para votação pelos visitantes do Centro no
decorrer do dia.
24 ago // 10h00
Centro de Interpretação da Cultura do Ananás
Inscrições limitadas para elaboração dos vasos
até 23 ago.
pnsmiguel.centroananas@azores.gov.pt
296 383 026

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL
DALBERTO POMBO - 10 ANOS
DE VALORIZAÇÃO DO PATRIMÓNIO
NATURAL DE SANTA MARIA

1h

SÃO MIGUEL
IV FESTIVAL DE FIBRAS NATURAIS
Realização de workshops dedicados ao artesanato
regional e exposição de peças elaboradas com
fibras naturais, nomeadamente vime, linho,
espadana e bambu. Este evento realiza-se no
Antigo Pomar de modo a proporcionar aos
visitantes o contacto direto com as plantas que
dão origem à matéria-prima para o Festival.
3 e 4 ago. // 10h00 – 18h00
Antigo Pomar das Caldeiras da Lagoa das Furnas
Parceria: Secretaria Regional dos
Transportes e Obras Públicas / Centro
Regional de Apoio ao Artesanato

SEMANA DO ANANÁS
Semana de atividades lúdicas para crianças e
adolescentes dos 7 aos 13 anos, com a elaboração
de fantoches para realização de uma peça de
teatro, preparação e degustação de guloseimas e
realização de trabalhos manuais, tendo o ananás
como tema central. Os participantes devem
trazer lanche. Taxa de inscrição: 1,00€ por dia.
6 a 9 ago. // 10h30
Centro de Interpretação da Cultura do Ananás
Inscrições limitadas até 5 ago.
pnsmiguel.centroananas@azores.gov.pt
296 383 026
1€

2h30

8h

EM BUSCA DO MORCEGO DOS AÇORES
Comemoração da Noite Internacional dos
Morcegos através de uma breve sessão
teórica, um peddy-paper e da observação e
audição de morcegos. Atividade direcionada
a famílias com crianças a partir dos 5 anos.
24 ago. // 17h30
Centro de Interpretação Ambiental
da Caldeira Velha
Inscrições limitadas até 23 ago.
parque.natural.smiguel@azores.gov.pt
3h

SANTA MARIA

Celebração do 10º aniversário do Centro com a
partilha de testemunhos e histórias vivenciadas
com o naturalista. Recriação de atividades
que antigos jovens naturalistas aprenderam
com Dalberto Pombo, como a preparação de
borboletas e a captura de insetos, com posterior
devolução para o meio ambiente.
21 ago. // 20h30
Centro de Interpretação Ambiental Dalberto
Pombo // Casa dos Fósseis
Parceria: Corpo Nacional de Escutas Agrupamento 394 do Aeroporto
2h

TRILHO PICO ALTO-PRAIA FORMOSA
Percurso pedestre para observação e
explicação das particularidades da bio
e geodiversidade locais. Idade mínima
recomendada: 12 anos.
24 ago. // 13h30
Ponto de encontro na Ermida de Santo
Amaro - Praia Formosa
Inscrições limitadas até 22 ago.
parque.natural.stmaria@azores.gov.pt
296 206 790
Parceria: Associação Cultural Maré de Agosto
/ Geoparque Açores
7

O TEU PARQUE NATURAL EM FOTOGRAFIA
Concurso fotográfico sobre as áreas do
Parque Natural, composto por cinco
categorias: fósseis, geodiversidade, mar,
flora e fauna. Regulamento disponível em
educarparaoambiente.azores.gov.pt.
Entrega das fotografias até 6 ago.
parque.natural.stmaria@azores.gov.pt
296 206 790
Parceria: Secção de Fotografia do Clube Asas
do Atlântico / Município de Vila do Porto

4h

HÁ MORCEGOS NA TUA ILHA?
Observação de morcegos, com destaque para
a espécie endémica dos Açores, e identificação
das suas vocalizações através da utilização de
um detetor de ultrassons. Atividade realizada no
âmbito da Noite Internacional dos Morcegos.
31 ago. // 19h00
Ponto de encontro na Reserva Florestal de
Recreio de Valverde
Inscrições através de www.cienciaviva.pt/veraocv
Parceria: Expolab
1h30

