
Datas/Horários:  

01 junho: 08h30 - 12h30  

 

Organização: Associação Transumância e Natureza 

(ATNatureza); Guia: Carlos Pacheco. 

  

Ponto de partida e chegada: Parque Urbano do Rio 

Fresno. 

 

N.º participantes: mínimo - 2  máximo – 15.  

 

Idade Mínima: 6 anos. 

 

Recomendações: Levar vestuário e calçado confortável 

e trazer binóculos, guia de identificação de aves, água, 

comida, protetor solar e chapéu. 

 

Preço por participante: 3 € (para seguro) 

 

Pagamento: Não requer pagamento prévio, pois será 

feito no local. 

 

Inscrição: Através do formulário em 

www.observarribas.com (menu Inscrições). 

Saída "Conhecer o canto das aves"  

Cláudia Costa 

Breve descrição:  

Pequena caminhada para escutar (e ver) 

algumas das aves que podemos 

encontrar às portas de Miranda do Douro 

e aprender a conhecer os seus cantos. 

Dificuldade baixa, adequado para todos 

os públicos.  

Porque cantam as aves? Que outras 

vocalizações têm? Como produzem os 

cantos? Como podemos distingui-las e 

aprender os seus cantos? Qual a 

utilidade de conhecer os seus cantos? 

Estas serão algumas das questões que 

procuraremos responder nesta visita em 

que daremos a conhecer as aves através 

seus seus cantos e vocalizações.  

ATNatureza 

http://atnatureza.blogspot.pt/
http://www.observarribas.com/


Datas/Horários:  

02 junho: 16h10 - 16h30  

 

Organização: Associação Transumância e Natureza 

(ATNatureza); Orador: Carlos Pacheco. 

  

Local: ??? 

 

À conversa sobre “A Reserva Natural Privada da Faia Brava"  

Cláudia Costa 

Breve descrição:  

A Reserva Natural da Faia Brava, criada em 2010, é a primeira e única Reserva Natural Privada 

em Portugal. Teve na sua génese a conservação do britango e da águia de Bonelli no vale do 

Coa, mas posteriormente o âmbito alargou-se a objetivos bem mais ambiciosos, que visam uma 

gestão efetiva do território, tendo como principais motes promover o restauro ecológico e a 

recuperação dos ecossistemas naturais em todo a sua plenitude. A Faia Brava é gerida 

exclusivamente para efeitos de conservação da natureza e da biodiversidade, e nasceu de um 

sonho que teve início no ano 2000, ano em que foi criada a Associação Transumância e Natureza 

(ATNatureza). A missão da ATNatureza é a de conservar, valorizar, conhecer e divulgar o 

património natural do Nordeste de Portugal, pela via da sustentabilidade e com a participação da 

comunidade, através da gestão e da proteção de áreas naturais. Desenvolve por isso, projetos de 

restauro ecológico, incluindo ações de reflorestação, revitalização de atividade agropecuárias 

tradicionais, agricultura biológica, sensibilização, educação e divulgação ambientais. Nesta 

palestra pretendemos dar a conhecer a Associação Transumância e Natureza e a Reserva da 

Faia Brava, que constituiu a expressão maior do trabalho desenvolvido pela associação ao longo 

de quase 20 anos.  

 

Fernando Romão 

http://atnatureza.blogspot.pt/

