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Aqui há Aves des

«Ciência Viva no Verão em Rede» está de volta ao
Entroncamento, Tomar, Torres Novas e Reserva Natural
do Paul do Boquilobo
O programa Ciência Viva no Verão em Rede está de volta e a 30POR1LINHA
preparou 6 atividades para desa�ar a população da região a viver a Biologia no
Verão
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Paul do Boquilobo
Já no próximo domingo dia 4 de agosto vamos à descoberta das aves que vivem no Parque Verde do

Bonito no Entroncamento, será a nossa estreia neste espaço e contamos com a presença de todos

para nos ajudarem na identi�cação das espécies que por ali vivem e/ou passam.

A 18 de agosto, vamos mais uma vez à descoberta das aves do Jardim do Mouchão em Tomar

durante a manhã para mais um “Aqui há Aves!” neste belo jardim.

E no dia 1 de setembro preparámos um percurso urbano para descoberta da biodiversidade, na cidade

de Tomar, é ao �m da tarde o “Biodiver-cidade”.

Dia 7 de setembro fazemos uma visita à Reserva Natural do Paul do Boquilobo para uma sessão de

anilhagem cienti�ca de aves. Nesta actividade poderão �car a conhecer melhor este método de

investigação e a sua importância para o conhecimento dos hábitos das diferentes espécies.

A 8 de setembro, vamos desvendar a várias aves que habitam o Jardim das Rosas na cidade de

Torres Novas, nesta actividade iremos estar durante a manhã a realizar observação de aves com

quem se queira juntar a nós, não faltem ao “Aqui há Aves!”.

Para terminar, no dia 15 de setembro vamos estar na Azinhaga (Golegã) para percorrer a zona

ribeirinha que foi requali�cada e descobrir as aves que ali habitam. Será mais uma edição do “Aqui há

Aves!” Na Azinhaga iremos realizar a actividade na parte da manhã e na parte da tarde!

As actividades são gratuitas e adequadas a todas as idades, de jovens, a adultos e famílias, ideais

para quem tenha curiosidade pela vida que habita nas cidades e também para quem esteja a iniciar a

prática de observação de aves.

Para mais informações e inscrições podem consultar a página do Ciência Viva no Verão:

http://www.cienciaviva.pt/veraocv/2019/
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