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“Predadores da Noite” em foco no Centro Ciência
Viva do Alviela

43.564 pessoas gostam disto.GostoGosto

O Centro Ciência Viva do Alviela (CCVAlviela) promove no dia 17 de Maio, pelas 16h30, a actividade "Predadores da Noite".
Com base nos animais noctívagos, irá falar-se de aves de rapina nocturnas, com Ana Marques do Projecto TytoTagus, do
lobo ibérico com Francisco Petrucci-Fonseca, do Grupo Lobo, e de morcegos com Maria João Silva, do CCVAlviela.

A par de toda a aprendizagem sobre os diferentes animais haverá um pic-nic partilhado, observação de aves de rapina no
seu habitat e um passeio até à entrada de uma gruta para ver a saída dos morcegos para caçar. As inscrições são
obrigatórias e devem ser feitas através do número 249881805 ou do email info@alviela.cienciaviva.pt.

A iniciativa é realizada com a colaboração do Grupo Lobo e da Universidade de Évora para comemorar o Dia Mundial das
Famílias e o Dia Internacional da Diversidade Biológica.

Diga o que pensa sobre este Artigo. O seu comentário será enviado directamente para a redacção de O MIRANTE.
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