
 
 

 

 

* aguarda confirmação | programa sujeito a alterações 

 

Programa Tenda do Parque 
 

Dia 12 Abril 
 

[10h00] Inauguração de Escultura alusiva ao Património Natural do Município da autoria de José de Oliveira 

Sessão de abertura  

Diamantino Sabina Presidente da Câmara Municipal de Estarreja 

Paula Sarmento Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas 

Jorge Moreira da Silva Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia* 
Miguel de Castro Neto Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da Conservação da Natureza 

Pedro Machado Presidente do Turismo do Centro de Portugal* 

Ribau Esteves Presidente da CI Região de Aveiro* 

 
 

[10h30] Killian Mullarney The Art of Bird Identification: a Forty Year Perspective on Birding and Field Guides 

Um dos melhores ilustradores do mundo e autor do mais completo guia de aves da Europa 

[11h30] Luís Henrique Pereira Vida Selvagem em Documentário* 

Jornalista RTP- Responsável pelos conteúdos "VIDA ANIMAL EM PORTUGAL E NO MUNDO” 

[12h30] Hugo Oliveira Biodiversidade de um Parque Urbano / Caso do Parque Biológico de Gaia 

Responsável pela área zootécnica do Parque Biológico de Gaia 
 

[Intervalo para almoço] 
 

[15h00] Milene Matos Baixo Vouga Lagunar: A dinâmica homem-natureza como potenciadora da biodiversidade 

Investigadora de pós-doutoramento na Unidade de Vida Selvagem do Departamento de Biologia da Universidade de Aveiro 

[15h30] António Luís Turismo de natureza na Região de Aveiro- Potencialidades e possibilidades 

Professor do Departamento Biologia da Univ. Aveiro, Autor do Guia das Aves das Dunas de S. Jacinto e Responsável pelo "Laboratório de Ecologia Marinha e Estuarina" 

[16h00] João Nunes da Silva Uma abordagem à Garça-vermelha em Salreu 

Fotógrafo de Natureza, jornalista, responsável pelo banco de imagens ILUSTRANATUR. Colaborador da National Geographic Portugal 

[16h30] José Tavares Abutres na Europa-distribuição, estatuto de conservação e perspetivas futuras & projectos de reintrodução 

Diretor da Vulture Conservation Foundation na Suiça 

[17h00] René Pop Photographing Birds Over the Years  

Um dos melhores fotógrafos de aves do mundo, colaborador da revista Dutch Birding 

 
Dia 13 Abril  
 

[14h00] Helder Costa Histórias com aves 

Ornitólogo há mais de 20 anos, autor e co-autor de 11 livros e mais de 60 artigos científicos  

[14h30] Jorge Costa Geopark Naturtejo 

Coordenador do Geopark Naturtejo 

[15h00] Alexandra Lopes|Vanessa Oliveira Voluntário SPEA: envolvidos na conservação das aves e habitats 

Departamento de Cidadania Ambiental da SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

[15h30] Vanesa Palacios Extremadura: paraíso de aves rapaces en Europa 

Responsável pelo Clube de Birdwatching na Extremadura – Direção Geral de Turismo do Governo da Extremadura  

[16h00] David Lindo How to be an Urban Birder 

Apresentador de diversos programas sobre aves e natureza (BBC), conhecido como Birdwatcher Urbano. É dos mais conhecidos observadores de aves do Reino Unido 

http://leme.web.ua.pt/
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Workshops Atividades de Campo 
 

 

Dia 12 Abril  
 

[9h30-12h00] De Olho nas Aves no Percurso de Salreu - SPEA 

Local: Posto fixo de observação de aves no Percurso de Salreu. Com a ajuda dos monitores da SPEA e apoio de telescópios, binóculos e 

guias de campo, fique a conhecer melhor as aves da Ria de Aveiro; Não é necessária inscrição, basta aparecer no local 
 

[12h00-15h00] Voo Cativo em Balão de Ar-quente [atividade dependente das condições meteorológicas] 

Local: Parque Municipal do Antuã 

Inscrição gratuita no local e por ordem de chegada 
 

[13h00-17h00] René Pop  

Bird Photography with René Pop                      

Local: Centro de Interpretação Ambiental e Percursos BioRia 

Máximo de 20 participantes; inscrição gratuita e obrigatória para o email visitabioria@cm-estarreja.pt 
 

[15h00-19h00] Killian Mullarney  

Taking a closer look at birds; some tips on field-observation and sketching, as well as the interpretation of photographs  

Local: Centro de Interpretação Ambiental e Percursos BioRia 

Máximo de 20 participantes; inscrição gratuita e obrigatória para o email visitabioria@cm-estarreja.pt 
 

[17h00-19h00] Passeio de Moliceiro no Esteiro de Estarreja 

Máximo de 10 participantes; inscrição gratuita e obrigatória para o email visitabioria@cm-estarreja.pt 
 

[21h00-23h30] De olho nos mamíferos: deteção e identificação de morcegos [Unidade de Vida Selvagem da Universidade de Aveiro] 

Local: Centro de Interpretação Ambiental e Percursos BioRia 

Inscrição gratuita e obrigatória para o email visitabioria@cm-estarreja.pt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

* aguarda confirmação | programa sujeito a alterações 

 

Workshops Atividades de Campo 
 

 

Dia 13 Abril  
 

[8h30-11h30] Anilhagem de Aves no Percurso de Salreu   

APAA - Associação Portuguesa de Anilhadores de Aves - Paulo Tenreiro 
 

[9h30h-12h30] David Lindo  

Urban Birding with David Lindo  

Local: Sala do Multiusos e Percurso Urbano na Cidade de Estarreja 

Máximo de 20 participantes; inscrição gratuita e obrigatória para o email visitabioria@cm-estarreja.pt 
 

[9h30-12h30] De olho nos mamíferos: carnívoros do Baixo Vouga Lagunar  

Unidade de Vida Selvagem da Universidade de Aveiro 

Local: Centro de Interpretação Ambiental e Percursos BioRia 

Inscrição gratuita e obrigatória para o email visitabioria@cm-estarreja.pt 
 

[10h00-12h00] Passeio na bateira Erveira de Canelas 

Local: Esteiro de Canelas; inscrição gratuita e obrigatória para o email visitabioria@cm-estarreja.pt  
 

[12h30-13h30] Faísca Iniciação ao Digiscoping 

Pioneiro da técnica de Digiscoping em Portugal é um fotógrafo com inúmeros trabalhos premiados no nosso país e no estrangeiro. 

Local: Multiusos 

Máximo de 20 participantes; inscrição gratuita e obrigatória para o email visitabioria@cm-estarreja.pt 
 

[14h00-17h00] De Olho nas Aves no Percurso de Salreu - SPEA 

Local: Posto fixo de observação de aves no Percurso de Salreu.  

Com a ajuda dos monitores da SPEA e apoio de telescópios, binóculos e guias de campo, fique a conhecer melhor as aves da Ria de 

Aveiro; Não é necessária inscrição, basta aparecer no local 
 

[17h30-19h30] Passeio para o Observar a Ria na embarcação histórica a Lancha da Costa Nova  

Local de embarque: Cais do Bico; Transporte de autocarro gratuito a partir do Parque do Antuã às 17h00 

Máximo de 60 participantes; Inscrição gratuita e obrigatória para o email visitabioria@cm-estarreja.pt  
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Cinema Tenda do Parque 
 

Dia 12 Abril [21h00] Viajantes do Ar 

Produzido e realizado pelo Departamento de Biologia e pelos Serviços de Tecnologias de Informação e Comunicação da Universidade de 

Aveiro, documentário recentemente exibido na RTP. Documentário sobre a diversidade de Aves da Ria de Aveiro e as principais 

características que as adaptam ao voo, essa fantástica capacidade que lhes permite viajar sobre os continentes e atravessar oceanos e 

que desde sempre nos deslumbrou. 

 

[21h30] Big Year 

Brad Harris (Jack Black), Stu Preissler (Steve Martin) e Kenny Bostick (Owen Wilson) estão a enfrentar uma crise nas suas vidas. Eles têm 

em comum a paixão pelas aves, mas se o que une os três é o amor pelos seres alados, o que os vai separar é uma competição sobre 

quem consegue identificar as espécies mais raras na América do Norte.  

 

 

Multiusos 
Horário da Feira 12 de abril: 10h00 às 19h00 | 13 de abril: 10h00 às 18h00 

 

Exposição Fotográfica BioRia, Paraíso Natural 

Maria Augusta Pinto e Romão Machado 
 

Exposição Fotográfica O nosso território em beleza natural 

Núcleo fotográfico do Baixo Vouga Lagunar [Abel Cunha, Carlos Marques e Orlando Azevedo] 

 

 

Multiusos atividades para crianças 
atividades durante todo o horário da ObservaRia - inscrição no Multiusos 
 

Moldes 3D para pintar  

ICNF (moldes de vários animais em gesso para pintar e levar como recordação)           
 

Eco-Jogo  

Jogo de perguntas sobre a conservação da natureza           
 

Um ninho para um passarinho  

Fundação Mata do Buçaco (Construção, colocação e monitorização de ninhos para passeriformes) 

 

 

Centro de Interpretação Ambiental Salreu 
 

[9h00-19h30] Bicicletas, Passeios no veículo elétrico e kayaks 

Inscrição gratuita e obrigatória no local 


