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Está a chegar o novo Festival de
Natureza de Portugal
Em junho, Miranda do Douro vai receber a 1ª edição do Festival
ObservArribas – Festival de Observação de Aves & Atividades de
Natureza das Arribas do Douro.
Co-organizado pelo Projeto Life Rupis e pela Camara Municipal de Miranda do
Douro, em junho de 2017 daremos vida à primeira edição do ObservArribas Festival de Observação de Aves & Atividades de Natureza das Arribas do Douro.
Este evento de Natureza, que visa animar Miranda do Douro e ligar, ainda mais as
atividades de Natureza em Portugal e Espanha, vai ser apresentado na Bolsa de
Turismo de Lisboa (BTL), na FIL Lisboa, no próximo dia 18 de março, sábado, às
15 horas, no stand do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas –
Pavilhão 1 – BTL Natureza, no espaço Natural.PT. A forte aposta no turismo,
aliado à época alta de verão e aos encantos e produtos únicos da região, tornam a
BTL o momento ideal para esta apresentação ao público.
O ObservArribas irá realizar-se em Miranda do Douro, entre 23 e 25 de junho de
2017, reunindo natureza e cultura num evento onde se juntam uma feira e um
programa diversificado com atividades de observação de aves, passeios na
natureza, palestras, atividades para os mais novos e ainda momentos culturais e
gastronómicos.
A organização, em conjunto com o Life Rupis, projeto transfronteiriço de
conservação do britango e águia-perdigueira, convida as empresas de turismo
(alojamento, restauração, animação turística, artesanato, entre outras) da região,
de Portugal e Espanha, a participar no festival, e a contribuir para o
desenvolvimento sustentável e o aumento da notoriedade do Douro Internacional e
das Arribas do Douro, ao nível nacional e ibérico.
O website para inscrições, o cartaz de atividades e o programa variado da Feira
serão apresentados ao público a 15 de abril, com uma abordagem transfronteiriça e
com um programa alargado, para aproveitar em pleno, este forte fim-de-semana a
Norte.
“O ObservArribas foi pensado, em conjunto com os nossos parceiros, como um
momento de celebração da Natureza, num cenário belo e único mas ainda pouco
conhecido. Queremos seguir a história e os bons exemplos dos ótimos Festivais de
Natureza organizados em Portugal, e trazer os visitantes ao Douro Internacional
para conhecerem este património natural de uma riqueza enorme, aproveitando as
potencialidades de Miranda do Douro, uma cidade com ótimas infras-estruturas e
características para este tipo de eventos.”, garante Joaquim Teodósio, Coordenador
do Projeto Life Rupis, co-organizador do evento.

Para mais informações contactar:
Joaquim Teodósio
Coordenador do Departamento de
Conservação Terrestre
Tel.: 912 737 243

Com início em julho de 2015, o LIFE Rupis é um dos mais recentes projetos
financiados pela União Europeia a decorrer em território português e espanhol. Para
além da componente de conservação da natureza, contém um grande investimento
em atividades de promoção da região, dos seus valores naturais e do seu potencial
para o turismo ornitológico.
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Coordenado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA), o projeto
tem mais oito parceiros, a Associação Transumância e Natureza, a Palombar, o
Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas, a Junta de Castilla y León, a
Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, a Vulture Conservation
Foundation, a EDP Distribuição e a Guarda Nacional Republicana.
Para mais informações sobre o projeto www.rupis.pt
________________________________________________________________________________________________

NOTAS:
SPEA – A Sociedade Portuguesa para o estudo das Aves é uma Organização Não Governamental de
Ambiente que trabalha para a conservação das aves e dos seus habitats em Portugal. A SPEA faz parte
da BirdLife International, uma aliança de organizações de conservação da natureza em mais de 100
países, considerada uma das autoridades mundiais no estudo das aves, dos seus habitats e nos
problemas que os afectam | www.spea.pt
Mais informação sobre o Life Rupis - http://rupis.pt/
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