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Mais de 850 visitantes em 3 dias
dedicados à Natureza do Douro
Internacional
O ObservArribas – Festival Ibérico de Natureza das Arribas do
Douro recebeu mais de 850 visitantes no Pavilhão Multiusos e no
Auditório municipal de Miranda do Douro, entre os dias 23 e 25
de junho.

Miranda do Douro recebeu visitantes de todo o país, desde o Porto a Faro, e
também de Espanha, para participar na 1ª edição do ObservArribas. A vontade de
observar aves, aprender mais sobre a cultura mirandesa e de partilhar experiências
na área do turismo, da biodiversidade e da conservação da natureza, falou mais alto
do que o calor e a interioridade de Miranda do Douro.
O mote foi dado por Domingos Leitão, Diretor Executivo da Sociedade Portuguesa
para o Estudo das Aves (SPEA), na cerimónia de abertura do festival, no dia 23 de
junho: “Queremos que o ObservArribas seja um meio de trazer mais visitantes à
região, de dar mais notoriedade ao seu património natural e que, acima de tudo,
faça crescer o orgulho das gentes da terra nesses mesmos valores naturais”

Para mais informações contactar:
Joaquim Teodósio

SPEA/ Coordenador do Projeto
Life Rupis
Tel.: 912 737 243

Seguiram-se 3 dias de atividades para todas as idades. O projeto Life Rupis
recebeu mais de 250 crianças no “Espaço Criança” que agora já reconhecem o
britango sem dificuldades.
Um total de mais de 250 observadores de aves participaram nas atividades
organizadas por 25 entidades diferentes, e avistaram 93 espécies de aves, e muitas
outras espécies da fauna e da flora.
No Pavilhão Multiusos estiveram 35 expositores. Houve oportunidade de aprender
danças mistas mirandesas, participar em oficinas de aves de Portugal com o
CERVAS e de matar saudades do Benny, “cão-estrela” da equipa cinotécnica
SEPNA/GNR para a deteção de venenos no terreno.
Já o auditório municipal recebeu ciclos de conversas que tocaram assuntos tão
vastos quanto turismo, fotografia de natureza, valorização dos recursos locais,
educação ambiental e conservação das espécies que ocorrem nas Arribas do
Douro.
Já o jantar do festival contou com mais de 60 participantes num momento de
confraternização entre os visitantes e a organização e contou com uma surpresa, a
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apresentação da nova cerveja 40º, uma cerveja artesanal local, da zona do Douro
Internacional, cuja parte das vendas da edição especial “Life Rupis” reverterá
para apoio do projeto.
Joaquim Teodósio, coordenador do projeto Life Rupis, co-organizador do festival
aproveita o momento para fazer um balanço: “Esta primeira edição do
ObservArribas foi um excelente exemplo de como uma conservação sustentável das
espécies selvagens tem de ser integrada com o desenvolvimento local, que ao
beneficiar dos valores naturais existentes estará também na linha da frente para a
sua preservação. Seja para o turismo, a cultura ou a agricultura, a natureza em bom
estado é essencial. A apresentação de uma cerveja artesanal do território do Douro
que apoia a conservação das aves e os valores assumidos pelos parceiros
envolvidos é um exemplo de como se pode integrar a natureza e os produtos
regionais locais.
Com início em julho de 2015, o Life Rupis é um dos mais recentes projetos
financiados pelo programa LIFE da União Europeia a decorrer em território
português e espanhol. Para além da componente de conservação da natureza,
desenvolve diversas atividades de promoção da região, dos seus valores naturais e
do seu potencial para o turismo ornitológico.
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.
___________________________________________________________________________________________________________

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 afetam | www.spea.pt
Mais informação sobre o Life Rupis | http://rupis.pt/
ObservArribas | www.observarribas.com
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