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O mais recente Festival de Natureza já
tem programa e website oficial
O ObservArribas – Festival Ibérico de Natureza das Arribas do
Douro disponibiliza, desde hoje, website oficial onde todos
podem saber as novidades sobre o evento, que tem sede em
Miranda do Douro, em pleno Parque Natural do Douro
Internacional, entre 23 e 25 de junho.
Em www.observarribas.com já está disponível o programa provisório para os três
dias do festival, 23, 24 e 25 de junho, com informação geral sobre as atividades de
natureza e culturais, as palestras e workshops e as entidades, desde ONGA, a
operadores turísticos, que irão participar na feira, a decorrer no Pavilhão Multiusos
de Miranda do Douro, o espaço sede do evento. É ainda possível saber mais
sobre o património natural e cultural da região, sobre como se inscrever nas
atividades e quais os parceiros que oferecem descontos exclusivos aos
participantes.
Estão previstos 40 stands, cerca de 50 atividades de natureza e relacionadas.
Atividades de educação ambiental, incluindo um dia dedicado às escolas,
exposições de fotografia e mostras gastronómicas e muito mais num espaço de
excelência, que é um verdadeiro miradouro para o rio Douro. Este programa
alargado estende-se até à noite, com espectáculos de dança e música tradicionais
nos dias 23 e 24 de junho, e está a ser desenhado para aproveitar em pleno um fimde-semana já de si forte na região Norte.
O principal objetivo da primeira edição do ObservArribas é dar a conhecer a
extraordinária biodiversidade das Arribas do Douro, trazendo mais animação a
Miranda do Douro, ligando ainda mais as atividades de Natureza em Portugal e
Espanha. Este evento resulta de uma aposta num turismo mais sustentável, aliada
à época alta de verão e aos encantos e produtos únicos da região.
Coorganizado pelos parceiros do projeto Life Rupis e pela Câmara Municipal de
Miranda do Douro, o ObservArribas conta também com o apoio de diversas
empresas da área do turismo da região, entre outras entidades de Portugal e
Espanha, e convida-o a participar neste festival e contribuir para o desenvolvimento
sustentável e o aumento da notoriedade do património natural único do Douro
Internacional e das Arribas do Douro, ao nível nacional e ibérico. O evento revestese ainda de maior relevância, dado que 2017 foi declarado pelas Nações Unidas
como Ano Internacional do Turismo Sustentável para o Desenvolvimento.

Para mais informações contactar:
Joaquim Teodósio
SPEA / Coordenador do LIFE Rupis
Tel.: 912 737 243
E-mail: joaquim.teodosio@spea.pt

Com início em julho de 2015, o Life Rupis é um dos mais recentes projetos LIFE
financiados pela União Europeia a decorrer em território português e espanhol. Para
além da componente de conservação da natureza, desenvolve várias ações de
promoção da região, dos seus valores naturais e do seu potencial para o turismo de
natureza. 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.
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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/
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