FEIRA | ESPAÇO-CRIANÇA | RECEÇÃO
Entrada livre
Local: Pavilhão Multiusos de Miranda do Douro
Horário: 23 e 24 de junho: 10h00 às 19h00
25 de junho: 10h00 às 17h00

INSCRIÇÕES
COMO SE INSCREVER
Há atividades de entrada livre, sem necessidade de inscrição, bastando aparecer no local para participar.
Para as atividades em que é necessário inscrição, siga as instruções em baixo.
- Até 16 junho: descarregue a ficha de inscrição, preencha e envie para os contactos indicados na ficha
- 19 a 22 junho: só por telefone
- 23 a 25 junho: apenas na receção do festival
NOTA: Caso não receba resposta da sua inscrição no prazo de 2 dias úteis, agradecemos que contacte a
Organização do festival novamente.

PROGRAMA
- Versão detalhada (para impressão)
- Versão resumo (para impressão)
LEGENDA DO PROGRAMA
Código de inscrição:
(*) Atividade de inscrição gratuita, mas necessária
(**) Atividade com inscrição paga (a preços de festival) e necessária
NOTA: as atividades sem qualquer indicação são de entrada livre, sem necessidade de inscrição
Pontos de encontro:
- FCR_BA: Barca d’Alva, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo
- FEC_L: Lagoaça, concelho de Freixo de Espada à Cinta
- MD_PB: Aldeia da Pena Branca, concelho de Miranda do Douro
- MD_AT: Atenor, concelho de Miranda do Douro
- MD_CF: Miranda do Douro – Cais Fluvial
- MD_DJ: Miranda do Douro - Largo D. João III
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- MD_FR: Freixiosa, concelho de Miranda do Douro
- MD_MA: Miranda do Douro - Mini-auditório junto ao Pavilhão Multiusos
- MD_P: Palaçoulo, concelho de Miranda do Douro
- MD_Par: Parardela, concelho de Miranda do Douro
- MD_PM: Miranda do Douro - Pavilhão Multiusos
- MD_S: Miranda do Douro - miradouro junto à Sé-catedral
- MD_SEN: Sendim – Cais Fluvial dos Pisões, concelho de Miranda do Douro

23 JUNHO | SEXTA-FEIRA
09h00 | 13h00 Observação de aves na Ribeira do Mosteiro | FCR_BA (**)
Organização / Guia: Associação Transumância e Natureza (ATN)
Breve descrição: Percurso pela ribeira do Mosteiro (concelhos de Freixo de Espada à Cinta e
Figueira de Castelo Rodrigo). Dar a conhecer a avifauna e outros valores naturais da região do
Douro Internacional através da observação e identificação de aves na área de intervenção do
projeto Life Rupis. Observar as espécies-alvo do projeto no seu meio natural e conhecer uma das
propriedades adquiridas no âmbito deste projeto e as ações já realizadas nela. Extensão: ca. 7 km.
Dificuldade: moderado.
Ponto de partida e chegada: Barca d’Alva, concelho de Figueira de Castelo Rodrigo.
N.º de participantes: mínimo – 2; máximo - 10
Idade Mínima: 8 anos
Recomendações: Vestuário e calçado confortável e trazer binóculos, guia de identificação de aves,
máquina fotográfica, água, comida, protector e chapéu.
Preço por participante: 2,50 € por pessoa
Pagamento: não requer pagamento prévio, pois será feito no local.
Inscrição: enviar a ficha de inscrição para vanessa.oliveira@spea.pt
____________
10h00 | 16h00 Atividades para público escolar | MD_PM
Vamos receber os alunos das escolas dos PN Douro Internacional e PN Arribes del Duero. Bem-vindos!
____________
10h00 | 13h00 SEMINÁRIO sobre Turismo da Natureza no Douro internacional | MD_MA (*)
10h00 - 10h30 RECEÇÃO DOS PARTICIPANTES
10h30 - 13h00 APRESENTAÇÕES | DEBATE E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
 Joaquim Teodósio e Julieta Costa» (SPEA/Life Rupis) | «A Carta Europeia do Turismo
Sustentável para a Região do Douro Internacional
Os valores naturais do Douro Internacional, a sua divulgação, visitação e o respeito pela natureza.
Acolhimento para o Turista de Natureza, programas para públicos diferenciados. Aproveitamento de
sinergias, programas inter-regiões, multidisciplinares e transfronteiriços. O futuro: análise prospetiva
para Portugal. A oportunidade para o Douro internacional.
 João Carlos Farinha (ICNF) | Reconhecer e valorizar os produtos e serviço nas áreas protegidas,
a marca Natural.PT
 Isabel Cervera (FPNCyL) | La experiencia de la CETS en el P.N. Batuecas-Sierra de Francia
(Salamanca)
 Julieta Costa (SPEA/Life Rupis) | Quem é quem no Douro Internacional
 DEBATE E TROCA DE EXPERIÊNCIAS
Local: Miranda do Douro - Mini-auditório junto ao Pavilhão Multiusos
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Destinatários: Instituições, profissionais e associações que operam na área do turismo de natureza
e serviços de apoio no Parque Natural do Douro Internacional; público em geral
Inscrições: Gratuito; até 16 de junho (inclusive): através de Google Forms
____________
13h00 | 14h30 Almoço livre
Saiba quais os restaurantes que oferecem descontos aos participantes do Festival no menu Informações »
Onde Comer
____________
14h30 | 15h00 Inauguração oficial do Festival | MD_MA
____________
15h00 | 15h30 Animação com Grupo de Pauliteiros da Mirandanças | MD_PM
____________
16h00 | 17h30 Cruzeiro pelas Arribas do Douro | MD_SEN (**)
Organização / Guia: Naturisnor – Turismo de Natureza no Nordeste Lda.
Breve descrição: Passeio de barco pelo rio Douro – contemplando paisagens únicas de rara
beleza, constituídas pelas “arribas” e observando a fauna rupícola que delas faz o seu habitat
natural – a águia-real, a águia-perdigueira (ou águia-de-bonelli), o abutre-do-egito (ou britango), o
grifo e a cegonha-preta. Pontos de interesse – Picão do Diabo (Picote). Extensão – 22 km (de rio)
Ponto de partida e chegada: Cais Fluvial dos Pisões em Sendim, concelho de Miranda do Douro
N.º de participantes: mínimo – 6; máximo - 14
Idade Mínima: 4 anos
Recomendações: Roupa adequada ao tempo – a embarcação é aberta
Preço por participante: 10 € / pessoa.
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página para vanessa.oliveira@spea.pt e
contacto@naturisnor.com
NOTA: Esta atividade repete dias 23, 24 e 25 às 16h. Ver descrição no programa de dia 23 às
16h00.
____________
16h00 | 17h30 Cruzeiro Ambiental – Europarques EBI | MD_CF (**)
Vales de desconto de 10% para participantes, disponíveis antecipadamente na delegação de Miranda do
Douro do PNDI e, durante o festival, na receção ou stand da Europarques EBI (no Pavilhão Multiusos de
Miranda do Douro). Preço: 16,20 € / pessoa (só para portadores de vale de desconto de 10%)
____________
16h30 | 16h30 Oficinas sobre aves de Portugal | MD_PM
Organização / Guias: CERVAS/ALDEIA
Breve descrição: Oficinas de 20-25 min no espaço do CERVAS com utilização de material
biológico (ossos, penas, vestígios) de aves de Portugal.
Local: Miranda do Douro - Pavilhão Multiusos (stand do CERVAS)
Preço: Gratuito
Inscrição: Entrada livre, sem necessidade de inscrição
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NOTA: Esta atividade repete dias 23 (16h30 e 18h30); 24 (10h30) e 25 (10h30 e 15h30).
____________
16h30 | 17h15 À descoberta dos pombais tradicionais | MD_PM (*)
Organização / Guias: Palombar - Américo Guedes
Breve descrição: Visita a uma pombal tradicional, onde o participante poderá aprender algumas
curiosidades acerca dos pombais tradicionais e descobrir as várias facetas dos pombais, seja a sua
arquitectura ou o papel ecológico que estes podem desempenhar. Pontos de interesse – Castelo de
Miranda; Sé de Miranda; Arribas do Douro, Pombal tradicional. Extensão – 1 km. Grau de
dificuldade - Fácil
Ponto de partida e chegada: Miranda do Douro - Pavilhão Multiusos (Receção do festival)
N.º de participantes: mínimo – 2; máximo - 15
Recomendações: Água; Chapéu-de-sol; protector solar; Calçado confortável.
Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página e enviar para
vanessa.oliveira@spea.pt
NOTA: Esta atividade repete dias 23, 24 e 25 às 16h30.
____________
17h00 | 17h45 Visita ao Centro de Valorização do Burro de Miranda | MD_AT (**)
Organização / Guia: Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA).
Breve descrição: Com o objectivo de divulgar e promover a raça asinina de Miranda –Burro de
Miranda-, convidamos o público a visitar o Centro de Valorização do Burro de Miranda, situado na
aldeia de Atenor, no concelho de Miranda do Douro, e contactar com alguns exemplares desta raça.
Além de dar a conhecer este património genético, ecológico e cultural único em nosso país,
pretendemos também divulgar o trabalho desenvolvido pela AEPGA
Ponto de partida e chegada: Aldeia de Atenor, concelho de Miranda do Douro.
N.º de participantes: máximo - 12
Idade Mínima: Aconselha-se o acompanhamento, no caso de uma criança, por um adulto
Preço por participante: 2,50 € por pessoa ((Entrada gratuita para crianças com idade inferior o
igual a 6 anos, sócios/as e madrinhas/padrinhos do burro de Miranda)
Pagamento: não requer pagamento prévio, pois será feito no local.
Inscrição: enviar a ficha de inscrição para vanessa.oliveira@spea.pt
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h), 24 (15h e 17h) e 25 (15h e 17h).
____________
17h00 | 17h45 Visita ao Centro de Acolhimento do Burro | MD_PB (*)
Organização / Guia: Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA)
Breve descrição: Com o objectivo de divulgar e promover o trabalho desenvolvido pelo Centro de
Acolhimento do Burro (CAB) no bem-estar de burros e mulas que se encontrem doentes o velhos,
que estejam sujeitos a maus-tratos ou em situação de abandono ou ainda cujo proprietário tenha
ficado impossibilitado de o continuar a cuidar por motivos de saúde, convidamos o público a visitar o
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CAB, situado na aldeia de pena Branca, no concelho de Miranda do Douro, e a conhecer alguns
destes animais.
Ponto de partida e chegada: Aldeia da Pena Branca, concelho de Miranda do Douro.
N.º de participantes: máximo - 12
Idade Mínima: Aconselha-se o acompanhamento, no caso de uma criança, por um adulto
Preço por participante: Gratuito (a entrada é gratuita. No entanto, o centro de acolhimento do
burro aceita donativos, sempre voluntários)
Inscrição: enviar a ficha de inscrição para vanessa.oliveira@spea.pt
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h), 24 (15h e 17h) e 25 (15h e 17h).
____________
17h00 | 18h20 Birdwatching em Caiaque / Canoagem | MD_CF (**)
Organização / Guia: Douro Pula Canhada - Pedro Cordeiro
Breve descrição: Em pleno Parque Natural do Douro Internacional, este passeio guiado em
caiaque percorre o último troço da albufeira de Miranda do Douro, ao largo da cidade, onde as
famosas Arribas do Douro se impõem. A paisagem é dominada por altivas escarpas graníticas, que
albergam diversas espécies arbóreas e arbustivas, bem como diversas espécies de aves
emblemáticas desta área protegida, entre outros. Percurso circular no troço da albufeira de Miranda
do Douro, na zona permitida para atividades marítimo-turísticas durante o período do “Defeso à
Navegação”. Pontos de interesse – Arribas do Douro. Extensão – < 1 km. Dificuldade – reduzida.
Ponto de partida e chegada: Cais fluvial de Miranda do Douro
Inclui: Guia de natureza, caiaque sit-on-top (individual ou duplo), pagaia, colete salva-vidas e
seguros obrigatórios.
N.º de participantes: mínimo – 4 adultos; máximo - 15
Idade Mínima: 6 anos
Recomendações: Chapéu e roupa adequada à prática de canoagem e ao estado do tempo; uma
muda de roupa; sandálias, chinelos ou outro calçado adequado à prática de canoagem; binóculos à
prova de água; máquina fotográfica; recipiente estanque para transporte de máquina fotográfica ou
outro objecto de uso pessoal; protetor solar; bidão ou outro recipiente com água.
Preço por participante: 4,00 €.
NOTAS:
50% de desconto para menores dos 6 aos 10 anos de idade, inclusive;
25% de desconto para menores dos 11 aos 15 anos de idade, inclusive
Pagamento: após a confirmação da sua inscrição, receberá as instruções de pagamento por parte
da Organização responsável por esta atividade
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página para vanessa.oliveira@spea.pt e
pedro.cordeiro@douropulacanhada.com
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h e 18h40), 24 (17h e 18h40).
____________
17h00 | 19h00 De olho nas aves em Miranda do Douro | MD_S
Organização / Guias: SPEA
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Breve descrição: Posto fixo de observação de aves. Os participantes terão ao dispor binóculos e
telescópios e, com o apoio dos monitores da atividade ficarão a conhecer melhor o britango, a
águia-perdigueira, e outras aves
Local: Miranda do Douro - miradouro junto à Sé Catedral.
Recomendações: Levar roupa e calçado confortável, chapéu e protetor solar; água e pequena
merenda
Preço: Gratuito
Inscrição: Entrada livre, sem necessidade de inscrição
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h), 24 (17h) e 25 (10h).
____________
17h30 | 19h00 À conversa sobre… | MD_MA
Local: Miranda do Douro - Mini-auditório junto ao Pavilhão Multiusos


A educação ambiental como ferramenta de conservação de natureza – o exemplo do projeto Life
Rupis - Victor Casas (PN Arribes del Duero / Life Rupis) e Vanessa Oliveira (SPEA/Life Rupis) |
____________
18h00 | 18h45 Visita ao Centro de Valorização do Burro de Miranda | MD_AT (**)
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (16h e 18h), 24 (15h e 17h) e 25 (15h e 17h). Ver descrição no
programa de dia 23 (16h)
____________
18h00 | 18h45 Visita ao Centro de Acolhimento do Burro | MD_PB (*)
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (16h e 18h), 24 (15h e 17h) e 25 (15h e 17h). Ver descrição no
programa de dia 23 (16h)
____________
18h00 | 19h30 Observação de aves a bordo do navio-aula – Europarques | MD_CF (*)
Organização / Guia: Europarques EBI
Ponto de partida e chegada: Cais fluvial de Miranda do Douro
N.º de participantes: máximo - 40
Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página para vanessa.oliveira@spea.pt;
maria.morais@icnf.pt
____________
18h00 | 20h00 As aves do Fresno | MD_PM (*)
Organização / Guia: Palombar – Américo Guedes
Breve descrição: Passeio ornitológico no parque urbano do Fresno Extensão: 5 km. Dificuldade:
reduzida.
Ponto de partida e chegada: Miranda do Douro - Pavilhão Multiusos (Receção do festival)
N.º de participantes: mínimo – 2; máximo - 10
Idade Mínima: 8 anos
Recomendações: Água; snack; calçado, roupa confortável e discreta; material ótico.
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Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página para vanessa.oliveira@spea.pt
____________
18h30 | 19h00 Oficinas sobre aves de Portugal | MD_PM
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (16h30 e 18h30); 24 (10h30) e 25 (10h30 e 15h30). Ver descrição no
programa de dia 23 às 16h30.
____________
18h40 | 20h00 Birdwatching em Caiaque / Canoagem | MD_CF (**)
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h e 18h40) e 24 (17h e 18h40). Ver descrição no programa de dia
23 às 17h00.
____________
20h00 | 21h30 Jantar livre
Saiba quais os restaurantes que oferecem descontos aos participantes do Festival no menu Informações »
Onde Comer
____________
21h30 Animação musical Miranda do Douro - com AndaCamino – Lérias Associação Cultural | Miranda do
Douro - Largo D. João III

24 JUNHO | SÁBADO
07h30 | 11h00 Birdwatching Urbano | MD_PM (**)
Organização / Guia: Douro Pula Canhada - Pedro Cordeiro
Breve descrição: A cidade antiga de Miranda do Douro encontra-se localizada entre dois rios: o
Douro profundamente encaixado num vale escarpado a Oriente, e o afluente “Fresno” a Norte. A
variedade de habitats no seio do perímetro urbano e a paisagem natural que a rodeiam, dão abrigo
uma diversidade de espécies de aves muito interessante e singular. A atividade consiste em realizar
um trajeto a pé, para conhecer o paraíso natural e cultural de Miranda do Douro, com paragens para
observação e interpretação da avifauna do perímetro urbano e imediações. Percurso circular no
centro urbano e imediações de Miranda do Douro, nomeadamente, as Arribas, o Centro Histórico e
o Parque Urbano do Rio Fresno. Dificuldade – reduzido.
Ponto de partida e chegada: largo da Igreja de Freixiosa (concelho de Miranda do Douro)
Inclui: guia de natureza, binóculos (até 4) e seguros obrigatórios. A Douro Pula Canhada poderá
transportar até 6 participantes entre Miranda do Douro e Freixiosa ida-e-volta.
N.º de participantes: mínimo – 4; máximo - 12
Idade Mínima: 11 anos
Recomendações: Roupa e calçado adequados para caminhadas no campo/natureza e às
condições meteorológicas do dia; binóculos; máquina fotográfica; caderno e lápis, ou outro meio de
registo de observações de aves; chapéu; protetor solar; pequena mochila com farnel e água.
Preço por participante: 18,00 €
NOTA: 25% de desconto para menores dos 11 aos 15 anos de idade, inclusive
Pagamento: após a confirmação da sua inscrição, receberá as instruções de pagamento por parte
da Organização responsável por esta atividade
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página para vanessa.oliveira@spea.pt e
pedro.cordeiro@douropulacanhada.com
____________
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08h00 | 10h30 Anilhagem de aves | MD_AT (*)
Organização / Guia: SPEA e Oriolus - Carlos Miguel Cruz (Kau) e José Jambas
Breve descrição: Atividade pouco conhecida, mas de grande interesse científico e pedagógico. A
anilhagem de aves, consiste num processo de captura, marcação e estudo. Uma boa oportunidade
para conhecer as aves que ocorrem nesta região! Local: Atenor – ribeira da Preda.
Ponto de partida e chegada: sede da Associação Cultural e Desportiva de Atenor
N.º de participantes: máximo - 12
Idade Mínima: Não há idade mínima. Crianças acompanhadas pelos pais.
Recomendações: Água, chapéu e calçado confortável.
Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página para vanessa.oliveira@spea.pt
____________
08h00 | 12h00 Passeio ornitológico para norte de Miranda com Domingos Leitão | MD_PM (*)
Organização / Guia: SPEA - Domingos Leitão
Breve descrição: Caminhada, entre Miranda do Douro e Vale d’Águia, para observar aves de
rapina, passeriformes e outras espécies dos campos e florestas ribeirinhos do Douro. Pontos de
interesse: – Campos e arribas de Miranda do Douro e Vale d’Águia. Extensão: 5 km. Dificuldade:
reduzida.
Ponto de partida e chegada: Miranda do Douro - Pavilhão Multiusos (Receção do festival)
Inclui: serviços de guia monitor e transporte de regresso a Miranda do Douro (a confirmar)
N.º de participantes: mínimo – 6; máximo - 18
Idade Mínima: 12 anos
Recomendações: Calçado próprio para caminhar, roupa prática, chapéu-de-sol, protetor solar,
água, lanche, binóculos e guia de identificação de aves.
Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página para vanessa.oliveira@spea.pt
____________
08h00 | 12h00 Acompanhamento de uma sessão de alimentação, num campo de alimentação para aves
necrófagas (CAAN) | MD_PM (*)
Organização / Guia: Palombar
Breve descrição: Os participantes terão oportunidade de acompanhar uma sessão de deposição
de alimento, num dos campos de alimentação de aves necrófagas, em Lamoso – concelho de
Mogadouro. Dificuldade: reduzida.
Ponto de partida e chegada: Lamoso (Mogadouro) OU Miranda do Douro - Pavilhão Multiusos
(Receção do festival) – a confirmar, caso haja transporte ida-e-volta
Inclui: transporte ida-e-volta a Miranda do Douro (a confirmar)
N.º de participantes: mínimo – 1; máximo - 8
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Idade Mínima: 16 anos
Recomendações: Calçado e roupa confortável; água; chapéu-de-sol; protetor solar; material óptico.
Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página para vanessa.oliveira@spea.pt
____________
10h00 | 11h00 Canoagem na albufeira de Miranda do Douro | MD_CF (**)
Organização / Guia: Coordenadas d’Aventura Unipessoal Lda – Sérgio Torrão
Breve descrição: Passeio de canoagem pelas águas tranquilas do Rio Douro, com a Catedral de
Miranda do Douro como pano de fundo, assim como as imponentes arribas, aproximando os
participantes com a natureza e a compreensão da sua grandiosidade. Pontos de interesse – Arribas
do Douro. Extensão: 1,5 km. Dificuldade: fácil.
Ponto de partida e chegada: Cais fluvial de Miranda do Douro
Inclui: todo o equipamento necessário para a sua prática (Cayak duplo, colete e pagaia), seguro de
acidentes pessoal, responsabilidade civil (conforme a legislação) e monitor qualificado (segurança,
enquadramento e qualidade).
N.º de participantes: 6
Idade Mínima: 6 anos
Recomendações: Ser portador de roupa e calçado para molhar, protetor solar, chapéu-de-sol e
água.
Preço por participante: 15,00 €.
Pagamento: após a confirmação da sua inscrição, receberá as instruções de pagamento por parte
da Organização responsável por esta atividade
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página para vanessa.oliveira@spea.pt e
info@coordenadasdaventura.com.
NOTA: Esta atividade repete dia 24 (10h e 17h).
____________
10h00 | 13h00 Balão de ar quente (voo cativo) | MD_PM
Voar como as aves é sonho antigo dos humanos. Aproxime-se desse sonho com uma experiência única de
voo cativo em balão de ar quente!
Participação por ordem de chegada (número máximo de participantes por voo: 3-4 pessoas)
____________
10h30 | 11h00 Oficinas sobre aves de Portugal | MD_PM
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (16h30 e 18h30); 24 (10h30) e 25 (10h30 e 15h30). Ver descrição no
programa de dia 23 às 16h30.
____________
11h00 | 12h30 Cruzeiro Ambiental – Europarques EBI | MD_CF (**)
Vales de desconto de 10% para participantes, disponíveis antecipadamente na delegação de Miranda do
Douro do PNDI e, durante o festival, na receção ou stand da Europarques EBI (no Pavilhão Multiusos de
Miranda do Douro). Preço: 16,20 € / pessoa (só para portadores de vale de desconto de 10%)
____________
11h00 | 12h00 Há burros (mirandeses) no festival | MD_PM (*)
Organização / Guia: Associação para o Estudo e Proteção do Gado Asinino (AEPGA)
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Breve descrição: Esta atividade promove o contacto direto com o Burro de Miranda – uma raça
autóctone portuguesa desta espécie, particularmente ameaçada de extinção- ao mesmo tempo que
dá a conhecer as restantes raças do Planalto Mirandês e as relações ecológicas existentes entre
elas. Todos poderão aprender mais sobre as ventagens as raças autóctones relativamente às
exóticas, bem a conhecer as suas especifidades.
Ponto de partida e chegada: Miranda do Douro - Pavilhão Multiusos (Receção do festival)
N.º de participantes: máximo - 8
Idade Mínima: 3 anos. Aconselha-se o acompanhamento, no caso de uma criança, por um adulto
Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar ficha de inscrição para vanessa.oliveira@spea.pt
NOTA: Esta atividade repete dias 24 (11h e 16h) e 25 (11h e 16h).
____________
11h00 | 13h00 À conversa com… | MD_MA
Local: Miranda do Douro - Mini-auditório junto ao Pavilhão Multiusos
 Alice Gama (VCF) | Abutres na Europa – a experiência da Vulture Conservation Foundation
 Pedro Prata (ATN) | Rewilding Western Iberia
 Victor Casas (PN Arribes del Duero / Life Rupis) | El consumo de los productos locales, como
herramienta de conservación de las espécies objetivo del proyecto Life Rupis (alimoche y aquilaperdicera).
____________
13h00 | 14h30 Almoço livre
Saiba quais os restaurantes que oferecem descontos aos participantes do Festival no menu Informações »
Onde Comer
____________
14h30 | 16h30 À conversa com… | MD_MA
Local: Miranda do Douro - Mini-auditório junto ao Pavilhão Multiusos
 Joana Branco (ZASNET-AECT) A Reserva da Biosfera Transfronteiriça Meseta Ibérica
 Duarte Cadete (Dear Wolf, Lda) | Turismo de observação de fauna selvagem e turismo científico no
Nordeste Transmontano
 João Martins (Explora Douro Unipessoal Lda.) | Percursos Pedestres no PNDI. Um território virgem:
desafios para a sustentabilidade
 Manuela Murteira (CIMAAlentejo) | Alentejo Feel Nature – Rede de Percursos em Natureza
 Domingues Pires (Naturthoughts – Turismo de Natureza Lda) | Equipamento aconselhado em
atividades de Turismo de Aventura
 João Neves (Naturthoughts – Turismo de Natureza Lda) | Orientação por métodos expeditos
____________
15h00 | 15h45 Visita ao Centro de Valorização do Burro de Miranda | MD_AT (**)
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h), 24 (15h e 17h) e 25 (15h e 17h). Ver descrição no programa de
dia 23 (17h)
____________
15h00 | 15h45 Visita ao Centro de Acolhimento do Burro | MD_PB (*)
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h), 24 (15h e 17h) e 25 (15h e 17h). Ver descrição no programa de
dia 23 (17h)
____________
15h00 | 16h00 Workshop de Danças Mistas Mirandesas – Lérias Associação Cultural | MD_PM
____________
15h00 | 20h00 Circuito internacional dos miradouros à volta de Miranda, com Domingos Leitão | MD_PM (*)
Organização / Guia: SPEA - Domingos Leitão
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Breve descrição: Circuito de automóvel para visitar três miradouros em Miranda do Douro e
Zamora e para observar aves rupícolas. Pontos de interesse: Miradouros de La Ermita, São João
das Arribas e Paradela. Extensão: 40 km. Dificuldade: Reduzida.
Ponto de partida e chegada: Miranda do Douro - Pavilhão Multiusos (Receção do festival)
Inclui: Inclui serviço de guia monitor. Deslocação em carro próprio.
N.º de participantes: mínimo – 6; máximo - 18
Idade Mínima: 12 anos
Recomendações: Calçado e roupa prática, chapéu-de-sol, protetor solar, água, lanche, binóculos e
guia de identificação de aves.
Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página para vanessa.oliveira@spea.pt
____________
16h00 | 17h00 Há burros (mirandeses) no festival | MD_PM
NOTA: Esta atividade repete dias 24 (11h e 16h) e 25 (11h e 16h). Ver descrição no programa de dia 24
(11h)
____________
16h00 | 17h30 Cruzeiro pelas Arribas do Douro | MD_SEN (**)
NOTA: Esta atividade repete dias 23, 24 e 25 às 16h. Ver descrição no programa de dia 23 às 16h00.
____________
16h00 | 17h30 Cruzeiro Ambiental – Europarques EBI | MD_CF (**)
Vales de desconto de 10% para participantes, disponíveis antecipadamente na delegação de Miranda do
Douro do PNDI e, durante o festival, na receção ou stand da Europarques EBI (no Pavilhão Multiusos de
Miranda do Douro). Preço: 16,20 € / pessoa (só para portadores de vale de desconto de 10%)
____________
16h30 | 17h15 À descoberta dos pombais tradicionais | MD_PM (*)
NOTA: Esta atividade repete dias 23, 24 e 25 junho às 16h30. Ver descrição e instruções de inscrição no
programa de dia 23 às 16h30.
____________
16h30 | 18h30 Workshop: Recuperação de aves selvagens em Portugal – a experiência do CERVAS |
MD_MA (*).
Organização / Guia: CERVAS/ALDEIA – Ricardo Brandão
Breve descrição: Workshop de 2h sobre recuperação de aves selvagens em Portugal. Parte
teórica de 1h e prática, com utilização de cadáveres de diferentes espécies durante 1h.
Local: Miranda do Douro - Mini-auditório junto ao Pavilhão Multiusos
N.º de participantes: máximo - 20
Idade Mínima: 18 anos
Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página e para vanessa.oliveira@spea.pt
_________
17h00 | 17h45 Visita ao Centro de Valorização do Burro de Miranda | MD_AT (**)
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h), 24 (15h e 17h) e 25 (15h e 17h). Ver descrição no programa de
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dia 23 (17h)
____________
17h00 | 17h45 Visita ao Centro de Acolhimento do Burro | MD_PB (*)
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h), 24 (15h e 17h) e 25 (15h e 17h). Ver descrição no programa de
dia 23 (17h)
____________
17h00 | 18h00 Canoagem na albufeira de Miranda do Douro | MD_CF
NOTA: Esta atividade repete dia 24 (10h e 17h). Ver descrição no programa de dia 24 às 10h00.
____________
17h00 | 18h20 Birdwatching em Caiaque / Canoagem | MD_CF (**)
NOTA: Esta atividade repete dias 23, 24 e 25 (17h e 18h40). Ver descrição no programa de dia 23 às
17h00.
____________
17h00 | 18h30 Passeio botânico com história, em Miranda do Douro | MD_PM (*)
Organização / Guia: CIMO / ESA / IPB – Carlos Aguiar
Breve descrição: Percurso para observação de flora, com passagem pelo castelo de Miranda do
Douro, e a paisagem das arribas do Douro em pano de fundo. Extensão: 3 km. Dificuldade:
Reduzida.
Ponto de partida e chegada: Miranda do Douro - Pavilhão Multiusos (Receção do festival)
N.º de participantes: máximo – 25.
Idade Mínima: Não aplicável. Crianças devem vir acompanhadas por adultos.
Recomendações: Calçado e roupa prática, chapéu-de-sol, protetor solar, água, lanche.
Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página e para vanessa.oliveira@spea.pt
____________
17h00 | 19h00 De olho nas aves em Miranda do Douro | MD_S
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h), 24 (17h) e 25 (10h). Ver descrição no programa de dia 23 às
17h00.
____________
17h30 | 19h00 «Cães CSI»: Demonstração equipa cinotécnica GNR/Life Rupis | MD_PM
____________
18h40 | 20h00 Birdwatching em Caiaque / Canoagem | MD_CF (**)
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h e 18h40) e 24 (17h e 18h40). Ver descrição no programa de dia
23 às 17h00.
____________
20h00 | 21h30 Jantar do Festival – Restaurante “Mirandês” | MD (**)
Menu: Entradas: pão manteiga azeitonas, queijo, presunto de porco bísaro, salada, etc | Sopa
Transmontana (legumes, carne e castanhas) | Prato principal: escolher entre posta de vitela,
bacalhau, vegetariano ou vegan | Sobremesa: escolher fruta ou doce | Café e bebidas
Preço / Pagamento: 14 € / participante. Pagamento feito no secretariado do evento.
Inscrição: enviar a ficha de inscrição vanessa.oliveira@spea.pt
____________
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21h30 | 00h30 Autocarro Miranda do Douro – Palaçoulo – Miranda do Douro | à porta do restaurante.
NOTA: regresso a miranda do Douro previsto para 00h30/01h00 (*)
____________
22h00 Animação Palaçoulo - “Diç que Hai Fiesta ne l Pobo” – Festa da Lérias Associação Cultural (NOTA:
partida de autocarro de Miranda do Douro às 21h30)

25 JUNHO | DOMINGO
07h30 | 11h00 Passeio Pedestre em Birdwatching – “Percurso dos Picones” | MD_FR (**)
Organização / Guia: Douro Pula Canhada - Pedro Cordeiro
Breve descrição: Percurso particularmente acidentado, com cumes (Picones, em mirandês) e
escarpas que se debruçam sobre o rio Douro, ao longo de parte do trajeto. Apresenta uma
diversidade marcante quer em termos florísticos quer geológicos. A paisagem é também marcada
pelo mosaico dos campos agrícolas e lameiros que contrastam com os olivais, dispostos em
socalcos seculares, e vinhedos tradicionais das encostas do Douro. Ao longo do percurso que
percorre as Arribas do Douro, é comum depararmo-nos com o voo majestoso do Grifo (Gyps fulvus),
do Britango (Neophron percnopterus), da Águia-real (Aquila chrysaetos), ou da Cegonha-preta
(Ciconia nigra), entre outros. Percurso circular que percorre a diversidade de habitats do termo da
aldeia de Freixiosa, nomeadamente as Arribas do Douro. Extensão – 9 a 10 km. Caminhos - rural e
de pé posto. Dificuldade – médio.
Ponto de partida e chegada: largo da Igreja de Freixiosa
Inclui: guia de natureza, binóculos (até 4) e seguros obrigatórios.
N.º de participantes: mínimo – 4; máximo - 12
Idade Mínima: 11 anos
Recomendações: Roupa e calçado adequados para caminhadas no campo/natureza e às
condições meteorológicas do dia; binóculos; máquina fotográfica; caderno e lápis, ou outro meio de
registo de observações de aves; chapéu; protetor solar; pequena mochila com farnel e água.
Preço por participante: 15,00 €
NOTA: 25% de desconto para menores dos 11 aos 15 anos de idade, inclusive
Pagamento: após a confirmação da sua inscrição, receberá as instruções de pagamento por parte
da Organização responsável por esta atividade
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página para vanessa.oliveira@spea.pt e
pedro.cordeiro@douropulacanhada.com
____________
08h00 | 12h00 Passeio ornitológico para sul de Miranda, com Domingos Leitão | MD_PM (*)
Organização / Guia: SPEA - Domingos Leitão
Breve descrição: Caminhada, entre Miranda do Douro e Cércio, para observar aves de rapina,
passeriformes e outras espécies dos campos e florestas ribeirinhos do Douro. Pontos de interesse:
Campos e arribas de Miranda e Cércio. Extensão: 5 km. Dificuldade: Reduzida.
Ponto de partida e chegada: Miranda do Douro - Pavilhão Multiusos (Receção do festival)
Inclui: Inclui serviços de guia monitor e transporte de regresso a Miranda do Douro.
N.º de participantes: mínimo – 6; máximo - 18
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Idade Mínima: 12 anos
Recomendações: Calçado e roupa prática, chapéu-de-sol, protetor solar, água, lanche, binóculos e
guia de identificação de aves.
Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página e para vanessa.oliveira@spea.pt
____________
08h00 | 12h00 Ouvir as aves – do planalto às arribas | MD_PM (*)
Organização/Guia: Laboratório de Ecologia Aplicada (UTAD) – Paulo Travassos
Breve descrição: O percurso desenvolve-se desde a periferia da aldeia de Palancar, atravessando
áreas de matos e de cultivo, até ao limite urbano de Miranda do Douro. A paisagem humanizada e a
forma como os habitats se combinam, permitem a observação e identificação de diferentes
espécies, sobretudo de aves de rapina e de passeriformes que aqui encontram alimento e refúgio
na época estival. Caminhada de 4 km, ao longo do rio Fresno, de dificuldade reduzida.
Ponto de partida e chegada: A confirmar – Palancar ou Miranda do Douro – Pavilhão Multiusos
(Receção do festival).
Inclui: Inclui serviços de guia monitor e transporte para Palancar (a confirmar)
N.º de participantes: mínimo – 6; máximo - 18
Idade Mínima: 12 anos
Recomendações: Calçado e roupa prática, chapéu-de-sol, protetor solar, água, lanche, binóculos e
guia de identificação de aves.
Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página e para vanessa.oliveira@spea.pt
____________
08h00 | 12h00 Passeio ornitológico entre Paradela e Aldeia Nova | MD_Par (*)
Organização / Guia: Palombar – Américo Guedes
Breve descrição: Percurso interpretativo desde Paradela até Aldeia Nova, com especial atenção
para a observação de aves. Extensão: 5 km. Dificuldade: média
Ponto de partida: Paradela (miradouro), concelho de Miranda do Douro
Ponto de chegada: Aldeia Nova (centro), concelho de Miranda do Douro
Inclui: transporte de regresso a Miranda do Douro (a confirmar)
N.º de participantes: mínimo – 5; máximo - 15
Idade Mínima: 12 anos
Recomendações: Calçado e roupa confortável; água; chapéu-de-sol; protetor solar; material óptico.
Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página para vanessa.oliveira@spea.pt
____________
09h00 | 12h00 Observação de aves nas Arribes de Fornos (Lagoaça) | FEC_L (**)
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Organização / Guia: Associação Transumância e Natureza (ATN)
Breve descrição: Dar a conhecer a avifauna e outros valores naturais da região do Douro
Internacional através da observação e identificação de aves na área de intervenção do projeto
Rupis. Observar as espécies-alvo do projeto no seu meio natural e conhecer uma das propriedades
adquiridas no âmbito deste. Pontos de interesse – Miradouro do Carrascalinho. Extensão: ca. 1 km.
Dificuldade: fácil.
Ponto de partida e chegada: Lagoaça, concelho de Freixo de Espada à Cinta
N.º de participantes: mínimo – 2; máximo - 10
Idade Mínima: 6 anos
Recomendações: Vestuário e calçado confortável e trazer binóculos, guia de identificação de aves,
máquina fotográfica, água, comida, protector e chapéu.
Preço por participante: 2,50 € por pessoa.
Pagamento: não requer pagamento prévio, pois será feito no local.
Inscrição: enviar a ficha de inscrição para vanessa.oliveira@spea.pt.
____________
10h00 | 11h00 Passeio de BTT - Nos trilhos das Arribas | MD_CF (**)
Organização / Guia: Coordenadas d’Aventura Unipessoal Lda – Sérgio Torrão
Breve descrição: Passeio de BTT pelo Parque Natural do Douro Internacional. Extensão – 30 km.
Dificuldade: fácil.
Ponto de partida e chegada: Miranda do Douro - Pavilhão Multiusos (Receção do festival)
Inclui: Seguro de acidentes pessoal, responsabilidade civil (conforme a legislação) e monitor
qualificado (segurança, enquadramento e qualidade). Não inclui, mas há possibilidade de
fornecermos todo o equipamento necessário para a sua prática (aluguer bicicleta BTT e capacete)
N.º de participantes: 6
Idade Mínima: 12 anos
Recomendações: Ser portador de bicicleta, capacete, protetor solar e água.
Preço por participante: 15,00 € (sem material) ou 40€ (com aluguer de BTT e capacete).
Pagamento: após a confirmação da sua inscrição, receberá as instruções de pagamento por parte
da Organização responsável por esta atividade
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página para vanessa.oliveira@spea.pt e
info@coordenadasdaventura.com.
____________
10h30 | 11h00 Oficinas sobre aves de Portugal | MD_PM
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (16h30 e 18h30); 24 (10h30) e 25 (10h30 e 15h30). Ver descrição no
programa de dia 23 às 16h30.
____________
10h00 | 12h00 De olho nas aves em Miranda do Douro | MD_S
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (às 17h), 24 (17h) e 25 (às 10h). Ver descrição no programa de dia 23
às 17h00.
____________
15

11h00 | 12h00 Há burros (mirandeses) no festival | PM (*)
NOTA: Esta atividade repete dias 24 (11h e 16h) e 25 (11h e 16h). Ver descrição no programa de dia 24
(11h)
____________
11h00 | 12h30 Cruzeiro Ambiental – Europarques EBI | MD_CF (**)
Vales de desconto de 10% para participantes, disponíveis antecipadamente na delegação de Miranda do
Douro do PNDI e, durante o festival, na receção ou stand da Europarques EBI (no Pavilhão Multiusos de
Miranda do Douro). Preço: 16,20 € / pessoa (só para portadores de vale de desconto de 10%)
____________
13h00 | 14h30 Almoço livre
Saiba quais os restaurantes que oferecem descontos aos participantes do Festival no menu Informações »
Onde Comer
____________
14h30 | 15h00 À conversa com… | MD_MA
Local: Miranda do Douro - Mini-auditório junto ao Pavilhão Multiusos

Pedro Rego (GoWild) | Pólo Norte - O Degelo Final
____________
15h00 | 15h45 Visita ao Centro de Valorização do Burro de Miranda | MD_AT (**)
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h), 24 (15h e 17h) e 25 (15h e 17h). Ver descrição no programa de
dia 23 (17h)
____________
15h00 | 15h45 Visita ao Centro de Acolhimento do Burro | MD_APB (*)
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h), 24 (15h e 17h) e 25 (15h e 17h). Ver descrição no programa de
dia 23 (17h)
____________
15h00 | 16h00 Workshop «Introdução à Língua Mirandesa» com Prof. Alfredo Cameirão | MD_MA (*)
Breve descrição: «An Júnio de 2017 damos-le bida a la purmeira eidiçon de l ObservArribas –
Festival Ibérico de Natureza das Arribas do Douro, ua ourganizaçon de la Cámara Munecipal de
Miranda de l Douro de a par cul porjeto Life Rupis.» Não percebeu? Então esta é a oportunidade
ideal para ficar a saber um pouco de mirandês, uma das línguas oficiais portuguesas.
Preço por participante: gratuito
Inscrição: enviar a ficha de inscrição disponível no topo da página e enviar para
vanessa.oliveira@spea.pt
____________
15h30 | 16h00 Oficinas sobre aves de Portugal | MD_PM
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (16h30 e 18h30); 24 (10h30) e 25 (10h30 e 15h30). Ver descrição no
programa de dia 23 às 16h30.
____________
16h00 | 17h00 Há burros (mirandeses) no festival | MD_PM (*)
NOTA: Esta atividade repete dias 24 (11h e 16h) e 25 (11h e 16h). Ver descrição no programa de dia 24
(11h)
____________
16h00 | 17h30 Cruzeiro Ambiental – Europarques EBI | MD_CF (**)
Vales de desconto de 10% para participantes, disponíveis antecipadamente na delegação de Miranda do
Douro do PNDI e, durante o festival, na receção ou stand da Europarques EBI (no Pavilhão Multiusos de
Miranda do Douro). Preço: 16,20 € / pessoa (só para portadores de vale de desconto de 10%)
____________
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16h30 | 17h15 À descoberta dos pombais tradicionais | MD_PM (*)
NOTA: Esta atividade repete dias 23, 24 e 25 junho às 16h30. Ver descrição no programa de dia 23 às
16h30.
____________
16h00 | 17h30 Cruzeiro pelas Arribas do Douro | MD_SEN (**)
NOTA: Esta atividade repete dias 23, 24 e 25 às 16h. Ver descrição no programa de dia 23 às 16h00.
____________
17h00 ENCERRAMENTO DA FEIRA
____________
17h00 | 17h45 Visita ao Centro de Valorização do Burro de Miranda | MD_AT (**)
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h), 24 (15h e 17h) e 25 (15h e 17h). Ver descrição no programa de
dia 23 (17h)
____________
17h00 | 17h45 Visita ao Centro de Acolhimento do Burro | MD_PB (*)
NOTA: Esta atividade repete dias 23 (17h), 24 (15h e 17h) e 25 (15h e 17h). Ver descrição no programa de
dia 23 (17h)
____________
17h00 | 18h20 Birdwatching em Caiaque / Canoagem | MD_CF (**)
NOTA: Esta atividade repete dias 23, 24 e 25 (17h e 18h40). Ver descrição no programa de dia 23 às
17h00.
____________
18h40 | 20h00 Birdwatching em Caiaque / Canoagem | MD_CF (**)
NOTA: Esta atividade repete dias 23, 24 e 25 (17h e 18h40). Ver descrição no programa de dia 23 às
17h00.

CONTACTOS
Contactos:
 Inscrições | Programa
Vanessa Oliveira (SPEA) | e-mail: vanessa.oliveira@spea.pt | telf. +351 213 220 430; +351 918 468 233
 Parcerias e Informações Locais | Expositores
Maria José Morais (ICNF) | maria.morais@icnf.pt | telf. +351 273 431 457
 Comunicação e Divulgação
Isabel Jesus (SPEA) | isabel.jesus@spea.pt | telf. +351 213 220 430
Comissão organizadora:
CMD: Paulo Andrade | ICNF: João Carlos Farinha, Maria José Morais, Susana Abrantes, Susana Marques |
Palombar: José Pereira, Miguel Nóvoa | SPEA: Isabel Jesus, Joaquim Teodósio, Vanessa Oliveira
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