
 

 

SINOPSE 

A revista Pardela é propriedade da SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das 

Aves, aborda temáticas diversas relacionadas com as aves, a conservação da 

natureza e a ciência e tem como principal objetivo divulgar estes temas junto dos seus 

sócios e do público em geral. 

Além de fazer uma abordagem diversa sobre as temáticas relacionadas com a 

conservação, biodiversidade e ecologia das espécies, inclui também uma secção 

dedicada aos mais jovens - a rubrica “Juvenis”, novidades sobre os projetos 

promovidos pela SPEA, rubricas regulares como “Roteiro Mundo” e “Roteiro Portugal”, 

sendo agora a única revista portuguesa dedicada ao mundo das aves selvagens. 

Atualmente, a revista Pardela tem uma periodicidade semestral, com duas edições por 

ano, sendo enviada gratuitamente aos sócios e colocada à venda através da loja da 

SPEA. A tiragem em papel é de 1200 exemplares, estando alguns números também 

disponíveis em formato digital (http://www.spea.pt/pt/publicacoes/pardela/). Além 

disso, a revista é oferecida a bibliotecas, universidades ou ainda a diversas entidades 

públicas e privadas em reuniões em que a SPEA participe. 

A edição online fica disponível alguns dias a seguir ao envio aos sócios e é feita a sua 

divulgação através dos meios institucionais ao dispor da associação (newsletter, redes 

sociais) ou outros meios de entidades parceiras da SPEA. 

Em 2015, a revista Pardela fez vinte anos de existência e, desde o número 1 da 

revista, em 1995, já colaboraram centenas de pessoas: com textos (e sua revisão), 

fotografias, ilustrações e/ou ideias ou outros contributos. 

A revista é um projeto colaborativo, atualmente coordenado por uma Comissão 

Editorial constituída por seis elementos: Clara Ferreira (Direção), Domingos Leitão 

(Staff), Joana Domingues (Staff), Manuel Trindade (Direção), Mónica Costa (Staff) e 

Vanessa Oliveira (Staff/Diretora da revista). Tem ainda a colaboração de Frederico 

Arruda (Staff/designer), entre outros colegas da SPEA. Entre todos são realizadas 

tarefas que vão desde o planeamento de temas e secções de cada número, o contacto 

com os autores, a revisão de conteúdos, a paginação e edição gráfica, bem como a 

distribuição da revista. 

http://www.spea.pt/pt/publicacoes/pardela/


ESTATUTO EDITORIAL 

A Pardela é uma revista semestral que visa abordar as temáticas relacionadas com as 

aves selvagens de Portugal e do mundo, dando a conhecer ao público em geral o que 

é feito nas áreas da conservação, ecologia e uso sustentável dos recursos naturais.  

A Pardela é um projeto de divulgação que visa informar os leitores de forma clara e 

objetiva, respeitando os princípios deontológicos, pluralistas e democráticos, sem 

qualquer dependência de ordem ideológica, política e/ou económica. 

A Pardela é responsável apenas perante os seus leitores, numa relação rigorosa e 

transparente, autónoma do poder político e independente de outros poderes 

particulares. 

A Pardela não tem por objetivo fins comerciais, assume o compromisso de respeitar os 

princípios deontológicos da imprensa e a ética profissional, bem como de não abusar 

da boa-fé dos leitores. 

A Pardela aposta numa abordagem informativa e diversificada, incluindo sempre que 

possível outras temáticas relacionadas com a natureza e o ambiente em geral, de 

interesse comum. 

A Pardela, assumindo a importância que a biodiversidade, e a conservação dos 
ecossistemas e espécies associados têm, entende que as novas possibilidades 
técnicas da informação, quer na vertente tradicional quer na vertente online implicam 
um trabalho dinâmico, criativo e que beneficia da interacção com os seus leitores. 

A Pardela é um projeto colaborativo, estando recetivo a participações diversas, na 

forma de sugestão de temáticas, produção de textos, revisão e edição dos mesmos, 

sempre que as estas forem pertinentes. Por razões gráficas, de espaço limitado ou 

outras, poderá resumir essas mesmas colaborações.   

A Pardela organiza-se através da existência de um Diretor, de uma Comissão Editorial 

e de uma rede de colaboradores diversos (internos e externos), tanto na área da 

escrita, quanto na da fotografia, do grafismo e internet. 

 

WEBSITE: http://www.spea.pt/pt/publicacoes/pardela/   

 

PROPRIETÁRIO / CONTACTOS 

Proprietário: Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves 

(SPEA) 

- Morada: Av. Columbano Bordalo Pinheiro, 87, 3.º Andar  | 

1070-062 Lisboa – Portugal 

- Email: spea@spea.pt | Tel: 21 322 0430 | 91 938 2722 

Diretora da revista Pardela: Vanessa Oliveira  

    - E-mail vanessa.oliveira@spea.pt | Tel: 21 322 0430 
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