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Circular n.º 41/2015
DE: Secretaria de Núcleo Prevenção, Ambiente e Rádio Escutista – Departamento de
Ambiente
PARA: Agrupamentos do Núcleo de S. Miguel

2015-09-23

Assunto: Fim-de-semana da Biodiversidade
No seguimento de um contacto formulado pela Sociedade Portuguesa para o Estudo
das Aves divulga-se a realização de actividades, no fim-de-semana de 26 e 27, no
Centro Ambiental do Priolo, Reserva Florestal Recreio da Cancela do Cinzeiro —
Lomba da Pedreira, Nordeste — subordinado ao ambiente e à biodiversidade e
destinadas a crianças e jovens com idades enquadradas nas nossas quatro secções.
Para além do ficheiro anexo contendo um cartaz discriminativo das actividades a
desenvolver durante o fim-de-semana evidenciam-se, ainda, algumas actividades mais
significativas.
Sábado, 26 de Setembro de 2015
MANHÃ
 Acção destinada a caminheiros e que consistirá na plantação de endémicas e
acção de voluntariado na Tronqueira.
TARDE
 Jogos destinados a exploradores e pioneiros numa vertente mais desportiva (entre
as 14 e as 16 horas).
 Acção destinada a caminheiros e que consistirá na plantação de endémicas e
acção de voluntariado na Tronqueira.
Domingo, 27 de Setembro de 2015
TARDE
 Tarde infantil com actividades para os lobitos (pinturas faciais, pula-pula, jogos de
insectos, sons das aves e tradicionais e caça ao tesouro) entre as 14 às 16horas.
 Às 15 horas será comemorado o 5.º aniversário do Priolo.
Nos almoços serão servidos: porco no espeto (Sábado) e comida tradicional (Domingo).
Em ambos os dias haverá um mural que será pintado pelos participantes, um
mercadinho a decorrer, exposições e um concurso.
Para uma melhor coordenação solicita-se a indicação antecipada do número de
eventuais participantes.
Com uma forte canhota e votos de boa caça, boa pesca
SEMPRE ALERTA PARA SERVIR
A Chefe do Departamento de Ambiente
(Cláudia de Fátima Raposo Botelho)
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