
 

N/REF. 56/10                                                     Angra do Heroísmo, Maio de 2010 

 

Assunto: Acção de Formação em Observação de Aves 

 

 

Caro Associado, 

 

Vimos por este meio informá-lo que a Associação Regional de Turismo (ART) em parceria com a Ecoteca de 

São Jorge e os Montanheiros promoverá nos dias 28 e 29 de Maio a acção de formação em animação 

turística, intitulada “Iniciação à Observação de Aves nos Açores”. A formação terá lugar na ilha se São Jorge, 

com uma componente teórica e prática. 

 

Dado o potencial que os Açores apresentam para exploração desta actividade lúdica e turística, a ART e os 

seus Associados acreditam que a aposta nesta formação será pertinente para a formação daqueles que lidam 

diariamente com quem nos visita. A Observação de Aves é uma actividade que tem despertado um interesse 

crescente por todo o mundo e que possibilita o contacto íntimo com a natureza.  

 

Esta acção de formação tem como objectivo transmitir aos interessados conhecimentos sobre as aves dos 

Açores residentes e migratórias, aspectos morfológicos, comportamentais e preferências de habitats e ainda, 

adquirir conhecimentos sobre a aproximação das aves no ambiente natural.  

 

A formação será ministrada pelo Carlos Pereira, da Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) que 

apresenta um vasto curriculum em estudos elaborados sobre as aves nos Açores. A componente teórica será 

complementada com visitas de estudo em locais da ilha com potencial para o desenvolvimento desta 

actividade.  

 

Os interessados deverão inscrever-se através da Associação Regional de Turismo, através do site 

www.artazores.com ou pelo nº de telefone 295216480. O valor da inscrição é de 20€.  

 

Esta acção de formação vem no seguimento da aposta que a ART e os seus Associados, Câmaras Municipais e 

de Comércio do Grupo Central, têm feito na promoção e qualificação dos produtos turísticos que melhor 

caracterizam esta região. 

 



 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

  

 


