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Resultados do Concurso Escolar escola vencedora E.B.1 Salema
7 turmas de alunos do ensino básico e jardim de
infância, do concelho de Vila do Bispo, aceitaram
o nosso desafio e apresentaram trabalhos ao
concurso escolar "AvEco", promovido no âmbito
da 3ªedição do Festival de Observação de Aves
de Sagres. Os trabalhos pautaram todos pela
criatividade e pela capacidade de retratar as
características das aves representadas, mas
apenas uma turma podia ser a vencedora. A
decisão do júri foi bastante difícil, mas a grande
vencedora deste concurso foi a EB1 da Salema,
com a Águia-cobreira. Os alunos envolvidos
neste trabalho usufruíram do seu prémio no
passado dia 15 de junho, um passeio guiado na
companhia de burros, e ainda fizeram trabalhos
em pasta de papel, este prémio foi oferecido
pelas
empresas
"Burros
e
Artes"
e
"Walkin´Sagres". Consulte aqui as fotografias
dos trabalhos e das atividades.

Novidades
Em breve iremos começar a divulgar todas as
novidades que estamos a preparar para o
programa do festival!
Como já vem sendo habitual, além dos vários
mini-cursos sobre avifauna iremos ter também
outros alusivos a temáticas diferentes. O
primeiro mini-curso já confirmado irá decorrer no
sábado, 6 de Outubro, de manhã, e intitula-se
“Identificação de Libélulas e Libelinhas”. Será
dado pelo professor Nuno Loureiro, docente da
Universidade do Algarve e autor do guia de
libélulas e libelinhas no Algarve . Da parte da
tarde, este professor irá também guiar uma saída
de campo na qual se pretende identificar as
diferentes espécies que se encontram em
Sagres nesta altura do ano.
Como vê, motivos não vão faltar para que nos
visite!
Patrícia Ramalho

Espécies em destaque
Iremos publicar com regularidade no nosso site
textos sobre aves migradoras que podem ser
vistas em Sagres. Para o primeiro texto de uma,
escolhemos uma das espécies que mais cedo
iniciam a migração pós-nupcial. A partir de junho
já se começa a notar a migração desta pequena
pardela, pardela-balear (Puffinus mauretanicus).

Divulgação
De entre os artigos que são publicados sobre a
3ªedição do Festival de Observação de Sagres,
destacamos o artigo que saiu na última
newsletter da Birdlife International, organização
da qual a SPEA é o parceiro em Portugal.

Ricardo Guerreiro

