
Cláudia Costa 

Gilberto Neto 

À conversa sobre… 
01 Junho | 14h30 – 17h00  

 

Entrada livre, sem necessidade de inscrição 

Local: Casa da Música (Largo do Castelo, Miranda do Douro) 

  

Apresentação do filme “Pólo Norte – O Degelo Final 
   

   

 

  Datas/Horários:  

  01 junho 

  14h30 – 16h00 

   

  Com o realizador Pedro Rego  

    

  

Veja o trailer:  https://www.youtube.com/watch?v=-4HJynmh4o4 
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À conversa sobre “Os Geoparks Mundiais da UNESCO e a 

estratégia de sustentabilidade”  
   

   

 

  Datas/Horários:  

  01 junho 

  16h00 

   

  Organização: Associação Geopark Estrela; Orador: Fábio Loureiro,  

  Emanuel de Castro 

 

   

 

 

 

Breve descrição:  

Os Geoparks Mundiais da UNESCO, Programa Científico desta organização desde 2015, 

constituem hoje uma das mais relevantes estratégias de desenvolvimento sustentável através de 

uma aproximação “bottom-up”, aos territórios e às suas comunidades. Tendo na sua base o 

património geológico enquanto recurso endógeno, os Geoparks procuram desenvolver 

mecanismos que promovam e valorizem o seu património através de um trabalho efectivo nas 

áreas da Ciência, Educação, Turismo e Comunicação. Neste sentido, o Geopark Estrela integrou 

em 2018 a rede de Observas, promovendo o ObservaEstrela, enquanto festival de Natureza e 

Paisagem. 

http://www.geoparkestrela.pt/
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À conversa sobre “A Reserva Natural Privada da Faia Brava”  
   

 

   

  Datas/Horários:  

  01 junho 

  16h20  

 

  Organização: Associação Transumância e Natureza (ATNatureza);  

  Orador: Carlos Pacheco. 

  

   

 

 

 

Breve descrição:  

A Reserva Natural da Faia Brava, criada em 2010, é a primeira e única Reserva Natural Privada 

em Portugal. Teve na sua génese a conservação do britango e da águia de Bonelli no vale do 

Coa, mas posteriormente o âmbito alargou-se a objetivos bem mais ambiciosos, que visam uma 

gestão efetiva do território, tendo como principais motes promover o restauro ecológico e a 

recuperação dos ecossistemas naturais em todo a sua plenitude. A Faia Brava é gerida 

exclusivamente para efeitos de conservação da natureza e da biodiversidade, e nasceu de um 

sonho que teve início no ano 2000, ano em que foi criada a Associação Transumância e Natureza 

(ATNatureza). A missão da ATNatureza é a de conservar, valorizar, conhecer e divulgar o 

património natural do Nordeste de Portugal, pela via da sustentabilidade e com a participação da 

comunidade, através da gestão e da proteção de áreas naturais. Desenvolve por isso, projetos de 

restauro ecológico, incluindo ações de reflorestação, revitalização de atividade agropecuárias 

tradicionais, agricultura biológica, sensibilização, educação e divulgação ambientais. Nesta 

palestra pretendemos dar a conhecer a Associação Transumância e Natureza e a Reserva da 

Faia Brava, que constituiu a expressão maior do trabalho desenvolvido pela associação ao longo 

de quase 20 anos.  



Cláudia Costa 

Gilberto Neto 

À conversa sobre “Importância da conservação da biodiversidade 

animal doméstica”    

   

 

     Datas/Horários:  

     01 junho 

     16h40 

 

     Organização: AEPGA;  Orador: Miguel Nóvoa. 

  

  

Breve descrição:  

O ser humano não foi apenas e nem sempre destruidor de outras espécies. Destrói bastante, mas 

também protege de maneira considerável. Além disso, domesticando os animais, o ser humano 

transformou-os e diversificou-os, dando origem a novas espécies e  - dentro das espécies – a 

novas raças, criando assim a “biodiversidade doméstica”. Esta, diferente da biodiversidade 

selvagem, é muitas vezes desconhecida e negligenciada. Com esta palestra, pretende-se 

demonstrar o porquê da biodiversidade animal doméstica ser necessária, bem como os perigos 

aos quais a humanidade se expõe ao não preservá-la. 

https://www.aepga.pt/

