
                                       

XIX JORNADAS NACIONAIS SOBRE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL
Promovidas pelo FAPAS, em parceria com a Câmara Municipal de  VOUZELA 
Local:  Auditório do Cine Teatro de Vouzela
  A Serra do Caramulo é uma elevação de Portugal Continental, com 1.075 metros de altitude. Situa-se na 
região de transição da Beira Alta para a Beira Litoral, entre vários concelhos, nomeadamente o de Vouzela. 
A serra combina florestas e zonas de vegetação rasteira com cursos de água cristalina e pequenas 
cascatas, onde aldeias com casas e espigueiros em granito se implantam placidamente nos recortes da 
paisagem. Inscreva-se nas XIX Jornadas promovidas pelo FAPAS e venha participar num programa de 

excelência. Venha também apreciar as atividades tradicionais locais, como o artesanato, o folclore e a 

gastronomia.
 Não deixe de se  juntar a Nós!
                                                                                                                                                   
                                                                             Porto, Abril de 2018

                                                                                                        EA/139/FAPAS
                                                                                                       Assuntos: XIXJornadas/FAPAS

Caro docente,

O FAPAS (Fundo para a Protecção dos Animais Selvagens), está a promover a realização de 
mais umas Jornadas sobre Conservação da Natureza e Educação Ambiental/EDS, este ano,  
em Vouzela.
O referido evento terá lugar nos dias 28 e 29 de Abril, no auditório do Cineteatro local e 
destina-se a agentes de ensino, alunos,  técnicos e gestores de ambiente, técnicos de 
educação ambiental e todos os profissionais ligados à Educação e ao Ambiente. Irá constar 
de comunicações/debate, de ateliês e de visitas guiadas. Decorrerá também uma Mostra que 
integra exposições de escolas, municípios, ONGs e outras entidades cujo trabalho se 
articula com a Educação para a Sustentabilidade e uma exposição temática: Fauna  e flora 
do Caramulo.
As Jornadas serão acreditadas pelo Centro de Formação Castro Daire /Lafões para 
Educadores de Infância e professores do Ensino Básico e Secundário. Os professores 
interessados devem inscrever-se na página do Centro de Formação FAPAS  
http://www.fapas.pt/cff/

Não deixe de se inscrever e colabore na divulgação. A inscrição deverá ser feita até 
ao dia 15 de Abril.

√Os primeiros 50 participantes inscritos poderão usufruir de transporte gratuito, Porto -

√Vouzela (dia 28 de Abril) e Vouzela - Porto (dia 29 de Abril). O autocarro partirá da Rua
Alexandre Herculano, em frente à sede do FAPAS, pelas 7.00h da manhã do dia 28 de 
abril
PROGRAMA E FICHA DE INSCRIÇÃO TAMBÉM DISPONÍVEIS EM: www.fapas.pt . 

Todos os interessados em participarem nas XIX Jornadas sobre Conservação da 
Natureza e Educação Ambiental para a Sustentabilidade, devem preencher a ficha de 
inscrição integrada no desdobrável de divulgação e enviá-la para fapas@fapas.pt ou 
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directamente na página do Centro de Formação FAPAS, em  http://www.fapas.pt/cff/, até 
ao dia 15 de Abril de 2018.

Gratos pela atenção dispensada,

Com estima e consideração
P´la Comissão Organizadora

(Lucília Guedes-Bióloga FAPAS)

( 931144633)


