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SAFARI FOTOGRÁFICO
A conservação dos sistemas biológicos existentes, começa pelo conhecimento dos mesmos e pela sua
divulgação Para que seja possível sensibilizar para a protecção do património natural , propomos a
realização de actividades de observação de animais selvagens. Esta actividade reveste-se de elevado
interesse pois os participantes poderão identificar os animais através de bibliografia própria e trazer uma
amostra deste em fotografia. Se aliarmos esta vantagem ao passeio pela nossa bela paisagem é garantido
que ao fim do dia teremos muitos momentos para recordar. Recorrendo a binóculos, telescópios terrestres,
guias da Natureza e troca de comentários entre os participantes e os orientadores è possível observar
hábitos e comportamentos de animais selvagens bem como identifica-los, sem os perturbar.
No nosso concelho temos zonas húmidas que servem de abrigo e refúgio para muitas aves migradoras e
sedentárias. Mas a que oferece mais diversidade è a Lagoa dos Patos, que apesar de se situar nos limites do
nosso concelho e o de Alvito, pertence a todos nós. È um ecossistema frágil mas que alberga uma
diversidade de aves que, no Inverno, chegam aos milhares em que algumas são raras como é o caso do
Abetouro. Foi também observado um casal de Lontras que habitam a lagoa e transitam entre a Lagoa dos
Patos/Peneireiro e a Barragem de Odivelas.
Recomenda-se roupa confortável adequada ás condições meteorológicas protegendo a cabeça com um
chapéu. Pessoas de pele branca devem usar protector solar. O calçado também é importante pelo que se
aconselha um estilo desportivo de montanha com reforço nos tornozelos. Trazer calças e roupa
impermeável.
A organização fornece binóculos.
Para uma melhor aprendizagem serão distribuídos a todos os participantes, folhetos com descrição das
espécies mais frequentes e muitas informações complementares sobre os locais visitados.

