
DIA ABERTO DA
RESERVA NATURAL DAS 

LAGOAS DE SANTO 

ANDRÉ E DA SANCHA
Venha comemorar connosco, a 22 de agosto, o seu 21.º aniversário

PROGRAMA:

9h00 - 10h00- 11h00 

Conhecer as aves da RNLSAS na 
Estação Ornitológica Nacional
Participe em uma sessão de anilhagem, no Monte do Outeirão e conheça o trabalho de 
monitorização de aves, desenvolvido na Estação Ornitológica Nacional. 

09h00- 10h00- 11h00

Monitorização 
de mamíferos 
Vamos conhecer os mamíferos 
existentes na Reserva, onde 
habitam, o que comem, por onde 
andam e os vestígios que deixam. 
Falaremos também do trabalho 
de monitorização realizado sobre 
este grupo de animais e como o 
mesmo é realizado. A visita será 
realizada por técnicos e vigilantes 
da natureza.

Contar 
borboletas 
(e outros insetos)
Ao longo do percurso do 
Salgueiral da Galiza vamos 
conhecer os insetos 
existentes na reserva, com 
destaque para as borboletas 
diurnas. Com o apoio de 
Albano Soares da Associação 
TAGIS.

Flora e 
vegetação
Vamos conhecer as 
principais espécies de flora 
autóctone que podemos 
encontrar na Reserva e no 
percurso pedestre.
Com o apoio de Mónica 
Martins do Centro Ciência 
Viva do Lousal.

17h30- 18h30 

À Volta da 
Lagoa de 

Santo André

Passeio interpretativo ao 
longo do percurso da Casa 
do Peixe, com o historiador 
João Madeira, que nos irá 
apresentar uma perspetiva 
histórica sobre a atividade da 
pesca na Lagoa de Santo 
André.

18h40 

Libertação de 
animais em 

recuperação 
no Crassa

Com apoio do Centro de 
Recuperação de Animais 
Selvagens de Santo André 
(CRASSA)/ Quercus vamos 
libertar, no Monte do Paio, 
animais que estiveram em 
recuperação no Centro.

Local de encontro:
Estação Ornitológica Nacional

Monte do Outeirão

38° 4'58.46"N
8°47'5.31"W

Local de encontro:
Entrada do Percurso do 

Salgueiral da Galiza

38° 4'43.60"N
8°46'35.33"W

Local de encontro:
Centro Nacional de Educação Ambiental 

e Conservação da Natureza

38° 6'15.36"N | 8°46'47.66"W

Direção Regional de Conservação da 
Natureza e Florestas do Alentejo

Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas

Inscrições obrigatórias e 
limitadas em: 
https://forms.gle/YRyBSbPnsJi
LXSeY7

Conhecer a Fauna & Flora 
do Percurso do Salgueiral da Galiza

https://forms.gle/YRyBSbPnsJiLXSeY7

