
Esta palestra destina-se essencialmente a alunos 
do 3º ciclo. 

Nela falamos da ordem dos Falconiformes e den-
tro desta das sub-ordens dos Abutres, Águias e 
Falcões.  

Serão analisadas as características que fazem 
desta ordem um conjunto tão especifico e descre-
veremos qual o ciclo de vida típico destes seres 
vivos. 

Faremos uma descrição sumária das espécies possíveis de observar em Portugal, 
dando indicações sobre as caracteristicas morfológicas, fenológicas e comportamen-
tais que podem levar à identificação da espécie em questão. 

Analisar-se-ão um conjunto de aves em grave perigo de extinção (mas que ainda 
existem em Portugal). Destacar-se-á, pela importância do facto cientifico que o per-
mitiu, a recuperação do Falcão Peregrino, que passou de Ave em perigo eminente de 
extinção a ave comum. Um belo exemplo de sucesso e de como a ciência avança mui-
tas das vezes por ideias pouco ortodoxas. 

Informaremos dos melhores locais para observar aves de rapina diurnas no nosso 
país e particularmente na nossa região ( grande península de Setúbal) e tentaremos 
dar a conhecer a todos os benefícios e atractivos da actividade de observação de aves 
selvagens para quem a desenvolve e também para a Natureza. 

No final, independentemente do diálogo que se venha a desenvolver durante a expo-
sição, promover-se-á um debate onde cada um poderá colocar as questões que desejar 

Proposta A 

Aves de Rapina:  
Seres vivos de Excelência 

Ano 2009/2010 

Pontos Principais a focar: 

 Características das  Rapinas 

 Grupos em que se dividem 

 Ciclo de vida 

 Espécies e suas estratégias 

 Aves em perigo de extinção 

 Onde ver Rapinas em Portugal e na 
nossa região 

 Contacto com material de observa-
ção 

 Debate 

As Aves Rapina 
 Diurnas 

Palestra  Teórico /Prat ica  

Especificações técnicas 
A palestra tem a duração prevista de duas horas, sendo essencialmente expositiva com 
interacção frequente com a assistência. 

Será suportada por uma apresentação em power-point, muito baseada em fotografias, 
vídeos, esquemas e sons. 

Material de apoio: Bibliografia vária para manuseamento pelos alunos (guias de campo, 
monografias e Atlas); Binóculos; Telescópio de observação diurna e equipamento usado 

vulgarmente na observação de aves diurnas.  

Necessidades mínimas: Sala que comporte confortavelmente a assistência pre-
vista e que se possa escurecer durante o dia; Uma parede disponível para o alvo 
de projecção; Energia eléctrica na sala. 

Valores: 
 
* até 20 alunos 

80 euros 
(4 euros/aluno)* 

 
* De 21a 35 alunos 

120 euros 
(3,4 euros/aluno)* 

  
* De 36 a 50 alunos 
              150 euros 

 (3 euros/aluno)* 
 
* valores para lotação máxima 
Estes valores incluem os servi-
ços inerentes a toda a apresen-
tação e IVA incluí-


