
 
 

 
 

BIOFESTIVAL DE PRIMAVERA ANIMA PARQUE DA CIDADE 

O Parque da Cidade da Mealhada será palco, dias 21 e 22 de março, do BioFestival de 

Primavera, um evento que contará com conferências, workshops, jogos, mercadinho, 

ateliês para crianças, música, entre muitas outras atividades.  

A ideia é dar as boas-vindas à Primavera, celebrar o Dia da Árvore e da Floresta e o Dia 

Mundial da Água. É também usufruir de um espaço único - o Parque da Cidade - numa 

iniciativa que tem como tema agregador a sensibilização para a defesa do ambiente.  

Nestes dois dias, há atividades para adultos, como as conferências e os workshops que vão 

desde as oficinas de construção de armadilhas para a vespa asiática às degustações de mel 

da floresta, ou desde as técnicas de sobrevivência na floresta à produção caseira de 

cogumelos. Há ainda várias atividades direcionadas para as crianças, como oficinas de 

reutilização, histórias na floresta e jogos. 

O BioFestival de Primavera será também um evento para as famílias, na medida em que se 

pretende trazê-las para a floresta e proporcionar-lhes momentos de comunhão com a 

natureza, quer passeando, quer fazendo um piquenique com as iguarias que podem ser 

adquiridas no “Cantinho dos Sabores de Primavera”. 

Ao longo dos dois dias a iniciativa conta ainda com zona de expositores, showcooking, música, 

dança, teatro, exposições, caminhadas, uma saída noturna para observação de espécies 

selvagens e até a devolução à natureza de um animal selvagem pelo CERVAS – Centro de 

Ecologia, Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens. (Ver programa) 

O BioFestival de Primavera insere-se no ciclo de eventos “BioInovação”, que tem como 

objetivo partilhar conhecimentos de inovação inspirada na natureza, tendo já sido realizado, 

em novembro de 2019, o BioFestival de Outono. 

 

Programa 

Inscrições: tinyurl.com/biofestivalprimavera20 

CONFERÊNCIAS I 21 MARÇO | SÁBADO  

9h30 | Da floresta coletiva à pessoal l Nelson Matos l ASPEA – Associação Portuguesa de 

Educação Ambiental 



 
 

 
 

10h00 | Turismo de natureza - Os benefícios das caminhadas e percursos pedestres l  

Paulo Nabais l  Living Place – Animação Turística 

10h30 | Degustação de infusões e biscoitos com aromas da floresta l Escola Profissional 

Vasconcellos Lebre 

10h45 | DesConcerto l Eco-Escola de Casal Comba 

11h00 | Eco-Escolas - Educação ambiental para a sustentabilidade l Margarida Gomes l  

Coordenadora Nacional Eco-Escolas 

11h30 | Limites Invisíveis -  Educação na natureza l Emília Bigotte de Almeida, Isabel 

Duque, Ana Coelho, Vera do Vale, Marlene Miguéis e Aida Figueiredo l Limites Invisíveis 

12h00 | Terapia da floresta l Pedro M. Trindade l Instituto de Banhos de Floresta Portugal 

13h00 | Piquenique na floresta l Com as iguarias do “Cantinho dos Sabores de Primavera” 

 

WORKSHOPS I 21 DE MARÇO I SÁBADO (atividades sujeitas a inscrição)  

14h15>15h00 l Degustação de mel da floresta l Andrea Chasqueira l Associação de 

Apicultores do Litoral Centro 

14h15>15h00 l Valorização das plantas silvestres na alimentação e saúde humana l 

Cláudio Carvalho 

14h15>15h00 l Brincar “sem tetos” para crescer - Brinquedos da floresta l Amélia 

Marques l CAPP – Centro de Assistência Paroquial da Pampilhosa 

15h15> 16h00 l Construção de armadilhas para captura de vespa-asiática l Andrea 

Chasqueira (AALC) e Ana Rodrigues (ClimAgir)  

15h15> 16h00 l Quadros vivos de suculentas l Daniel Morais l MorAmbiente 

15h15> 16h00 l Planear a minha floresta sustentável l Nelson Matos l ASPEA – Associação 

Portuguesa de Educação Ambiental 

16h15>17h00 l Técnicas de sobrevivência na floresta l Américo Santos l SED - 

Sobrevivência Emoções e Descoberta 

16h15>17h00 l Produção caseira de cogumelos l Ricardo Torres l Fungi Perfect 



 
 

 
 

16h15>17h00 l Fotografia na natureza l Sónia Almeida l Sónia Almeida Fotografia 

17h00 | Encerramento     

19h00 >21h00 l Saída noturna para observação de espécies selvagens “NOCT – 

Primavera Sound” l Jael Palhas l Charcas de Noé  

Atividade sujeita a inscrição  - Limite de 15 participantes 

 

22 MARÇO | DOMINGO 

10h30>12h00 l BioCaminhada em família l (Atividade sujeita a inscrição) 

 
Circuito circular de 3 Km l Nível de dificuldade 1 – Fácil  
Circuito acessível a pessoas com mobilidade reduzida, de cadeiras de rodas e com carrinhos 
de bebé. Ponto de encontro: Centro de Interpretação Ambiental  
 
11h00>13h00 l Floresta terapêutica - “Banho de Floresta” l Instituto de Banhos de 
Floresta Portugal 
Atividade sujeita a inscrição l  limite de 20 participantes  

 

12h30 l Showcooking “Wraps Primavera” l Chef Susana Oliveira l Escola Profissional 

Vasconcellos Lebre 

12h30 l Piquenique na floresta com as iguarias do “Cantinho dos Sabores de 

Primavera” 

14h30 l Atuação de Dança l DWH - Dance With Heart by Atlético Clube do Luso 

15h00 l Teatro “Doidos por Plantas” l Grupo de Teatro da Universidade Sénior CADES 

15h30 l Atuação Musical l Coro Infanto-Juvenil e Coro da Oficina de Música e Solistas da 

EB2 da Mealhada 

16h30 l Comunicação dos vencedores dos concursos “Animais da Floresta” e 

“Espantalhos da Primavera” 

16h45 | Devolução à natureza de um animal selvagem l CERVAS - Centro de Ecologia, 

Recuperação e Vigilância de Animais Selvagens  

17h00 | Encerramento 

 

Mealhada, 28 de fevereiro de 2020 


