
Descobrir rios e lagos

Sem
pre em movi

mento

siga-nos

Feliz Natal e um Próspero 
Ano Novo!

Parque Ecológico do Gameiro
7490-909 Cabeção - Mora

Tel. (00351) 266 448 130 | Fax: (00351)266 446 034
E-mail: geral@fluviariomora.pt

Sabia que
o Fluviário está em Horário de Inverno?

Abertura – 10h00
Encerramento – 17h00

(até ao dia 25 de Março 2018)

NEWSLETTER

Na Sala de Aula do Fluviário de Mora

Neste espaço pode encontrar diversas atividades livres e gratuitas para todos os visitantes do Fluviário de 
Mora relacionadas com o mundo dos rios e lagos, e claro, com esta época festiva. 

Sobre o Natal, eu sei…

Saiba mais sobre algumas tradições da 
quadra natalícia e curiosidades sobre a 
mesma.

Árvore de Natal

Esta Árvore de Natal, permite a todos os 
visitantes do Fluviário de Mora usarem a sua 
imaginação com o Natal Ambiental, contribuin-
do para enriquecer e diversificar a sua decora-
ção.

Olhei para o Rio e estava Estrelado*

Ao longo da galeria expositiva “Percurso de um Rio” do Fluviário de Mora pode encontrar a actividade 
“Olhei para o Rio e estava Estrelado”. Descubra algumas constelações e fenómenos celestes que atribuí-
mos a cada habitat, quem sabe se não encontra uma “Estrela da Sorte”?
      * A actividade é livre e gratuita para todos os visitantes do Fluviário de Mora

Mãos à obra, o Natal está a chegar! Com galhos 
e outros materiais, é dar asas à imaginação: 
estrelas, peixes, flocos de neve e muitos outros 
vão ganhar vida com esta actividade.

Tar Tan!!!

Não há “Feliz Natal” como o que vem num 
postal, especialmente se este for decorado com 
tartan. Com esta actividade, crie o seu tartan 
pessoal no seu postal de natal.

Olhei para o Rio e estava Estrelado
Actividades de Férias de Natal 
18 de Dezembro de 2017 a 2 de Janeiro de 2018

DEZEMBRO | 2017

As árvores de natal são “sempre verdes” e o 
verde é a cor da esperança. Neste natal oferte 
esperança através de um ornamento em forma 
de pinheiro decorado por si, com uma mensa-
gem de um poeta à sua escolha.

Uma Aventura Ambiental no Natal

Participe e conheça um pouco mais sobre este espaço, os seus habitantes e área envolvente, de uma 
forma lúdica e pedagógica.
* As actividades deste programa não são gratuitas e requerem marcação prévia para os contactos do Fluviário de Mora

Aquarista por uma Hora

Participe na alimentação de alguns dos 
animais do Fluviário de Mora. Fique a saber 
um pouco mais sobre os cuidados necessários 
para manter o bem-estar dos nossos habitan-
tes.
Horário: 10H00-16H00/Preço: Bilhete + 8€ 
por participante

Conhecer a área técnica do Fluviário de Mora, é 
uma oportunidade de ver e saber o que é neces-
sário à manutenção deste Aquário.
Horário: 10H00-16H00/Preço: Bilhete + 8€ por 
participante

O Fluviário encontra-se encerrado ao público nos 
dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro (parte da 

manhã). No dia 1 de Janeiro encontra-se aberto ao 
público da parte da tarde das 13h00 às 17h00.

Cada duende no seu Galho

Sempre Verde

Visita aos Bastidores


