Nota de imprensa ATM

FESTIVAL ORNITOLÓGICO TRANSMONTANO
A ATM organiza o segundo Campeonato Ornitológico
em Trás-os-Montes e Alto Douro
3 Dias de Campeonato de aves em Vila Real a realizar do dia 24 a 26 de Novembro de 2017.
Criadores nacionais e internacionais irão mostrar e concorrer com as suas aves no maior evento
ornitológico realizado na zona de Trás os Montes. Este festival é dirigido a qualquer criador de
aves que queira concorrer, e visa também divulgar além do mundo ornitológico, o que de
melhor se faz a este nível na região transmontana e a nível nacional.
Este Festival incorporará:
- Campeonato Ornitológico (criadores nacionais e internacionais)
- Prémio para o Melhor Arlequim Português Poupa e Par
- V Mostra de aves ATM
- Espaço vending (vendas e feira de passarinhos)
- Workshop/palestra sobre o tema aves (se possível)
- Quinta pedagógica (se possível)
- entre outras ações possíveis de realizar
Será realizada comboyagem com a recolha de aves no Clube Ornitológico de Santo Tirso.
No pavilhão do Festival (ainda a designar) na cidade de Vila Real, que acolhe o evento, haverá
uma zona de exposição com espaços dedicados a entidades parceiras, criadores e lojas para
divulgação e venda de aves e produtos ornitológicos, aberto a todos os visitantes (dias 24 a 26:
10h00-20h; dia 27 10h00-18h00).
Será realizado um jantar convívio para entrega dos prémios mediante inscrição prévia.
www.festivalornitologicoatm.simplesite.com

www.associacaoornitologicaatm.com
Para mais informações contactar:
ATM
aotomad@hotmail.com

Presidência: 910084144/914327405
Secretaria: 919292302 / 964873171
Tesouraria: 917378450

Este festival irá receber inúmeras aves a concurso, desde canários a psitacídeos, periquitos,
caturras, roselas, cardinalitos, diamante gould, agraponis, patos, galinhas, rolas, codornizes,
papagaios, entre outras espécies. Umas estarão a concurso, outras apenas para mostra. Estas
mostras além de terem a componente profissional, tem uma componente educativa para os
mais jovens, como também de sensibilização em torno do mundo ornitológico na proteção e
bom tratamento das aves.
A organização é da Associação Ornitológica de Trás Montes e Alto Douro em parceria com Clube
Arlequim Português, Clube Ornitológico de Santo Tirso, Clube e com apoio do Município de Vila
Real e da FONP.
Informações em http://www.associacaoornitologicaatm.com/novidades/festival-ornitologico/
Pré-Inscrições: http://www.associacaoornitologicaatm.com/servicos/inscrição
email: aotomad@hotmail.com
_____________________________________________________________________________
NOTA: A ATM é uma associação sem fins lucrativos, com o objetivo de fomentar a criação e o gosto
pelas aves, nomeadamente canoras, ornamentais, capoeira e deve orientar-se no sentido de:
- Acompanhar o progresso da ciência avícola e para ela contribuir na medida do possível;
- Pugnar pela proteção da natureza e do equilíbrio ecológico;
- Criar ambiente necessário para que se tornem compreensíveis as funções a que se destina.
A Direção ATM: Elsa Matias Ferreira.

