Requisição de Exposição

Tema

Avifauna em Viana do Castelo
Painel 1
- Apresentação
Painel 2
- Enquadramento natural da área de trabalho
- Breve descrição do litoral vianense;
Painel 3
- Espaço Agrícola da veiga da Areosa;
Painel 4

Índice

- Dunas e Rochedos Litorais;
Painel 5
- Estuário do Rio Lima e Juncais Salgados;
Painel 6
- Os Caniçais e Juncais da Veiga de S. Simão;
Painel 7
- O Mosaico de Campos Agrícolas e Sebes Florestais;
Painel 8
- Floresta e Espaços Agrícolas das Margens do Rio Lima;

Nesta exposição apresentam-se registos fotográficos de algumas aves
realizadas por membros da Associação Guarda-Rios-do-Lima. As
espécies representadas correspondem a uma selecção em função do
valor estético da fotografia respectiva e não necessariamente da sua
importância no espaço a que foram associadas.
Conteúdos

No caso da região a que diz respeito a exposição, a intervenção humana
alterou profundamente a paisagem, levando a que se considerasse a
existência de seis espaços com características distintas: a veiga da
Areosa, dunas e rochedos litorais, o estuário do Rio Lima e os seus
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juncais salgados, os caniçais e juncais da veiga de S. Simão, o mosaico
de campos agrícolas e sebes florestais, bem como os bosques de
folhosas envolventes às margens do Rio Lima.
Características
Técnicas
Nº de elementos
Dimensão
dos painéis

Impressão em tela
8 Painéis em impressão digital
100 cm (comprimento) x 206 cm (altura)
Cada painel é acondicionado num saco individual com 10 cm x 103 cm
(aproximadamente).

Transporte

O conjunto pesa cerca de 32 kg.
Os painéis podem ser acondicionados em caixas com 24 x 35 x 107 cm
(largura x altura x comprimento).
O transporte é assumido pelas entidades que requisitarem a exposição.

Montagem

Sistema roll-up 100cm x 206 cm

Valor da exposição

3 238,32 € (três mil duzentos e trinta e oito euros e trinta e dois cêntimos)
Catalogo que contém informação sobre a exposição.
Cartaz para divulgação da exposição.

Edições

Às entidades que requisitarem a exposição são oferecidos alguns
exemplares de catálogos e cartazes.
As entidades que requisitarem a exposição temporariamente serão
responsáveis pelo seu transporte, segurança e manutenção. A cedência

Observações

da exposição é feita mediante assinatura de termo de responsabilidade e
apresentação de comprovativo de seguro.
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