Exposição: Aves Comuns do Centro de São Paulo.
Curador: Luiz Fernando de Andrade Figueiredo.
Local: CRECI – Centro de Referência da Cidadania do Idoso.
Datas: 6 a 17 de maio de 2013.
Promoção: CRECI e CEO - Centro de Estudos Ornitológicos.
O Centro da cidade de São Paulo, a despeito do processo histórico de urbanização, conservou
algumas áreas verdes públicas – parques, praças, avenidas e ruas arborizadas – e também
terraços de edifícios e sacadas de apartamentos com vegetação, constituindo esses ambientes
lugares propícios para a sobrevivência de muitas espécies de aves. Já foram contabilizadas
mais de trinta espécies de aves nessa região.
A exposição visou apresentar as 10 espécies de aves mais comuns, mais fáceis de serem vistas
e ouvidas no Centro de São Paulo, com informações sobre seu modo de vida. Servirá também
para divulgar entre os frequentadores do CRECI o interesse pela observação de aves, atividade
saudável e muito adequada às pessoas da terceira idade. Entre outros motivos, por propiciar a
oportunidade de fazer caminhadas à procura das aves; pela possibilidade de encontrar pessoas
com o mesmo interesse, de onde poderão surgir novas amizades; pela distração, por tratar-se
de uma atividade de lazer muitas vezes com um caráter lúdico; pelo estímulo à prática da
fotografia amadora, já que muitos gostam de dedicar a isso e postarem suas fotos em sites
especializados da internet. Também pelo exercício da memória, já que demanda a
memorização dos nomes das espécies e de informações diversas sobre elas.
Para dar as orientações básicas sobre a observação de aves será realizada no auditório do
CRECI, no dia 13 de maio, de 15:30 às 16:30 h a palestra “Observação de aves: esporte, lazer,
ciência e arte”.
A exposição e a palestra estarão a cargo de membros do Centro de Estudos Ornitológicos, e
são realizadas como atividade paralela ao evento AVISTAR, um encontro brasileiro de
observadores de aves, que se realizará no Parque Villa Lobos, Alto de Pinheiros, de 17 a 19 de
maio de 2013 - http://www.avistarbrasil.com.br
O CEO - Centro de Estudos Ornitológicos é uma associação civil sem fins lucrativos, com sede
na cidade de São Paulo e tem como principais objetivos a observação e fotografia de aves, os
estudos ornitológicos e a conservação das aves.
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