
 

 

 

 

 

 

  

 

2019:  Todas as Quintas-feiras de 14 de Fevereiro até 28 de Março 

Quintas-feiras de tarde das 14:00 às 17:00. O guia faz uma apresentação na 
sala de conferências da Rocha Brava sobre a vida das aves no sul de Portugal 
e seus habitats. De seguida tempo para perguntas e respostas. Depois da 
apresentação o guia Thijs leva-o numa caminha onde irá aprender mais 
sobre a vida das aves junto à Rocha Brava. 

Número mínimo de participantes: 7 

Número máximo de Participantes: 16 

Data limite para reservas: 17:00 das quartas-feiras antes do evento. 

O guia Thijs Valkenburg nasceu em Silves, filho de pais holandeses, ganhou a paixão pelas aves desde tenra idade. 
Nos últimos 15 anos Thijs participou em diversos projetos de conservação ambiental como por exemplo nos Açores e 
Madeira. Posteriormente Thijs trabalhou em mais projetos no Chipre, Holanda e Egipto. Depois de 4 anos a estudar 
gestão ambiental Thijs regressou a Portugal onde é ornitólogo do centro de 
resgate da vida selvagem do Algarve. Thijs é fotógrafo de aves e exibiu 
grande parte da vida das aves da região em várias exposições. 

Preço por pessoa: 15€ 

 

 

2019: Every Thursday from 14th February till 28th March 

On Thursday afternoon from 14.00 – 17.00 the local bird watching guide Thijs offers a presentation 
in Rocha Brava`s meeting room about southern Portugal’s birdlife and their wonderful habitats, followed by a short 
Q’s & A’s session. After the presentation Thijs will take you on a local nature walk where you will learn about the local 
birdlife close the Rocha Brava.   

Minimum number of participants required: 7 

Maximum number of participants: 16 

Booking deadline: Wednesday 17.00      

Your guide Thijs Valkenburg was born to Dutch parents in Silves, Algarve and 
gained his passion for birds from an early age. The last 15 years have taken him 
to participate in several conservation projects and surveys; in the Azores with the 
Azorean Bullfinch and with seabirds in Madeira and Selvagens Islands. Further away 
he’s worked in breeding bird atlas projects in Cyprus and Holland and in raptor census studies in Egypt. After 4 years 
studying environmental management he returned to Portugal where he is head ornithologist at the Algarve’s wildlife 
rescue centre. Thijs is a keen bird photographer and has displayed much of the region’s birdlife in exhibitions. 

Price: € 15 per person.                   Reservas na recepção / Please book at reception 

Bird Watching presentation and a local walk 
with bird watching guide Thijs Valkenburg 

Observação de aves: Apresentação e caminhada 

com guia de observação de aves Thijs Valkenburg 


