
PEDRA AMARELA CAMPO BASE

Caça ao Ovo
20 de Abril
Para comemorar a Páscoa, reúna a sua 
família e amigos e venha descobrir os 
ovos escondidos no Pedra Amarela 
Campo Base.
Turno 1: 10h30 - 11h30 
Turno 2: 14h30 - 15h30
5€/equipa

Trilhos Escondidos no Pedra 
Amarela Campo Base
28 Abril | 30 Junho
A caminhada tem início no Pedra 
Amarela Campo Base, percorre trilhos 
escondidos até à foz da ribeira da 
mula na albufeira. São percorridos 
os trilhos que dão a volta à albufeira 
até à barragem, onde se pode 
visualizar o afloramento rochoso que 
se vai escalar. O caminho segue de 
forma desafiante pelos rochedos, 
cheios de aventura e divertimento 
até atingirmos o topo onde os 
participantes são brindados com uma 
vista deslumbrante para a Barragem 
do Rio da Mula. O percurso regressa 
através de trilhos até estarmos de 
volta ao Chão de Batel.
Turno 1: 10h00 - 12h30 
Turno 2: 14h00 - 16h30
10€/participante

Aventura na Natureza
22 e 23 Junho
Tenha a oportunidade de 
experimentar as atividades de Pista 
de Arvorismo com Slide 75 metros, 
Escalada e Arrow Tag, contribuindo 
de seguida com uma ação de 
conservação da natureza.
Turno 1: 09h30 - 12h30  
Turno 2: 14h00 - 17h00
10€/participante

Inauguração da Pista Robin dos 
Bosques
25 e 26 Maio
Experimente a nova atividade do 
Pedra Amarela Campo Base e venha 
colocar à prova a sua pontaria e 
perícia num percurso com vários 
desafios de arco e flecha.
Turno 1: 10h00 - 12h00  
Turno 2: 14h00 - 16h00
5€/participante

QUINTA DO PISÃO

Passeio Interpretativo à Quinta do 
Pisão
27 Abril | 29 Junho
Este passeio pretende desafiá-lo a 
aventurar-se pelos caminhos do Pisão. 
Propomos que explore a Quinta do 
Pisão que é repleta de valores naturais 
de grande importância.
Turno 1: 10h00 - 12h00  
Turno 2: 14h00 - 16h00
5€/participante

Momentos de Mães e Filhos
4 e 5 de Maio
Venha à Quinta do Pisão onde 
pode encontrar uma atividade que 
junta mães e filhos na criação de 
um presente, não esquecendo a 
reutilização de materiais.
Turno 1: 10h00 - 11h00   
Turno 2: 14h30 - 15h30
5€/criança

A Volta ao Passado
8 e 9 de Junho 
Traga a sua família para conhecer 
a Quinta do Pisão num passeio de 
trator, onde poderá desfrutar das 
paisagens naturais, conhecer a história 
do local e ainda, observar os animais 
residentes da Quinta.
Turno 1: 10h00 - 12h00 
Turno 2: 14h30 - 16h30
10€/família

BORBOLETÁRIO

O Dia-a-Dia do Borboletário
13 Abril | 15 Junho
Gosta de borboletas? Gostaria 
de conhecer o que acontece nos 
bastidores do Borboletário? Aceite o 
nosso desafio e venha aprender todo 
o trabalho que ocorre dentro de um 
borboletário.
10h30 - 12h00
4€/participante

ÁREA MARINHA PROTEGIDA 
DAS AVENCAS

Passeio Interpretativo 
6 e 7 de Abril
Descubra o património que a praia 
das Avencas possui e que é tão 
importante de proteger.
10h00 - 12h00
5€/participante

NÚCLEO INTERPRETATIVO DA 
DUNA DA CRESMINA

Passeio Interpretativo 
6 e 7 de Abril
Venha conhecer as dunas da 
Cresmina-Guincho, assim como a 
fauna e a flora do local.
14h00 - 16h00  
5€/participante

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 
AMBIENTAL DA PEDRA DO SAL

Caderno de campo - Workshop de 
desenho científico 
14 de Abril
Produza o seu caderno de campo, 
num workshop de produção de 
conteúdos gráficos com a temática 
Pré-história, com aplicação de 
técnicas de desenho científico.
11h00 - 12h30
10€/participante

Hora do conto O DINOSSAURO + 
oficina criativa
25 de Maio
Partindo da hora do conto do livro O 
DINOSSAURO, as famílias são depois 
convidadas a desenhar o seu próprio 
dinossauro e, com ele, compor um 
puzzle.
11h00 - 12h30
10€/participante

Oficina de Lã
9 de Junho
As crianças irão descobrir de onde 
provém a lã. De seguida, serão 
convidadas a conhecer e a sentir a 
lã de tosquia de carneiro e as várias 
fases do seu ciclo. Aprenderão ainda, 
a tingir a lã com pigmentos naturais, 
e a construir o seu próprio mini tear 
ecológico com palhinhas de plástico.
11h00 - 12h30
15€/participante

Pré-história na Pedra do Sal 
A ‘moda’ no Neolítico 
16 de Junho
Workshop de calçado e vestuário 
histórico. Introdução teórica e 
contextual, experimentação e 
recriação de técnicas de confeção.
15h00 - 17h00
15€/participante

Ateliers “História antes da História”
Marcas na Areia:
6 e 7, 20 e 21, 23 e 24 de Abril 
Arte Rupestre:
4 e 5, 11 e 12, 18 e 19 de Maio 
Pré-história:
1 e 2, 22 e 23, 29 e 30 de Junho
Oficinas para crianças, enquadradas 
na exposição “História antes 
da História”, patente no CIAPS, 
relacionadas com a pré-história, 
arqueologia e paleontologia.
10h30 - 12h00
3€/participante
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PEDRA AMARELA CAMPO BASE

Egg Hunt
20th April
To celebrate Easter, gather your family 
and friends and come and discover 
the eggs hidden in Pedra Amarela 
Campo Base.
Round 1: 10:30 a.m. - 11:30 a.m.
Round 2: 2:30 p.m. - 3:30 p.m.
5€/team

Hidden Tracks
28th April | 30th June
The walk starts at the Yellow Rock 
Base Camp, runs along hidden tracks 
to the mouth of the mule stream 
in the reservoir. The rails that go 
around the reservoir to the dam are 
traversed, where you can see the 
rocky outcropping that is going to 
climb. The path continues defiantly 
along the cliffs, full of adventure and 
fun until we reach the top where the 
participants are presented with a 
breathtaking view of the Mula River 
Dam. The route returns by rails until 
we are back to the Ground of Batel.
Round 1: 10:00 a.m. - 12:30 p.m.
Round 2: 2:00 p.m. - 4:30 p.m.
10€/participant

Adventure in Nature
22nd and 23rd June
Experience the activities of high ropes 
course with 75 meters zipline exit, 
ending with a nature conservation 
action.
Round 1: 09:30 a.m. - 12:30 p.m. 
Round 2: 2:00 p.m. - 5:00 p.m.
10€/participant

Inauguration of the Robin Hood 
Archery Course
25th and 26th May
Experience the new activity of the 
Pedra Amarela Campo Base and 
come to test your aim and expertise 
on a course with several archery 
challenges.
Round 1: 10:00 a.m. - 12:00 a.m.   
Round 2: 2:00 p.m. - 4:00 p.m.
5€/participant

QUINTA DO PISÃO

Walking Tour at Quinta do Pisão
27th April | 29th June
This tour intends to challenge you to 
venture along the paths of Pisão. We 
propose that you explore Quinta do 
Pisão which is full of important natural 
values. 
Round 1: 10:00 a.m. - 12:00 a.m.  
Round 2: 2:00 p.m. - 4:00 p.m.
5€/participant

Mother-Child Moments
4th and 5th May
Come to Quinta do Pisão where 
you can find an activity that brings 
together mothers and children in 
creating a gift, not forgetting the 
reuse of materials.
Round 1: 10:00 a.m. - 11:00 a.m.  
Round 2: 2:30 p.m. - 3:30 p.m.
5€/children

A Trip to the Old Days
8th and  9th June
Bring your family to know the Quinta 
do Pisão on a tractor ride, where you 
can enjoy the natural landscapes 
know the history of the place and 
observe the resident animals of 
Quinta.
Round 1: 10:00 a.m. - 12:00 a.m.  
Round 2: 2:30 p.m. - 4:30 p.m
10€/family

BORBOLETÁRIO

The Daily Life of Borboletário
13rd April | 15th June
Do you like butterflies? Would you 
like to know what happens behind 
the scenes of the Butterfly? Accept 
our challenge and come to learn all 
the work that takes place within a 
butterfly.
10:30 a.m. - 12:00 a.m.
4€/participant

ÁREA MARINHA PROTEGIDA 
DAS AVENCAS

Walking Tour 
6th and 7th April
Discover the heritage that the 
beach of Avencas has and that is so 
important to protect.
10:00 a.m. - 12:00 a.m. 
5€/participant

NÚCLEO INTERPRETATIVO DA 
DUNA DA CRESMINA

Walking Tour  
6th and 7th April
Come and visit the dunes of 
Cresmina-Guincho, as well as the 
fauna and flora of the place.
2:00 p.m. - 4:00 p.m.
5€/participant

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO 
AMBIENTAL DA PEDRA DO SAL
Field Notebook - Scientific Drawing 
Workshop 
14th April 
Make your own field notebook, in 
a workshop of graphic contents 
production with a prehistoric theme, 
with the application of techniques of 
scientific design.
11:00 a.m. - 12:30 p.m
10€/participant

Story time “The DINOSAUR” + 
creative workshop
25th May
Starting from the story THE 
DINOSAUR, families are then invited 
to draw their own dinosaur and, with 
it, set a puzzle.
11:00 a.m. - 12:30 p.m
10€/participant

Wool Workshop
9th June
Children will discover where the wool 
comes from. Then they will be invited 
to see and feel the wool from the 
sheep and the various phases of its 
cycle. They will also learn how to dye 
wool with natural pigments and build 
their own eco-friendly mini-loom with 
plastic straws.
11:00 a.m. - 12:30 p.m
15€/participant

Prehistory in Pedra do Sal - The 
‘fashion’ in the Neolithic
16th June
Workshop of footwear and prehistoric 
clothing. Theoretical and contextual 
introduction, experimentation and 
re-creation of confection techniques.
3:00 p.m. - 5:00 p.m
15€/participant

History before History” Workshops
Brands in the sand:
6th, 7th, 20th, 21st, 23rd and 24th April
Prehistoric rock art:
4th, 5th, 11st, 12nd, 18th, 19th May
Prehistory:
1st, 2nd, 22nd, 23rd, 29th, 30th June
Workshops for children, framed 
in the exhibition “History before 
History”, patent in the CIAPS, related 
to prehistory, archeology and 
paleontology.
10:30 a.m. - 12:00 a.m.
3€/participant

Reservations . 215 811 750 
atividadesnatureza@cascaisambiente.pt

APR | MAY | JUN

FEATURED ACTIVITY: 
FESTA DOS MAIOS
11ST/12ND AND 18TH/19TH MAY - QUINTA DO PISÃO

NATURE
ACTIVITIES’2019

cascais.pt


