
ATIVIDADES 
DE NATUREZA
12 - 13 DE NOVEMBRO

Festa do Magusto 

QUINTA DO PISÃO 
 
FOTO ARMADILHAGEM: O QUE É E QUAL O PAPEL  
NO ESTUDO DA FAUNA DA QUINTA DO PISÃO? 
6 de novembro 
 
Já ouviu falar de foto armadilhagem? É uma das técnicas, aplicadas pela 
Cascais Ambiente, para estudar as espécies com comportamentos mais 
elusivos, na Quinta do Pisão. Acompanhe um dos nossos técnicos no terreno 
e conheça esta técnica e um pouco mais sobre a fauna existente no Parque 
de Natureza. 

09h30 às 12h00
4€ / participante 
 
WORKSHOP “BOLOTA NA ALIMENTAÇÃO” 
12 de novembro 
 
O Workshop inicia-se com uma conversa sobre a utilização da  
bolota como parte da nossa alimentação e sobre a Confraria Ibérica 
da Bolota. De seguida poderá pôr as “mãos na massa” e confecionar 
almôndegas de bolota! Uma atividade para todas as idades,  
em comemoração do Dia Mundial da Bolota!
 
11h00 às 13h00
10€ / participante 
 
PROVA DE MEL DA QUINTA DO PISÃO 
12 de novembro 
 
Já provou o mel produzido pelas abelhas da Quinta do Pisão? Venha provar 
este produto de excelência e aprenda mais sobre a importância das abelhas, 
e o método de produção do mel, com o nosso apicultor!
 
14h30 às 15h30
5€ / participante 
 
HORA DO CONTO MUSICADA DO LIVRO  
“O ESQUILO E AS BOLOTAS PERDIDAS”  
12 de novembro 
 
Participe na hora do conto musicada com Ana Stilwell do livro  
“O Esquilo e as Bolotas Perdidas” da editora Livros Horizonte. Conheça a 
história pelos olhos e voz da autora e, se desejar pode adquirir o livro no 
local. Esta atividade vem celebrar o Dia Mundial  
da Bolota!
 
15h30 às 16h30
Gratuito 
 
ATELIER DO MAGUSTO  
13 de novembro 
 
Na tradição do Magusto não faltam as castanhas assadas. Sabiam que as 
castanhas são o fruto do castanheiro, uma árvore comum em Portugal? 
Venham aprender mais sobre estas árvores num atelier de artes plásticas! 

Turno 1: 10h15 às 10h45
Turno 2: 11h00 às 11h30
Turno 3: 11h45 às 12h15
2,50€ / participante 
 
ATUAÇÃO DO CORO INFANTIL  
REGINA COELI DE LISBOA 
13 de novembro 
 
Venha desfrutar da atuação do Coro infantil Regina Coeli de Lisboa, um coro 
que alia a componente musical à literatura e à expressão corporal. 

15h30 às 16h00
Gratuito

USO DO COMPOSTO DE COGUMELOS  
NA PRODUÇÃO DE HORTÍCOLAS  
19 de novembro 
 
O composto de cogumelos é um material orgânico que fica como resíduo 
depois do cultivo cogumelos, sendo comum usar-se como base a palha, 
borra de café ou estrume. Através desta atividade pretendemos demonstrar 
as técnicas e benefícios da utilização deste composto em agricultura 
biológica. Participe!
 
10h30 às 12h30
Gratuito

NOS TRILHOS DOS CAVALOS DO SORRAIA  
DA QUINTA DO PISÃO 
20 de novembro 
 
Sabia que os cavalos do Sorraia são uma das quatro raças de cavalo 
nativas no nosso país? Venha conhecer os Sorraia num passeio onde se vai 
observar as suas características e comportamentos, e conhecer o seu papel 
importante na gestão da vegetação. Vamos também conhecer algumas 
plantas e outras raças como a Ovelha Campaniça e o Burro de Miranda!
 
10h00 às 13h00
Adultos: 15€ / participante
Crianças: 12€ / participante 
 
PEDRA AMARELA CAMPO BASE
 
INAUGURAÇÃO DO NOVO SLIDE  
NO PEDRA AMARELA 
13 de novembro 
 
O Pedra Amarela Campo Base tem um novo Slide! Venham experimentar esta 
atividade de aventura suspensa, e deslizar por um cabo de aço entre dois 
pontos. É um “voo” sempre em segurança. Deixe-se levar nesta aventura no 
meio da Natureza!  

Turno 1: 10h00 às 11h00
Turno 2: 11h30 às 12h30
Turno 3: 14h30 às 15h30 
Turno 4: 16h00 às 17h00 
8€ / participante 
 
BORBOLETÁRIO 
 
POKÉMONS NO BORBOLETÁRIO 
26 de novembro 
 
Sabia que alguns pokémons são baseados em insetos reais, incluindo 
borboletas nas diferentes fases do seu ciclo de vida? Nesta atividade poderá 
ver alguns exemplos destes insetos e aprender mais sobre eles! 

10h30 às 12h00
4€ / criança 

RESERVAS
215 811 750
atividadesnatureza@cascaisambiente.pt


