
ATIVIDADES 
DE NATUREZA
25 DE SETEMBRO

Torneio 
“Circuito de Tiro com Arco”

RESERVAS
215 811 750
atividadesnatureza@cascaisambiente.pt

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO AMBIENTAL  
DA PEDRA DO SAL 
 
PALESTRA “OS ELEFANTES PRÉ-HISTÓRICOS 
DE PORTUGAL” 
3 de setembro
 
Sabia que os elefantes estão representados desde há cerca 
de 20 milhões de anos, no registo fóssil português? E que é na região 
de Lisboa que existe o maior número de restos de elefantes dessa 
altura? Venha assistir a esta palestra e conhecer os elefantes 
pré-históricos que viveram no nosso país desde há vários milhões 
de anos.  

15h00 às 16h00
Gratuito
 

PENINHA 
 
 
ANFÍBIOS E RÉPTEIS DA PENINHA 
7 de setembro 
 
O Parque Natural Sintra-Cascais é um ecossistema rico em 
biodiversidade! Descubra como identificar os anfíbios e répteis mais 
comuns da Peninha e aprender curiosidades sobre estas espécies 
emblemáticas.
 
10h00 às 12h00
4€ / participante

QUINTA DO PISÃO 
CAMINHADA E SKETCHING COM TINTAS NATURAIS  
10 de setembro 
 
Conhece a prática de sketching na natureza? Participe num 
passeio pedestre na Quinta do Pisão e tenha acesso a locais 
paisagisticamente privilegiados enquanto experimenta tintas e 
pigmentos naturais. Durante o passeio vai visitar a horta biológica, 
recolher pigmentos da natureza e desenhar os animais da Quinta do 
Pisão!
 
09h30 às 12h00
16€ / participante 

PASSEIO DE OBSERVAÇÃO DE AVES MIGRATÓRIAS 
25 de setembro 
 
A Quinta do Pisão é o local de passagem de um grande número de 
aves migradoras e é também um espaço privilegiado para a prática 
de observação de aves. Venha descobrir um pouco mais sobre estas 
espécies visitantes durante um percurso pedestre guiado por uma 
bióloga.
 
08h30 às 10h30 
4€ / participante

PEDRA AMARELA CAMPO BASE
 
TORNEIO “CIRCUITO DE TIRO COM ARCO”
25 de setembro 
 
Vem colocar à prova a tua pontaria e perícia utilizando um arco 
e flecha num percurso com vários alvos e diferentes níveis de 
dificuldade! A equipa vencedora recebe uma experiência de 
atividades de natureza no Pedra Amarela Campo Base! 
 
Turno 1: 09h30 às 10h30
Turno 2: 10h45 às 11h45
Turno 3: 12h00 às 13h00  
Turno 4: 14h00 às 15h00
Turno 5: 15h15 às 16h15

20€ / equipa


