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Chegar ao Pedra Amarela Campo Base de
transportes públicos:
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Acampamento
O Pedra Amarela Campo Base tem uma zona de
acampamento para cerca de 600 pessoas, que
oferece todas as condições indispensáveis para uns
dias perfeitos em comunhão com a natureza:
• Casas-de-banho
• Zona de lavatórios
• Zona de fogo
• Pontos de água
• Eco-abrigos
• Madeireiro
Custo 1,76€/pessoa

38o45’30”N

FICAR NO PEDRA AMARELA CAMPO BASE

ESCO(U)TEIROS

ATIVIDADES DISPONÍVEIS

> Ação de Conservação da Natureza
Vem ajudar a preservar a natureza numa ação de voluntariado,
num ambiente muito divertido e de grande convívio.
O desafio é executares alguns trabalhos de manutenção
e preservação do espaço florestal. Esta ação tem a duração
de uma hora. A natureza agradece!
> Escalada em Parede Artificial
Vem desafiar a gravidade e transforma-te num verdadeiro
homem-aranha. O Pedra Amarela tem uma torre com 8 metros
de altura, composta por duas laterais para a prática de escalada
com vários graus de dificuldade. Aceitas o desafio?
Público-alvo a partir dos 8 anos
Duração 1h30 para 25 participantes
Custo 10€/participante
> Pista de Arrow Tag
Vem colocar à prova a tua pontaria e perícia com recurso
ao arco e flecha num percurso com vários obstáculos
com alvos com diferentes níveis de dificuldade!
Público-alvo a partir dos 8 anos
Duração 1h30 para 25 participantes
Custo 5€/participante

Valores com IVA incluído

> Orientação
A melhor forma de conhecer o coração do Parque Natural
de Sintra-Cascais e ficar deslumbrado com as suas paisagens.
E vais encontrar percursos à tua medida, com vários níveis
de dificuldade.
Público-alvo a partir dos 8 anos
Duração 2h00 a 4h00
Custo c/monitor 5€/participante | autónoma 2,5€/participante
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> Pista de Arvorismo
Gostas de subir às árvores ou sempre o quiseste fazer? Então
temos para te oferecer um percurso de obstáculos suspensos
com diferentes níveis, indicado para quem tem medo de alturas
ou para os mais aventureiros: a 2 metros do solo, a 9 metros do
solo e a 16 metros do solo. A pista é composta por 18 plataformas
com desafios em cada um dos níveis, com a possibilidade de
saída em slide.
• Circuito Verde
Público-alvo a partir dos 8 anos
Número mínimo 15 participantes
Duração: 45 minutos
Custo s/ slide 5€/participante | c/ slide 10€/participante
• Circuito Amarelo
Público-alvo a partir dos 10 anos
Número mínimo 15 participantes
Duração 1h00
Custo s/ slide 10€/participante | c/ slide 15€/participante
• Circuito Vermelho
Público-alvo a partir dos 16 anos
Número mínimo 15 participantes
Duração 1h00
Custo s/ slide 10€/participante | c/ slide 15€/participante

Valores com IVA incluído

> Slide de 200 Metros
Vem experimentar esta atividade de aventura suspensa,
em que vais deslizar por um cabo de aço entre dois pontos.
É um “voo” de 200 metros sempre em segurança.
Público-alvo a partir dos 8 anos
Número mínimo 15 participantes
Duração 1h30 para 30 participantes
Custo 12€/participante
> Tiro com Arco
Gostavas de aprender a disparar com um arco mas nunca tiveste
a oportunidade? Aqui aprenderás a utilizar o equipamento
corretamente e a aperfeiçoar a tua técnica de disparo através
de desafios à tua medida.
Público-alvo a partir dos 8 anos
Duração 1h30 para 25 participantes
Custo 5€/participante
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PACOTES EXCLUSIVOS
Atividades de 1/2 Dia
Tens duas atividades para uma manhã ou uma tarde de aventura!
> PACOTE 1
Pista de Arvorismo + Escalada
Público-alvo a partir dos 8 anos
Número Mínimo 15 participantes
Custo 12€/participante
> PACOTE 2
Pista de Arvorismo c/Slide + Pista de Arrow Tag
Público-alvo a partir dos 10 anos
Custo 12€/participante
Nota Estas atividades podem ser alteradas por outras como
a Pista de Arrow Tag ou Orientação por exemplo, tendo apenas
de manter o número de duas atividades. A atividade de slide
200 metros não está incluída neste pacote.
Atividades de 1 Dia
Podes fazer quatro atividades e teres assim um dia cheio
de adrenalina e aventura…

Valores com IVA incluído

> Pista de Arvorismo c/Slide + Escalada + Pista de Arrow Tag
+ Slide de 200 Metros
Público-alvo a partir dos 10 anos
Custo 17€/participante
Nota Estas atividades podem ser alteradas por outras como
Orientação ou Dinâmicas de Grupo por exemplo, tendo apenas
de manter o número de quatro atividades.

ESCO(U)TEIROS

NOTAS IMPORTANTES

•A
 s atividades são acompanhadas por monitores e é obrigatória
a utilização de equipamento de proteção individual, que é
fornecido pelo PACB;
• A realização das atividades está sujeita a briefing dado pelos
monitores e sujeita a avaliação;
• É obrigatório o uso de calçado fechado;
• Dependendo das condições meteorológicas no local,
estas atividades poderão ser adiadas ou canceladas pela
coordenação;
• Peso máximo dos participantes é de 95 kg;
• A duração de cada atividade depende do número
de participantes.

CONDIÇÕES DA ATIVIDADE

•O
 s grupos de participantes devem ter sempre um adulto
responsável, que terá de estar presente e acompanhar o grupo
em todos os momentos de atividade;
• O pagamento poderá ser efetuado após as atividades no local
ou através de referência de multibanco;
• Não é permitida a permanência de qualquer tipo de veículo
no interior do PACB.

Valores com IVA incluído
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> Cavalos
Vem conhecer os cavalos residentes da Quinta do Pisão.
Vais ter a oportunidade de escovar e alimentar os animais.
Público-alvo a partir dos 5 anos
Duração Batismo 15 minutos | Atelier 30 minutos
Custo Batismo 5€/participante | Atelier 10€/participante

QUINTA DO PISÃO
ATIVIDADES DISPONÍVEIS

> Burros
Vem conhecer os burros lanudos da Quinta do Pisão. E podes
fazer duas atividades: um atelier para descobrires mais sobre os
burros residentes da Quinta ou um passeio desde a Quinta
do Pisão até ao Santuário da Peninha em que vais acompanhado
deste simpático animal. Atenção: oferecemos-te ainda
a possibilidade de acampar na Peninha sem custos extra…
Público-alvo a partir dos 4 anos
Duração Atelier 30 minutos | Passeio 2h00
Custo Atelier 5€/participante | Passeio 15€/participante
Valores com IVA incluído

> Segway
Vem conhecer o segway, um divertido veículo elétrico todo-o-terreno de duas rodas. E podes fazer três atividades:
um batismo para teres o primeiro contacto com o segway, um
atelier para descobrires mais sobre o segway ou um passeio
todo-o-terreno pela Quinta do Pisão.
Público-alvo a partir dos 10 anos
Duração 30 minutos a 2h00 | Custo Batismo 5€/participante
Atelier 10€/participante | Passeio 25€/participante
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NOTAS IMPORTANTES

Dependendo das condições meteorológicas no local,
as atividades de exterior poderão ser adiadas ou canceladas
pela coordenação.

CONDIÇÕES DA ATIVIDADE

•O
 s grupos de participantes devem ter sempre um adulto
responsável, que terá de estar presente e acompanhar a equipa
em todos os momentos de atividade;
• O pagamento poderá ser efetuado após as atividades no local
ou através de referência de multibanco;
• Todos os veículos devem ser estacionados no parque
de estacionamento da Quinta do Pisão.

FORMAÇÕES TEMÁTICAS

O Pedra Amarela Campo Base quer transmitir tudo o que sabe
aos seus visitantes e por isso tem várias formações para grupos
de escuteiros. Assim vais ter a oportunidade de aprender
ou aprofundar técnicas.
> Camuflagem e Aproximação
Queres aprender a tornar-te “invisível” na floresta? Vem aprender
connosco as técnicas de camuflagem e aproximação através
do uso de redes e camuflados.
Material Necessário Todo o material é fornecido pelo campo,
apenas é necessário trazer almoço volante
Duração 14h00 às 17h00
Requisitos Mínimos Noção de nós e amarrações
Número Total de Vagas 15
Custo 8€/participante
> Orientação e Topografia Nível 1
A formação indicada para quem quer caminhar sem se perder
e conhecer melhor os terrenos por onde passa... Vais aprender
orientação com bússola, triangulação e também explicações
de topografia a partir de uma caixa de areia.
Material Necessário todo o material é fornecido pelo campo,
apenas é necessário trazer almoço volante
Duração 09h30 às 13h00
Requisitos Mínimos N.A.
Número Total de Vagas 15
Custo 8€/participante

Valores com IVA incluído
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> Pioneirismo Nível 1
Se queres conhecer a arquitetura de campo e construir várias
infraestruturas técnicas no acampamento, esta formação é para
ti. A técnica de construção e a sua localização no acampamento
são alguns dos “truques” que vais aprender connosco.
Material Necessário Todo o material é fornecido pelo campo,
apenas é necessário trazer almoço volante
Duração 09h30 às 16h00
Requisitos Mínimos Noção de nós
e amarrações
Número Total de Vagas 30
Custo 8€/participante

> Orientação e Topografia Nível 2
Desenvolve as tuas técnicas de orientação e os conhecimentos
de cartografia. Aprende a utilizar as coordenadas UTM,
e a orientação por azimute, expedita
e noturna (pelas estrelas).
Material Necessário todo o material é fornecido pelo campo,
apenas é necessário trazer almoço volante
Duração 16h00 às 21h00
Requisitos Mínimos formação nível 1 ou noção básica
de orientação com bússola e triangulação.
Número Total de Vagas 15
Custo 8€/participante

Valores com IVA incluído

> Pioneirismo Nível 2
A formação indicada para quem quer desenvolver as suas
técnicas. O objetivo é o aprimoramento da técnica de construção
através de trados e encaixes, de modo a que as construções
sejam mais duradouras e robustas.
Material Necessário Todo o material é fornecido pelo campo,
apenas é necessário trazer almoço volante
Duração 09h30 às 16h00
Requisitos Mínimos Noção de nós e amarrações
Número Total de Vagas 30
Custo 10€/participante
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INSÍGNIAS

O Pedra Amarela Campo Base também tem “medalhas” para
oferecer aos esco(u)teiros.
Ao longo da tua estadia, vais ter oportunidade de ganhar as
nossas insígnias. Como? Apenas tens de cumprir algumas
missões… Fica a conhecer as nossas insígnias e as respetivas
missões.
> Aventura
• Realiza uma atividade onde tenhas de utilizar um arnês;
• Faz um Raid noturno com mais de 2 horas;
• Faz uma atividade onde um burro esteja presente;
• Aprende algo novo no Pedra Amarela Campo Base.
> Cidadania
• Participa num fogo de concelho com alguém que não
conheces;
• Aprende uma receita de outro país;
• Saúda um chefe em 5 línguas diferentes.
> Natureza
• Constrói uma mesa em madeira e faz uma refeição nela;
• Participa numa ação de conservação da floresta;
• Preenche um questionário sobre o Pedra Amarela Campo Base;
• Dorme uma noite ao relento ou num abrigo suspenso.

Valores com IVA incluído

> Serviço
• Realiza mais de 10 horas de serviço ao campo.
> Pedra Amarela Campo Base
• A “rainha” das insígnias, atribuída a quem pretende tornar-se um ser humano realizado e que quer ser um exemplo
de companheirismo, responsabilidade, educação, igualdade
e tolerância. Para a receberes tens de conquistar as quatro
insígnias que temos e que se inspiram nos elementos
do método escutista.

ESCO(U)TEIROS
REFEIÇÕES

LOGÍSTICA

SERVIÇO

Se te esqueceste de alguma coisa ou queres tornar a tua estadia
ainda mais confortável, o Pedra Amarela Campo Base também
dispõe de outros equipamentos para aluguer.

MATERIAL DE ACAMPAMENTO
CUSTO

OBSERVAÇÕES

SERVIÇO

Tenda
(6 pessoas)

5€

Custo unitário/
dia

Saco cama
+ lençol

7,5 €

Custo
unitário

Chuveiro
portátil 8l
(chuveiro
de pressão)

Lona

5€

Custo unitário

Limitado ao stock existente

200l de água
(reposição
extra de
200l de água
diária)
Kit 1ºs socorros
(kit com
compressas,
ligaduras,
pensos, luvas,
soro, tesoura
e pinça, entre
outros)

CUSTO OBSERVAÇÕES
50 €

Custo unitário

10 €

Custo
unitário

15 €

Custo
unitário

Limitado ao stock existente
Valores com IVA incluído

OBSERVAÇÕES

80 €

Custo unitário

Botija
Campingaz
450g

7€

Custo unitário

Kit de
refeição
2 pessoas
(2x copo,
2x prato,
2x talheres,
2x gamela)

10 €

Custo unitário

Kit de
cozinha
(3x panela,
2x colher,
2x pegas,
2x panos,
2x esfregão,
1x detergente
biológico)

50 €

Custo unitário

Campingaz +
botija de gás
450g
(forno com
botija
de gás)

HIGIENE

SERVIÇO

CUSTO

Limitado ao stock existente
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OUTROS SERVIÇOS

Catering
• Atelier Gastronómico
• Centro Paroquial de São Pedro do Estoril

TRANSPORTES*

• Barraqueiro (aluguer de autocarros)
• Rent a Driver (serviço de transfers)
• Tá no Ir (serviço de transfers)
• Comboios de Portugal
*Por apenas + 1 € por pessoa, realizamos a reserva em teu nome.

CONTACTOS

Para reservas ou dúvidas, contacta-nos por correio eletrónico
ou telefone.
Correio eletrónico: atividadesnatureza@cascaisambiente.pt
Telefone: 215 811 750 (2ª a 6ª das 09h00 às 17h00)
https://ambiente.cascais.pt/
https://www.facebook.com/cascaisambiente/
CONDIÇÕES DE RESERVA
• As reservas são efetuadas exclusivamente através do correio
eletrónico atividadesnatureza@cascaisambiente.pt.
• Após a receção do pedido e confirmada a disponibilidade
do campo, serão enviados os formulários necessários para
a reserva.
• A reserva será oficializada após a receção dos formulários
devidamente preenchidos.
• Todas as reservas devem estar fechadas no máximo até 15 dias
antes da data de chegada.
• Todas as reservas são tratadas por ordem de chegada, não
sendo possível reservar o espaço até serem cumpridas todas
as condições acima descritas.

SEGURO

Os participantes devem ter em sua posse o seu cartão de
identificação. Todas as atividades do Pedra Amarela Campo Base
estão cobertas por um Seguro de Acidentes Pessoais.

Valores com IVA incluído

ESCO(U)TEIROS
À DESCOBERTA

O Pedra Amarela Campo Base fica a poucos
quilómetros de duas das vilas mais belas de
Portugal: Cascais e Sintra. Convidamos-te a
descobrir o que cada uma tem para oferecer.

Duna da Cresmina

CASCAIS

É uma antiga vila piscatória com
excelentes praias. Aqui podes praticar
vários desportos náuticos ou apenas
usufruir de um relaxante dia de praia.

Quinta do Pisão

Praia de Carcavelos

Praia do Guincho

Parque Marechal Carmona
Forte da Cidadela

Centro Histórico
Valores com IVA incluído

Museu do Mar Rei D.Carlos

SINTRA

Palácio da Pena

Castelo dos Mouros

Convento dos Capuchos

Quinta da Regaleira

Palácio Nacional de Sintra

Cabo da Roca

É uma vila histórica com um grande
número de monumentos e atrações.
Não deixes de visitar os vários
e deslumbrantes palácios e quintas
nem de percorrer as ruas do centro
histórico.

Valores com IVA incluído
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