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Semana do Ambiente

Desfrutar o Ambien-
te de Cascais, atra-
vés da participação 
em acções de con-
servação da nature-
za como cuidar de 
árvores, apoiar os 
trabalhos de semen-
teira nos viveiros da 
autarquia, conhecer, 
em família, as aves sil-
vestres de Cascais, passar 
um dia com elevados níveis de 
adrenalina no Pedra Amarela 
Campo Base, saber mais sobre 
o mar e as alterações climáti-
cas são os principais desafios 
lançados aos munícipes para a 
Semana do Ambiente em Cas-
cais, que vai decorrer entre 14 
e 22 de Março. 
No dia de arranque do evento, 
no próximo sábado, entre as 
10h30 e as 12h30, tem lugar 
uma acção de voluntariado 
no Banco Genético Vegetal 
Autóctone, situado nos Vivei-
ros de Vale de Cavalos. A par-
ticipação é gratuita mediante 
inscrição: atividadesnature-
za@cascaisambiente.pt.
No Centro de Interpretação 
Ambiental da Pedra do Sal 
vão decorrer algumas activi-
dades para os mais pequenos, 
como “Pesca o Peixe Certo”, 
das 10h30  às 12h00,  e “Cien-
tista por um dia”, das 14h30  
às 15h30.
Na Quinta do Pisão, entre as 
15h00 e as 17h00, vai decorrer 
uma demonstração de cães 
pastores. Uma iniciativa ani-
mada, que não requer inscri-
ção prévia, na qual se poderá 
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Múltiplas iniciativas
entre 14 e 22 de Março

verificar a eficácia dos cães 
pastores em exercícios de con-
dução de gado.
No mesmo local, no domin-
go, entre as 8h00 e as 12h00, 
vai decorrer uma acção de 
observação de aves. Destinada 
a todos os interessados, inde-
pendentemente do nível de co-
nhecimentos na identificação 
de aves, o percurso na Quinta 
do Pisão será realizado a pé, 
num trajecto sem dificuldade 
com cerca de quatro quilóme-
tros de extensão. Esta activida-
de tem o apoio da Sociedade 
Portuguesa para o Estudo das 
Aves (SPEA) através dos guias 
Luís Nogueira Santos e José 
Paulo Monteiro (voluntários 
da SPEA). A participação é 
gratuita mediante inscrição: 
atividadesnatureza@cascai-
sambiente.pt.
Quase à mesma hora (das 9h00 
às 13h00), no mesmo local, a 
Horta da Quinta do Pisão abre 
as portas com legumes fresqui-
nhos, 100% biológicos e que 
podem ser colhidos directa-

mente da terra. À ven-
da estão também er-
vas aromáticas, mel, 
marmelada, compo-
tas caseiras e lenha 
ensacada. No local 
é possível visitar os 

habitantes da quinta: 
os burros lanudos, as 

ovelhas, os borregos e os 
cavalos. Esta actividade 

não requer inscrição.
No Laboratório Marítimo da 
Guia, domingo, das 10h00 às 
12h30, é a vez de actividade de 
conservação na Orla Costei-
ra em área de Parque Natural 
de Sintra-Cascais através do 
controlo de espécies invasoras. 
A participação é gratuita me-
diante inscrição: oxigenio@
cascaisambiente.pt.

Para quem quer conhecer uma 
horta biológica, a Semana 
do Ambiente proporciona o 
‘workshop’ “A Horta Biológi-
ca na Primavera” na horta do 
Bairro de São João, na Rebelva, 
no domingo, entre as 14h00 e 
as 18h00.  Os participantes vão 
aprender a fazer a cava, decidir 
como implantar os canteiros 
de plantação, escolher quais as 
espécies hortícolas adequadas 
e como regar. A participação 
é gratuita mediante inscrição: 
andre.miguel@cm-cascais.pt.

“Cascais da Terra ao Mar” é o 
título da actividade que, entre as 
14h30 e as 15h30, inclui visita 
guiada à exposição do Centro de 
Interpretação Ambiental Pedra 
do Sal e realização de experiên-
cias em laboratório sobre a água. 
A participação é gratuita me-
diante inscrição: 214815924 ou 
ciaps@cm-cascais.pt  
No dia 17, das 10h00 às 12h00, 
vai ter lugar uma visita à Barra-
gem do Rio da Mula e à Estação 
de Tratamento de Água, com a 
colaboração da Águas de Cas-
cais. A participação é gratuita 
mediante inscrição até ao dia 12 
de Março: uqae@cm-cascais.pt.
A Semana do Ambiente vai ain-
da ser palco do evento “Finais de 
tarde no Centro de Interpretação 
Ambiental Pedra do Sal”, sempre 
entre as 18h00 e as 19h00, com 
palestras dedicadas a diversas te-
máticas: ‘Qualidade do Ar’ com 
a colaboração da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Univer-
sidade Nova de Lisboa (dia 17), 
‘Bandeira Azul’ com a colabora-
ção da ABAE (dia 18), ‘Alterações 
Climáticas’ com a colaboração da 
Cascais Ambiente e Faculdade de 
Ciências da Universidade de Lis-
boa (dia 19), ‘Praias-segurança e 
salvamento’ com a colaboração 
do Instituto de Socorros a Náufra-
gos (dia 20).
O ponto alto da Semana do Am-
biente vai ser no dia 21, Dia Mun-
dial da Floresta, com uma acção 
de conservação da natureza no 
Parque Natural de Sintra-Cascais 
e com um Dia Aberto para activi-
dades no Pedra Amarela Campo 
Base.

Quinta do Pisão 
será um dos 
palcos do evento
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Ambiente no centro 
das atenções
Para assinalar o Dia Mundial da Ár-
vore e da Floresta, Cascais apresenta 
um programa alusivo às questões am-
bientais. Entre 14 e 22 de Março, são 
várias as actividades a desenvolver 
em locais como a Quinta do Pisão e 
o Centro de Interpretação Ambiental 
da Pedra do Sal.
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