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13 Jan » 14:00 
AS QUATRO ESTAÇÕES 
DE MONTACHIQUE – O INVERNO

  Número de participantes 15

  Duração Três horas

  Público-alvo Mais de três anos 
(crianças com menos de dez anos têm 
de estar acompanhadas por um adulto).

Descrição: Primeira de um conjunto de quatro atividades, a 
realizar em cada estação, que se articulam para formar um todo, 
como se fossem episódios de uma história. Pretende-se estimular 
o contacto com a natureza, a sua observação e a identificação dos 
acontecimentos característicos de cada estação.

3 fev » 14:00
VIAGEM AO TEMPO 
DAS INVASÕES FRANCESAS

  Número de participantes 15

  Duração Três horas

  Público-alvo Mais de três anos 
(crianças com menos de dez anos têm 
de estar acompanhadas por um adulto).

Descrição: 
Uma viagem ao início do século XIX, no período das Invasões 
Francesas, em torno do reduto de Montachique. Abordam-se os 
seguintes temas: biodiversidade, alterações na paisagem, História 
de Portugal, seleção natural, alterações climáticas e resistência a 
antibióticos.

3 mar » 9:30
PASSEIO MICOLÓGICO 
COM DEGUSTAÇÃO – ECOFUNGOS 

  Número de participantes 20

  Duração Três horas

  Público-alvo Público em geral. 
Descrição: Os cogumelos têm um papel decisivo na proteção e 
sanidade das florestas, equiparado a uma internet natural. Vamos 
descobrir alguns segredos e sabores do reino dos cogumelos. No final, 
um chefe cozinhará os cogumelos apanhados para uma degustação. 
Aconselhamos vestuário quente, confortável e impermeável (se 
chover), calçado adequado, cesta de vime, canivete e lupa de bolso.

7 abr » 14:00
AS QUATRO ESTAÇÕES 
DE MONTACHIQUE – A PRIMAVERA

  Número de participantes 15

  Duração Três horas

  Público-alvo Mais de três anos 
(crianças com menos de dez anos têm 
de estar acompanhadas por um adulto).

Descrição: Segunda de um conjunto de quatro atividades, a 
realizar em cada estação, que se articulam para formar um 
todo, como se fossem episódios de uma história. Pretende-
se estimular o contacto com a natureza, a sua observação e 
a identificação dos acontecimentos característicos de cada 
estação.

5 mai » 9:30
CAÇA-FOTOGRÁFICA 
IDENTIFICAÇÃO DE TUDO O QUE MEXE

  Número de participantes 15

  Duração Todo o dia

  Público-alvo Público em geral. 
Descrição: Vamos fotografar tudo o que mexe e até mesmo o que 
não mexe! Durante a manhã, vamos fazer um passeio fotográfico, 
com uma pausa para almoço (tipo piquenique, em que cada um 
traz o seu). Após o almoço, faremos a identificação de tudo o que 
foi fotografado.

2 jun » 15:00
CONHECER AS PLANTAS 
DE MONTACHIQUE COM BROTERO

  Número de participantes 15

  Duração Três horas

  Público-alvo Mais de três anos 
(crianças com menos de dez anos têm 
de estar acompanhadas por um adulto).

Descrição: Pretende-se conhecer a vida e obra de Avelar Brotero, 
um dos mais relevantes botânicos portugueses (nascido em Santo 
Antão do Tojal), assim como alguma da flora do parque. Abordam-se 
os seguintes temas: biodiversidade, botânica, formas de dispersão 
de sementes  e história da ciência.

7 jul » 20:00
MONTACHIQUE 
AO LUAR

  Número de participantes 20

  Duração Quatro horas

  Público-alvo Público em geral.
Descrição: Esta atividade inicia-se 30 a 45 minutos antes do pôr-
do-sol, com uma apresentação sobre animais com hábitos noturnos. 
Inclui uma amostragem de borboletas noturnas em armadilha 
luminosa (inofensiva), a deteção bioacústica de morcegos e rapinas 
noturnas (mochos e corujas) e a escuta de anfíbios.

4 ago » 15:00
AS QUATRO ESTAÇÕES 
DE MONTACHIQUE – O VERÃO

  Número de participantes 15

  Duração Três horas

  Público-alvo Mais de três anos 
(crianças com menos de dez anos têm 
de estar acompanhadas por um adulto).

Descrição: Terceira de um conjunto de quatro atividades, a realizar 
em cada estação, que se articulam para formar um todo, como 
se fossem episódios de uma história. Pretende-se estimular o 
contacto com a natureza, a sua observação e a identificação dos 
acontecimentos característicos de cada estação.

1 set » 15:00
IDENTIFICAR AVES 
PELO SOM E PELAS CORES

  Número de participantes 15

  Duração Três horas

  Público-alvo Público em geral.
Descrição: Pretende-se iniciar o público no mundo da observação 
das aves pelas suas características mais simples e básicas, assim 
como pelo seu som. A observação de aves é uma atividade de lazer 
que promove a atividade física e mental, bem como o contacto e 
interesse pelos espaços naturais.

13 out » 9:30
CONSTRUIR CAIXAS-ABRIGO 
PARA OS MORCEGOS

  Número de participantes 15

  Duração Todo o dia

  Público-alvo Público em geral.
Descrição: Construção e colocação de várias caixas-abrigo em 
árvores no Parque. Cada participante, ou grupo de “construtores”, 
pode ser o “padrinho” de cada caixa.

10 nov » 14:00
AS QUATRO ESTAÇÕES 
DE MONTACHIQUE – O OUTONO

  Número de participantes 15

  Duração Três horas

  Público-alvo Mais de três anos 
(crianças com menos de dez anos têm 
de estar acompanhadas por um adulto).

Descrição: Quarta, e última, de um conjunto de quatro atividades, 
a realizar em cada estação, que se articulam para formar um todo, 
como se fossem episódios de uma história. Pretende-se estimular 
o contacto com a natureza, a sua observação e a identificação dos 
acontecimentos característicos de cada estação.

1 dez » 14:00
A “MICRO VIDA” 
DO CHARCO

  Número de participantes 15

  Duração Três horas

  Público-alvo Público em geral.
Descrição: Um charco é um local com mais vida do que se possa 
imaginar. Atividade que mostrará aos participantes a vida 
microscópica que existe no charco e as suas interações e implicações 
com a vida humana. 

Indicações
» Confirme a meteorologia e escolha vestuário adequado e confortável.
» Em função da meteorologia, considere levar guarda-chuva, chapéu ou protetor solar.
» Leve calçado adequado às condições atmosféricas.
» Leve máquina fotográfica, caso queira fotografar.

» Programa sujeito a alterações.

» Atividades gratuitas
» Número limitado de participantes 
» Acompanhamento especializado 

Telefone 
211 150 326
211 151 531

Endereço eletrónico: 
dzvf@cm-loures.pt


