
Espetáculo “Luzes, Câmara… Confusão” (animação cultural)

Olaria (demonstração)

Tosquia e ordenha de ovelhas (demonstração)

Produção caseira de cogumelos (oficinas)*

Histórias democráticas (ateliers para crianças)

Aves de rapina (demonstração)

Flora silvestre comestível (oficinas)*

Oficina de olaria e modelação em barro (oficinas)*

Cerveja artesanal (oficinas)*

Saloios na Quinta (animação cultural)

Observação do sol com telescópio (oficinas)

Observações astronómicas (oficinas)

Ateliers para crianças, jogos tradicionais, passeios de burro
e passeios a cavalo.

Voltar à Terra (convívio)*
Voltar à Terra (peça de teatro)

Observação de aves (passeios)*

Olaria (demonstração)

Workshop de desenho científico na Quinta do Pisão (oficinas)* 
Tratador | pastor | hortelão por uma manhã (ateliers para crianças)

Em busca da natureza e das sensações (ateliers para crianças)

Aves de rapina (demonstração)

Rancho Sociedade Musical de Cascais (animação cultural)

Rancho Infantil Sociedade Musical de Cascais (animação cultural)

Oficina de olaria e modelação em barro (oficinas)* 
Aromaterapia (oficinas)*

Grupo Coral Alentejano Vozes do Campo Branco (animação cultural)

Workshop fotografia da natureza (oficinas)*

Workshop cosmética natural (demonstração)*

Ateliers para crianças, jogos tradicionais, passeios de burro
e passeios a cavalo.

DIA 6
15h00

10h00

11h00
12h00
14h00

16h00
21h00

DIA 7
15h00
18h00

07h30
10h00

11h00
12h00

15h00

16h00

BEM VINDOS À FESTA DOS MAIOS
A Quinta do Pisão é um elemento de ligação entre o urbano e o campo onde se respira a natureza e onde se 
pretende ativar as memórias das tradições, o orgulho das raízes e a partilha entre gerações. A Festa dos Maios 
pretende estabelecer a ligação da quinta à terra, ao rural e aos sabores tradicionais.

Atividades gratuitas no âmbito da Festa dos Maios.
* Vagas limitadas. Assim solicita-se o envio de um e-mail de reserva para: atividadesnatureza@cascaisambiente.pt

DIA 13
15h00

10h00

14h00

15h00
16h00

21h00

DIA 14
16h00

10h00

11h00 

14h00

15h00

Concurso “Sopa das Avós” (animação Cultural | votações às 17h00)*

Oxigénio (demonstração)*

Cestaria tradicional (demonstração)

Fé nos Burros (exposição)

Desenhar os animais da Quinta do Pisão (oficinas)*

Introdução à olaria (demonstração)

O Burro Contador (ateliers para crianças)

De burro até à Peninha (passeios)

Formação inicial em apicultura (oficinas)*

Destilação tradicional de óleos essenciais (oficinas)

Ferra dos cavalos (demonstração)

Saloios na Quinta (animação cultural)

Workshop Fotografia da Natureza (oficinas)*

Arre – Peça para dois burros e dois atores (animação cultural)

Apiário pedagógico (demonstração)*

Observação do sol com telescópio (oficinas)

Observações Astronómicas (oficinas)

Passeio Noturno (passeios)

Ateliers para crianças, jogos tradicionais, passeios de burro
e passeios a cavalo.

Arre - Peça para dois burros e dois atores (animação cultural)

O mel e a importância das abelhas (demonstração)*

Cestaria tradicional (demonstração)

Fé nos Burros (exposição)

Desfile - burros c/ figurantes e música (animação cultural)

Cerveja Artesanal (oficinas)*

Tratador/ pastor / hortelão por uma manhã (ateliers para crianças)

Grupo de Cantares Vox Maris (animação cultural)

Workshop de cremes naturais (demonstração)*

Histórias Democráticas (ateliers para crianças)

Cêabelha (oficinas)*

A QdP visita com história (passeios)*

Workshop Cosmética natural (demonstração)*

Rancho Grupo Danças e Cantares N. Senhora da Assunção (animação cultural)

Da ovelha ao tear (demonstração)*

Aromaterapia (oficinas)*

Volataria - aves de rapina (demonstração)

Ateliers para crianças, jogos tradicionais, passeios de burro
e passeios a cavalo.



Fornicos
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Como chegar:
Quinta do Pisão 
GPS: 38°41’46” N, 9°20’39.71”

VINDO DE LISBOA,
pela Av. Marginal (N6) ou A5 (saída 12)
Deve seguir em direção à Malveira da Serra, pela N9-1.
Na Malveira da Serra siga as indicações de Lagoa Azul.
Após 4 km pela Estrada da Serra encontrará à direita a
entrada principal da Quinta do Pisão.

VINDO DE SINTRA OU DO IC19,
No Arco Ramalhão deve seguir as indicações de Cascais-
Estoril, tomando a N9 durante 2,7 km.
Vire à direita aquando da indicação de Lagoa Azul.
Siga pela Estrada da Serra durante 3,5 km, passando
a Lagoa Azul, encontrará à sua esquerda a entrada
principal da Quinta do Pisão.


