
TRABALHOS DE RECUPERAÇÃO 

DA QUINTA DO PISÃO



  

 
 

 

 

 

 OUTUBRO-DEZEMBRO 2011  

 

      

 

 

 

Durante este período iniciaram-se as ações de 

gestão de habitat e beneficiação de infraestruturas 

na Quinta do Pisão – Parque Natureza, no âmbito 

da Rede de Visitação e Interpretação do Parque 

Natural de Sintra Cascais. As intervenções 

encerram um projeto que pretende a salvaguarda 

de um património de elevada importância para o 

concelho de Cascais, perpetuando uma intervenção 

humana em que a conjugação de matos e bosques 

autóctones com campos de cultivo e pastagens 

multiplicam os nichos e oportunidades para o 

desenvolvimento da biodiversidade.  

Aquisição de sementes para instalação de 

pastagens permanentes biodiversas em apoio à 

gestão de habitat do Pisão: Esta ação, que consiste 

na sementeira de pastagens permanentes 

biodiversas, tem como objetivo aumentar a 

disponibilidade de abrigo e alimento para as 

espécies-presa, como a perdiz e o coelho, assim 

como permitir o alimento da componente pecuária 

a introduzir na Quinta do Pisão. 

 

 

 

 JANEIRO 2012  

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o mês de janeiro foram instalados cinco 

parques em cerca elétrica de baixa voltagem e 

devidamente sinalizada, para apoio ao maneio 

pecuário. Esta instalação no terreno é importante 

 

 

 

para fazer a gestão do encabeçamento e 

disponibilidade de pasto em função dos objetivos de 

gestão do habitat. 

 

http://www.cascaisnatura.org/Quinta-do-Pisão-Parque-da-Natureza.aspx?ID=55


  

 
 

 

 

 FEVEREIRO 2012  

 

 

 

 

 

 

Em meados de fevereiro chegaram à Quinta do 

Pisão trinta exemplares jovens de ovinos da raça 

Campaniça. Trata-se de uma raça autóctone, 

caracterizada pela elevada resistência e rusticidade.  

Os animais serão criados em regime extensivo e 

modo de produção biológico, e serão peça 

fundamental para a manutenção do habitat 

associado a prados e pastagens permanentes. 

 

 

 

 MARÇO 2012 

 

 

 

 

 

 

 

Durante o mês de março chegaram à Quinta do 

Pisão oito exemplares de burros da raça asinina de 

Miranda, única raça de burros autóctones 

portugueses.  

A aquisição destes animais insere-se no objetivo 

futuro de disponibilizar passeios de burros na 

Quinta do Pisão e, simultaneamente, num conjunto 

de objetivos estratégicos, nomeadamente a 

conservação in situ de variedade agrícolas vegetais 

e animais on farming. 



  

 
 

 

 MARÇO 2012 

 

 

 

 

 

Reabilitação de caminhos de apoio à visitação e 

interpretação do Pisão. Durante este período 

também decorreram os trabalhos para reabilitação 

de parte dos caminhos que compõem o percurso de 

visitação e interpretação da Quinta do Pisão. No 

total foram reabilitados cerca de dois quilómetros. 

A reabilitação destes caminhos rurais permitirão 

dotar de melhores condições as atividades de 

percursos pedestres interpretativos definidas na 

Rede de Visitação do Parque Natural de Sintra-

Cascais. 
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