


PROGRAMA 
DE ATIVIDADES
A 11.ª edição do Observanatura decorre nos dias 9 e 10  de novembro 
com um conjunto muito diversificado de atividades, centradas no 
Cais 3 da APSS – Porto de Setúbal, mas que passam por outros locais 
do concelho. 
Esta feira dedicada ao turismo de natureza, coorganizada pela Câma-
ra Municipal de Setúbal, pelo Instituto de Conservação da Natureza e 
Florestas e pela TroiaNatura, dá a conhecer o património do Parque 
Natural da Arrábida e da Reserva Natural do Estuário do Sado.
O evento conta com a presença de diversas entidades, entre as quais 
empresas de animação turística, associações e organismos públicos, 
realizando-se passeios de observação de golfinhos na baía de Setúbal 
e de aves com partida na Herdade da Mourisca, iniciativas nas áreas 
protegidas e visitas guiadas às ruínas romanas de Troia e ao 
CIRES – Centro Interpretativo do Roaz do Estuário do Sado.
O programa proporciona ainda workshops, 
minicursos, ateliers, sessões de anilha-
gem, atividades de educação ambiental para 
crianças e um espetáculo musical.
No certame, que inclui street food, participam igualmente produto-
res locais, com vinhos da região, doçaria, conservas, ostra de Setúbal 
e artesanato.

HERDADE DA MOURISCA

RUÍNAS ROMANAS DE TROIA

CALDEIRA DE TROIA

DOCA DAS FONTAINHAS

PRAIA DO CREIRO

AZEITÃO
PARQUE URBANO DE ALBARQUEL

PARQUE DE MERENDAS DA MITRENA

PRAIA TROIA-MAR

HERDADE DA GÂMBIA

CASA DA BAÍA

MARINA DE TROIA



OBSERVANATURA 
KIDS
ESPAÇO DE ATIVIDADES – Porto de Setúbal, 
Cais 3, Nave 2

9 e 10 de novembro 
Sábado e domingo (10h00 - 12h00)
AS AVES DA MOURISCA
Atividade para crianças dos 2 aos 12 anos. 
Pinturas, modelagens e colagens de materiais 
reciclados. Através da imaginação individual, 
convidamos as crianças a elaborarem a sua 
própria ave.
Inscrições livres no Observanatura Kids
Gratuito (número máximo de 10 participantes 
por sessão)
Organização: Câmara Municipal de Setúbal

9 e 10 de novembro 
Sábado e domingo (16h30 - 17h30)
O FUNDO DO MAR
Atividade para crianças dos 4 aos 14 anos. Des-
pertar a criatividade junto de crianças e adul-
tos para a criação de diversos adornos e com-
plementos a partir de materiais recicláveis, 
tais como plásticos, cartão, caixas de ovos, 
corda…
Inscrições livres no Observanatura Kids
Gratuito (número máximo de 10 participantes 
por sessão)
Organização: Câmara Municipal de Setúbal

9 e 10 de novembro
Sábado e domingo (15h00 - 16h00)
TEATRINHO DE FANTOCHES “A PERIGOSA 
VIDA DAS AVES DA MOURISCA”, adaptado de 
uma história infantil de Miriam Leitão
Atividade lúdica para crianças dos 4 aos 12 anos.
Teatro de Fantoches através de uma história 
onde se estimula os valores da defesa das aves 
e da proteção da natureza. As aventuras das 
diversas aves na Herdade da Mourisca e a sua 
luta pela preservação do seu habitat e pelos va-
lores da vida animal.
Inscrições livres no Observanatura Kids
Gratuito (número máximo de 30 participantes 
por sessão)
Organização: Câmara Municipal de Setúbal

9 de novembro
Sábado (10h00 - 22h00) 
10 de novembro 
domingo (10h00 - 18h00)
ÁRVORE DAS PROMESSAS / PINTURAS DE 
MURAL / JOGOS, LIVROS E BRINCADEIRAS 
LIVRES.
Inscrições livres no Observanatura Kids
Gratuito (número máximo de 10 participantes 
por sessão)
Organização: Câmara Municipal de Setúbal

9 e 10 de novembro
Sábado e domingo, (10h00 - 12h00 / 14h00 - 
16h00)
MOLDES 3D PARA PINTAR  
Pintura de algumas espécies animais utilizan-
do gesso. Vem aprender as cores dos animais 
ou dar asas à criatividade!
Gratuito
Organização: Instituto da Conservação da Na-
tureza e das Florestas

9 e 10 de novembro
Sábado e domingo
HORA DO CONTO E DO JOGO “O XERIFE DA 
RIA FORMOSA”
Esta iniciativa, caracterizada pela leitura do 
conto e dinamização do jogo “O xerife da ria 
Formosa”, tem como objetivo sensibilizar as 
crianças e as suas famílias para a problemáti-
ca das populações de cavalos-marinhos na ria 
Formosa, no Algarve, que já foram das maio-
res do mundo e que, hoje, estão ameaçadas. Os 
mais novos vão poder descobrir tudo sobre es-
tes peixes emblemáticos: desde curiosidades 
sobre a sua biologia e o seu comportamento, 
às principais ameaças e como podem ajudar 
a proteger os cavalos-marinhos. No final da 
ação, os participantes serão também xerifes e 
poderão levar para casa o livro e um jogo para 
partilhar o que aprenderam nesta ação e mobi-
lizar todos os que os rodeiam para, juntos, agi-
rem em prol da conservação do oceano.
Idade: dos 4 aos 12 anos 
Gratuito | Duração 40 minutos | Oferta de um 



livro e jogo aos participantes
Horários
9 de novembro – 10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 
12h30, 13h00, 14h30, 16h30, 17h00, 17h30, 18h00, 
18h30, 19h00, 19h30 
10 de novembro -  10h30, 11h00, 11h30, 12h00, 
12h30, 14h30, 16h30, 17h00, 17h30 
Organização: Oceanário de Lisboa e Fundação 
Oceano Azul

ATIVIDADES DOS EXPOSITORES  
PORTO DE SETÚBAL, CAIS 3, NAVE 2

9 novembro 
Sábado (15h00 - 16h00)
10 novembro
Domingo (16h00 - 17h00)
VISITA GUIADA AO CENTRO INTERPRETATI-
VO DO ROAZ DO ESTUÁRIO DO SADO (CIRES) , 
na Casa da Baía, com saída do Cais 3, Porto de 
Setúbal, no dia 9, às 15h00, e no dia 10, às 16h00 | 
Duração: 1 hora | Todas as idades | Gratuito
O transporte, com o trajeto Cais 3 - Casa da 
Baía - Cais 3, é gratuito e efetua-se através do 
comboio turístico da Transportes Luísa Todi.
Inscrição: Stand da Câmara Municipal de Se-
túbal

9 e 10 de novembro
Sábado e domingo
LEITURA DE LIVRO DE HISTÓRIAS DE MOINHOS 
Leitura de um livro de histórias de moinhos 
para pequenos grupos de crianças (máximo 6/
grupo), com a duração de 30 minutos. | Gratuito 
Local: Stand do Moinho do Lebre

9 e 10 de novembro
Sábado e domingo
JOGO DE TABULEIRO - JOGO DA GLÓRIA 
DAS BERLENGAS
De uma forma divertida, propomos que se 
aprenda sobre o arquipélago e os seus valores 
naturais, neste jogo da glória das Berlengas. Os 
jogadores têm de conseguir ultrapassar os vá-
rios obstáculos e responder às questões levan-
tadas sobre a ilha e as suas espécies.
Idade mínima: 6 anos | Gratuito
Local: Stand da Sociedade Portuguesa para o 
Estudo das Aves
9 de novembro 
Sábado (15h00 - 18h00)

ENDEMISMOS LENDÁRIOS
Jogo desenvolvido no âmbito do projeto Len-
das & Biodiversidade, da ilha do Príncipe, 
numa parceria com a Elytrum - Ciência em 
Jogo e com o apoio da Sociedade Portuguesa 
de Entomologia. 
Parabéns! Foi-te oferecida uma posição de 
Gestor(a) da Reserva da Biosfera da ilha do 
Príncipe. Este trabalho tem por objetivo garan-
tir a resiliência [continuidade] de uma parte 
do ecossistema da reserva, sem prejudicar, no 
presente e no futuro, as condições de vida das 
comunidades locais. Em cada partida, os(as) 
gestores(as) são confrontados(as) com a bio-
diversidade e a pontuação de resiliência dei-
xadas pela equipa de gestão anterior. Quanto 
melhor desempenhares a tua tarefa, mais a ge-
ração presente e as gerações futuras poderão 
beneficiar dele. Preparado(a)?
Idade mínima: 10 anos | Gratuito
Local: Stand da Sociedade Portuguesa de 
Entomologia
Organização: LBiP & Elytrum

10 de novembro
Domingo (15h00 - 18h00)
VAMOS APRENDER COM JOGOS COM INSETOS? 
O que são insetos? Como se identificam? Quais 
as características das ordens mais importan-
tes? Que serviços de ecossistemas desempe-
nham? Qual o ciclo de vida de algumas das 
espécies comuns que podemos observar em 
Portugal? Estas e muitas outras questões são 
exploradas no novo jogo, iniciativa de divul-
gação científica que pretende contribuir para 
a transmissão do conhecimento e a aprendi-
zagem de forma lúdica e divertida. Insetos em 
Ordem é um jogo de tabuleiro para um máximo 
de quatro jogadores ou equipas, que mistura 
influências de jogos tradicionais como Bingo, 
Monopólio, Jogo da Glória e Trivial Pursuit. O 
objetivo é completar uma coleção de insetos. 
Idade mínima: 8 anos (6, se acompanhado por 
um adulto) | Gratuito
Local: Stand da Sociedade Portuguesa de En-
tomologia
OUTRAS ATIVIDADES – Porto de Setúbal, Cais



OUTRAS ATIVIDADES  
Porto de Setúbal, Cais 3

9 novembro
Sábado (10h00 - 11h00)
10 de novembro
Domingo (11h00 - 12h00)
ROTA DOS GOLFINHOS 
Venha num passeio pelo estuário do Sado co-
nhecer os golfinhos que aqui habitam, nave-
gando numa das mais belas baías do mundo 
a bordo de uma embarcação tradicional. De 
Setúbal à península de Troia, sempre com a Ar-
rábida como pano de fundo, esta vai ser uma 
viagem inesquecível e única! 
Gratuito | Todas as idades | Embarcação Pego 
do Altar – máximo de 35 pessoas
Ponto de partida/ chegada: Setúbal - Doca das 
Fontainhas (ao lado do cais dos ferries)
Inscrições:  gce@icnf.pt  (as inscrições serão 
aceites por ordem de receção, até ao limite de 
35 pessoas em cada dia; o envio da  inscrição 
deverá indicar o dia,  ter o nome completo de 
cada pessoa, bem como os respetivos números 
de cartão de cidadão;  o  número máximo por 
inscrição é de três participantes) 
Organização: Troiacruze 

9 e 10 de novembro
Sábado e domingo
PASSEIO EM CATAMARÃ, NO ESTUÁRIO DO 
SADO, COM OBSERVAÇÃO DE AVES E GOLFI-
NHOS.
Horário: saída de Setúbal, 10h00; saída de Troia, 
10h15 | Duração: três horas | Custo: 40 €/adul-
to; 20 €/criança até 12 anos | Ponto de encon-
tro: Vertigem Azul - Edifício Marina Deck, Rua 
Praia da Saúde, 11D, loja 10
Inscrições: vertigemazul@mail.telepac.pt | 265 
238 000
Organização: Vertigem Azul

9 e 10 de novembro
Sábado e domingo
OBSERVAÇÃO DE GOLFINHOS E PASSEIO 
PELA COSTA DA ARRÁBIDA
Início do passeio com o objetivo de observar os 
golfinhos-roazes do Sado, passando junto das 
baías e contemplando a paisagem natural ao 
longo da costa do Parque Natural da Arrábida.

Horário: saída de Setúbal, da Doca dos Pesca-
dores, às 14h30; saída de Troia, às 15h00 | Preço: 
35 €/adulto; 20 €/criança (3-12 anos); grátis até 
aos 2 anos (a estes valores aplica-se o desconto 
de evento 10%)
Inscrições: info@sadoemotion.pt | 930 569 493
Organização: Sado Emotion

9 de novembro
Sábado (15h00)  
10 de novembro
Domingo (11h00)
À DESCOBERTA DO NOSSO MAR
Mostrar, com o auxílio de um microscópio e 
uma lupa, como se compõe a água do estuário 
do Sado, com uma breve introdução do estuá-
rio e dos golfinhos - atividade para crianças. 
Local: Junto da carrinha da empresa, no Cais 3
Gratuito 
Inscrições: geral@dolphinbay.pt | +351 937 882 
746 
Organização: Dolphin Bay

10 de novembro
Domingo (14h00)
OBSERVAÇÃO DE GOLFINHOS
Saída de barco para observação de golfinhos no 
estuário do Sado.
Preço: 30€/pessoa (crianças até aos 12 anos, quan-
do acompanhadas por 2 adultos não pagam)
Local de embarque: Cais 1 do Porto de Setúbal
Inscrições: geral@dolphinbay.pt | 937 882 746
Organização: Dolphin Bay

9 de novembro
Sábado
MINICURSO DE FOTOGRAFIA DE VIDA SELVA-
GEM - Porto de Setúbal, Cais 3, Nave 4 – (16h00 
- 17h00, teoria; 17h00 - 19h00, prática no exterior)
Minicurso de fotografia de vida selvagem que 
aborda vários temas, como o equipamento ade-
quado, as definições da máquina, qual a melhor 
luz, a composição e algumas técnicas de cam-
po. | Idade mínima: 12 anos | Gratuito
Recomendações: Levar, se possível, máquina 
fotográfica e o respetivo manual de instruções. 
Organização: Diogo Oliveira Photography 
(www.dophotography.net)



9 de Novembro
Sábado (16h00)
VISITA GUIADA ÀS RUÍNAS ROMANAS DE TROIA
Terão sido os romanos os primeiros a esgotar a 
quota de pesca da sardinha? Visita guiada por 
um arqueólogo ao maior centro industrial de 
salgas de peixe do Império Romano. 
Gratuito | Todas as idades
Local: Troia - Ruínas Romanas de Troia 
Informações: inclui transporte desde a Marina 
de Troia até às Ruínas Romanas de Troia
Inscrições: arqueologia@troiaresort.pt | 939 031 
936 
Organização.: Ruínas Romanas de Troia (Troia-
resort - www.troiaresort.pt) 

HERDADE DA MOURISCA

* Dias 9 e 10 de novembro será disponibiliza-
do vaivém gratuito entre o Cais 3 da APSS e a 
Herdade da Mourisca, com uma saída por hora. 
Primeira saída APSS às 10h00 e última da Her-
dade da Mourisca às 17h00. 

9 e 10 de novembro 
Sábado e domingo
PASSEIOS DE BARCO NA HERDADE DA MOU-
RISCA – OBSERVAÇÃO DE AVIFAUNA
A embarcação tradicional Mira Sado - Ao Sabor 
das Marés opera a partir do moinho de maré 
da Mourisca. Os passeios permitem admirar 
paisagens únicas e a flora e fauna existentes, 
incluindo algumas das 265 espécies de aves 
possíveis de observar no estuário. A todos os 
participantes (crianças, mobilidade reduzida, 
pessoas com dificuldade na água, pessoas de 
carácter especial) será entregue um colete sal-
va-vidas | Embarque no porto palafita/ embar-
cadouro do Moinho | Duração de 1 hora | Pre-
ço por participante: 15 €/adulto (gratuito para 
crianças até aos 5 anos; 5 € para crianças dos 6 
aos 10 anos e 10 € dos 11 anos aos 15 anos)

Horários - sábado, dia 9 de novembro
1.º passeio: 11h00 às 12h00
2.º passeio: 12h15 às 13h15
3.º passeio: 13h30 às 14h30
4.º passeio: 14h45 às 15h45
 

Horários - domingo dia 10 de novembro
1.º passeio: 11h30 às 12h30
2.º passeio: 12h45 às 13h45
3.º passeio: 14h00 às 15h00
4.º passeio: 15h15 às 16h15

Inscrições: info@mirasado.com | 910 723 964 
351 910723964 /  +351 968133842
Organização: MiraSado

9 e 10 de novembro
Sábado e domingo (11h00 - 12h30)
AVES DAS SALINAS E DO ESTUÁRIO DO SADO 
Para os milhões de aves aquáticas que voam 
da Europa para África nesta altura do ano, para 
lá passar o inverno, as salinas portuguesas são 
essenciais. Na salina da Herdade da Mourisca, 
em pleno estuário do Sado, flamingos, pilritos-
comuns e milherangos encontram refúgio e 
alimento. Aqui recarregam baterias para os mi-
lhares de quilómetros que ainda têm pela fren-
te. Outras aves nem vão mais longe: alfaiates, 
pernilongos e borrelhos-de-coleira-interrom-
pida fazem aqui os seus ninhos na primavera.

Venha dar um passeio e descobrir as aves da 
salina e do estuário do Sado, com a ajuda de 
um guia da SPEA. | Todas as idades| Participan-
tes: entre 5 e 25 | Dificuldade baixa | Gratuito
Recomendações: Roupa e calçado confortável 
para caminhar, impermeável caso o tempo o 
exija
Inscrição: Stand da Sociedade Portuguesa para 
o Estudo das Aves (SPEA), Porto de Setúbal - 
Cais 3 - Nave 2, ou através do e-mail - spea@
spea.pt |  213 220 430
Organização: SPEA

9 de novembro
Sábado (14h00)
PASSEIO EM VIATURA DE 8 LUGARES PARA 
VISITA AO MOINHO DE MARÉ DA MOURISCA 
E OBSERVAÇÃO DE AVES
Local de encontro – Porto de Setúbal – Cais 3 
Preço 15€/pessoa (desconto de 50% incluído)
Inscrição: rotasdosal@gmail.com | +351 938 122 
190
Organização: Rotas do Sal



10 de novembro 
Domingo (08h30 - 12h30)
ANILHAGEM DE AVES - HERDADE DA MOU-
RISCA
Pretende-se com esta sessão divulgar as téc-
nicas de iniciação à anilhagem, que é uma das 
ferramentas mais utilizadas para estudar as 
migrações e cujo método se baseia na mar-
cação individual das aves. | Todas as idades | 
Máximo de participantes: 12| Dificuldade baixa 
Gratuito
Inscrição: gce@icnf.pt, até dia 7 de novembro, 
em caso de vagas, no stand do ICNF | Gabinete 
de Comunicação, no dia 9 de novembro
Organização: Instituto da Conservação da Na-
tureza e das Florestas

PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA

9 e 10 de novembro 
Sábado e domingo 
TOUR NO PARQUE NATURAL DA ARRÁBIDA
Tour que promove e valoriza a Arrábida, atra-
vés da observação paisagística desde o topo da 
serra, como também da fortaleza. Identificar-
se-á o conjunto da cordilheira da Arrábida, 
vários pontos de interesse arqueológico do ter-
ritório, bem como a Reserva Natural do Estu-
ário do Sado, tendo como objetivo sensibilizar 
população e visitantes para um melhor uso e 
fruição destes espaços naturais.
Saída Cais 3 APSS | Reservas até dia 8 de no-
vembro - desconto de evento de 30%
Inscrições: info@nature-affairs.com | 917 158 168
Organização: Nature Affairs

10 de novembro
Domingo
SUBIDA AO FORMOSINHO
Caminhada ao ponto mais alto da serra da Ar-
rábida - o Formosinho, com 501 m, onde as am-
plas vistas são sempre deslumbrantes. 
Este é um percurso emblemático que deixa a 
sensação de desafio superado. 
Pontos de interesse: Vista para o Castelo dos 
Mouros, fortificação da Idade do Bronze, Zona 
de Lapiás, formação geológica, Convento D’el 
Carmen e flora. 
Participantes: 4 a 12 pessoas | Preço: 10 € | Idade mí-
nima: 12 anos | Duração: 5 horas | Dificuldade alta
Horário: 09h30 | Ponto de encontro: Azeitão | 
Recomendações: calçado apropriado para piso 
irregular
Inscrição: www.biotrails.pt | 914 760 638
Organização: Biotrails



CICLO DE DEBATES E PALESTRAS 
PORTO DE SETÚBAL, CAIS 3, NAVE 4

DIA 9 SÁBADO

09h00 - 10h00 Sessão de abertura

10h00 - 11h00 Lançamento da APP Natural.PT

11h00-12h00 Lançamento do projeto POSEUR: Fantásticos da Natureza

14h00-15h00 Debate da Natureza| À Descoberta das Áreas Protegidas

15h00-15h20 Palestra - Programas de Monitorização de avifauna

15h20-15h40 Palestra - Serpentes de Portugal

16h00-17h00 Workshop de fotografia

17h00-18h00 Debate sobre Defesa da Floresta contra Incêndios

18h00-19h00 Debate sobre Projetos Life

19h00-20h00 Apresentação do Filme sobre as Áreas Protegidas - Portugal Património 
Natural

DIA 10 SÁBADO

09h00 - 10h00 Debate da Natureza: Contributo para educação ambiental

10h00 - 11h00 Debate da Natureza: À Descoberta das Espécies

14h00-15h00 Debate da Natureza | Experiências Sustentáveis: aderentes Natural.PT

16h00-17h00 Prémio ICNF – Uma Ideia Natural

17h00-18h00 Sessão de Encerramento



OUTROS LOCAIS

9 de novembro 
Sábado (09h30)
OBSERVAÇÃO DE AVES NA MITRENA 
Atividade de iniciação à observação de aves, 
cujo programa compreende uma introdução às 
aves mais comuns do estuário e um percurso a 
pé para a respetiva identificação. 
Participantes: 4 a 10 | Gratuito | Idade mínima: 6 
Duração: 2 horas | Dificuldade baixa
Ponto de encontro: Stand da Biotrails, Porto de 
Setúbal – Cais 3 – Nave 2 | Recomendações: 
trazer binóculos 
Inscrição: www.biotrails.pt | 914 760 638
Organização: Biotrails

9 de novembro
Sábado (10h00 - 18h00)
STAND UP PADDLE NO PARQUE URBANO DE 
ALBARQUEL
Sessões (aula + passeio) para grupos de 4 a 8 
pessoas, com duração de 01h30. Esta ativida-
de inclui instrutor, material (prancha, remos, 
fato, lycra), fotografias e espaço para guardar 
os bens pessoais. 
Preço: 7,5€/pessoa (desconto de 50% incluído) | 
Local de saída: Escola de Desportos Náuticos - 
Parque Urbano de Albarquel
Inscrição: geral@zarpa.pt | 915 421 259
Organização: Zarpa - Faz-te ao Mar

CAFÉ-CONCERTO - PORTO DE SETÚBAL, 
CAIS 3, NAVE 4

9 de novembro 
Sábado (21h00-23h00)
CAFÉ-CONCERTO COM THE 
SONGTELLERS BAND
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