


ATIVIDADES COM INSCRIÇÃO

RECRIAÇÃO HISTÓRICA 
DA RAPAÇÃO DE SAL (Marinha do Canto)
09h30 - 1ª Sessão
10h00 - 2ª Sessão
10h30 - 3ª Sessão
11h00 - 4ª Sessão
11h30 - 5ª Sessão
12h00 - 6ª Sessão

PERCURSO PEDESTRE DO  FLAMINGO
09h30 > 12h30 (Visitas Guiadas)

OBSERVAÇÃO DE AVES
14h30 > 16h30 
Identificação de Aves das Salinas do Samouco

APRESENTAÇÕES 
(Palácio dos Pinheirinhos)
10h30 - História do Sal (Dulce Marques)
11h00 - O Sal e a Saúde (Centro de Saúde)
15h00 - Showcooking com produtos das Salinas
pelo Chef António Sequeira 
Demonstração e degustação de pratos confecio-
nados com produtos das Salinas do Samouco

ATELIÊS (Oficina do Ambiente)
10h30 - Pães de Sal 
11h30 - Construção de fantoches 
14h00 - Pães de Sal 
15h00 - Construção de fantoches 

O

ATIVIDADES LIVRES 

MERCADINHO
09h30 > 12h00 - Produtos Hortícolas 
09h30 > 17h00 - Produtos Regionais
Apresentação de novo produto gastronómico 
criado com salicórnia por Doces da Titi 

PROJEÇÃO DE DOCUMENTÁRIOS
(1º Andar Palácio dos Pinheirinhos)
13h30 - Fundação das Salinas do Samouco
14h00 - As Margens Selvagens do Tejo 
(Pedro e Lurdes Carvalho)

DEMONSTRAÇÕES 
(Área envolvente do Palácio dos Pinheirinhos)
10h00 > 16h00 - Fornos Solares
15h00 > 17h00 - Animações Ass. Gil Teatro

EXPOSIÇÃO: HISTÓRIAS DO SAL 
(Palácio dos Pinheirinhos)
10h00 > 19h00   

BAR / REFEIÇÕES (Antigo Pomar)
10h00 > 19h00
Serviço de bar com bebidas frescas, 
sopa, minipratos e arroz doce
 
AULA DE YOGA pelo Espaço Cultural Kálí
(Área envolvente do Palácio dos Pinheirinhos) 
18h30  

SORTEIO DE CABAZES (Antigo Pomar)
19h00 - Sorteio de Cabazes com produtos
regionais (senhas entregues à entrada) 



INFORMAÇÕES ÚTEIS

MOBILIDADE
No interior das salinas a organização aconselha a des-
locação a pé ou em bicicleta (parques para bicicletas 
assinalados no mapa) e existirá também a possibilida-
de de deslocações de charrete ou em tuk-tuk elétrico 
(mediante aquisição de título no local).

BAR / REFEIÇÕES / PARQUE DE MERENDAS
A organização disponibiliza um serviço de refeições/ 
bar situado no edificío dos Pinheirinhos onde podem 
ser adquiridos minipratos e bebidas frescas.
Zona de Parque de Merendas disponível com acesso a wc 

NORMAS DE CONDUTA DURANTE AS ATIVIDADES
> Acatar todas as solicitações dos membros da organização 
>Deslocar-se de forma calma e em relativo silêncio;
> Trazer calçado e roupa confortável (adequada à época 
do ano), repelente para insectos e protector solar
> As bicicletas devem  circular a uma velocidade reduzida 

NÃO É PERMITIDO:

> Circular dentro da área da fundação com qualquer 
   veículo motorizado
> Capturar, molestar ou afugentar qualquer animal
> Colher ou danificar a vegetação
> Arremesso de objectos
> Deitar lixo para o chão
> Sair dos percursos assinalados
> Entrar nas salinas
> Pescar ou caçar
> Abertura de comportas ou portas de madeira
> Animais de estimação com ou sem trela
> Danificar as estruturas e equipamentos existentes
> Fazer fogo

INFORMAÇÕES NO LOCAL: 212 348 070
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SALINAS DO SAMOUCO

Com uma área de 360 hectares, o Complexo de Salinas de Samouco apresenta-se como o salgado com a maior 

riqueza e abundância de aves durante o período de preia-mar de todo o Tejo. 

A proximidade à maior e mais importante zona húmida de Portugal - o Estuário do Tejo - faz com que as 

salinas constituam um ótimo local de abrigo para muitas aves aquáticas, que durante as suas migrações 

encontram nas diferentes marinhas um ótimo local para se alimentarem e repousarem, e na época de 

nidificação as condições ideais para se reproduzirem.

Focada no objetivo maior de promover a conservação e a manutenção das comunidades de flora e fauna, com 

particular incidência na avifauna, no uso sustentável dos recursos naturais e da identidade local relacionada 

com a produção de sal, a Fundação das Salinas do Samouco produz, de forma artesanal, sal certificado, 

que se destina a diferentes usos: a flor de sal, o sal tal-qual grosso e tal-qual fino e um sal mais grosso, 

utilizado, entre outras, na produção de salicórnia.

A Fundação das Salinas do Samouco está de portas abertas  e espera pela sua visita!


