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RESERVE O VERÃO, EM FAMÍLIA!
Como em anos anteriores, a
Reserva Natural Local do Sapal
do Coina e Mata da Machada
volta a propor um conjunto de
atividades para animar o seu
verão!
Vamos realizar iniciativas
bastante diversificadas, para
toda a família e para todos os
gostos. Um fim-de-semana
zen, atividades para crianças,
grávidas e bebés, desportos
radicais como slide e escalada,
um fim-de-semana de
sobrevivência na Mata com
o apoio dos Fuzileiros, entre
muitas outras.
Destaco ainda no dia 11 julho,
a 10ª edição da Subida do Rio
Coina, onde realizaremos um
passeio pelo nosso rio, promovendo os seus valores naturais.
Relembro que melhorámos o
parque de merendas da Mata
da Machada a pensar em si;
experimente trazer a família
para um piquenique.

Ou, simplesmente, faça um
passeio e usufrua da calma e
tranquilidade da Mata e dos
seus espaços únicos, como o
lago ou as fontes.
Continuamos a trabalhar para
melhorar as condições para
os visitantes da Machada, com
o reforço de mesas do parque
das merendas, colocação de
bancos, papeleiras e sinalética.
E inaugurámos um novo
espaço, o “Espaço Machada”,
para dar mais apoio a quem
nos procura.
O Projeto LIFE Biodiscoveries,
co-financiado pela Comissão
Europeia, continua no terreno,
promovendo o combate a
espécies invasoras na Reserva
Natural Local. Junte-se a nós,
pois precisamos da ajuda de
todos.
Ajude-nos a proteger este
espaço e usufrua do muito que
ele tem para nos dar!
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INFORMAÇÕES
As atividades decorrem
no Centro de Educação
Ambiental da Mata da
Machada e Sapal do Coina:
Tel.: 212 068 648 / 911 055 921
Coordenadas GPS:
38°37’00.1”N
9°02’49.6”W
Informações:
Linha Verde
(gratuita): 800 912 070
/ cea.barreiro
Para as atividades gratuitas:
Inscrição obrigatória através
do 800 912 070
Para aquisição de bilhetes:
Posto de Turismo do Barreiro
Mercado 1º de Maio
Horário: 3ª a sábado
9h30-13h / 14h30-18h
Em caso de desistência, não
existe reembolso do valor do
bilhete.
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MACHADA EM FAMÍLIA

Reúna a Família e juntem-se a nós na Machada!
Atividades gratuitas - Sábados 9h - 18h | Domingos 9h - 14h

6 e 7 de junho
Slide
Pontes
Tirolesa
Tiro com arco
Volteio a cavalo
Empréstimo de bicicletas
13 e 14 de junho
Slide, Pontes, Tirolesa
Tiro com arco
Volteio a cavalo
Empréstimo de bicicletas
Prova de Orientação*
Yôga para famílias*
Outras atividades dinamizadas pelos
Agrupamentos de Escuteiros do concelho
27 e 28 de junho
Slide, Paralelas, Escalada (sábado)
Tiro com arco e besta
Laser tag
Jogos tradicionais
Volteio a cavalo
Empréstimo de bicicletas
Workshop de Orientação*
Fitness em Famlíla*
*consulte pág. 6 e 7

MACHADA SOLIDÁRIA
Em junho, os fins-de-semana são solidários.
Participe nas nossas atividades gratuitas
mas traga um bem alimentar não-perecível
(arroz, massas, bolachas, conservas, leite, e
outros), que irá reverter a favor do Centro
Social e Paroquial Padre Abílio Mendes.
Vamos ajudar quem ajuda os outros!
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MACHADA ZEN
20 e 21 de junho
Sábado 9h -18h | Domingo 9h – 15h
Venha experimentar atividades que promovem o seu bem-estar num cenário ideal para relaxar.
Passe o fim-de-semana connosco e atreva-se a viver novas emoções.
Aulas
Yôga para adultos | Yôga para crianças | Yôga para
bébés | Chikung | Biodanza |Dança Oriental
Workshops
Alimentação saudável | Dança Mandálica |
Constelações Sistémicas e Familiares
Palestras
Mais saúde mais sexualidade | Um anjo na tua vida |
Magnified Healing
Meditações
Meditação Ativa de Osho |Meditação pela Terra | Om
Healing (Circulo de cura)
Almoço
Refeição Vegetariana
Reserva: 962 046 407
Terapias e consultas (algumas terapias podem ter um custo simbólico)
Psicoterapia Muscular |Reiki |Shiatsu |Tarot
Terapêutico | Oráculo do Bú | Massagem Shiatsu |
Indian Head Massage | Reflexologia
Informações: 962 046 407
www.machadazen.blogspot.pt

VOLTEIO A CAVALO
6 e 7, 13 e 14, 27 e 28 de junho
Sábados: 9h-18h | Domingos: 9h-14h

Custo: Atividade gratuita
Centro Equestre da Quinta da
Caldeira

Cavaleiros e futuros cavaleiros… vamos praticar o
volteio? Esta é uma rotina importante para treinar
o equilíbrio e a postura e nos habituarmos aos
movimentos do cavalo. Para quem quer iniciar-se
na equitação, é um bom ponto de partida, e até os
cavaleiros mais experientes não dispensam um
volteio de vez em quando. Não deixe de conhecer
esta modalidade, que coloca adultos e crianças em
contacto com este belo animal.

6 AGENDA DE ATIVIDADES 2015

ORIENTAT
11ª CORRIDA DE ORIENTAÇÃO
13 de junho | 09h00 – 12h30

Custo: €1 (pago no local)
Material aconselhado: roupa
desportiva, chapéu, água e bússola
Agrupamento 690 Barreiro | CNE

O Agrupamento 690 Barreiro convida-o a participar
numa corrida de orientação. Traga a família e participe…
mas sem perder o norte! Esta atividade não tem
caráter profissional nem se enquadra no calendário da
Federação Portuguesa de Orientação, mas destina-se
a toda a população, com o intuito de dar a conhecer a
modalidade e descobrir a Mata da Machada.
Inscrições: 9h | Início das Partidas: 10h | Fim da Prova: 12h
Entrega dos Diplomas: 12h30

YÔGA EM FAMÍLIA
14 de junho | 10h - 11h
A prática de Yôga não tem idade. Traga o seu filho e
vamos criar um momento para brincar, descobrir,
sentir a respiração e o movimento do corpo. A
natureza à sua volta irá contribuir para que entre no
espírito.

Nºde participantes: 20 (10 pais + 10
filhos)
Idade: 4 aos 12 anos acomp. de adulto
Custo: Atividade gratuita
Sunshine Yoga Kids

WORKSHOP DE ORIENTAÇÃO
27 de junho | 10h-13h
Um mapa não tem segredos para si ou é um verdadeiro
enigma? Munido de bússula e com a ajuda da Escola
de Fuzileiro, venha percorrer os trilhos da Mata da
Machada.

Nºde participantes: 30
Custo: Atividade gratuita
Escola de Fuzileiros
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FITNESS EM FAMÍLIA
28 de junho | 10h30 - 11h30
Venha fazer exercício ao ar livre, numa animada aula
de Zumba, aproveitando depois para relaxar com uma
aula de Body & Mind.
Já agora, porque não trazer a cesta de piquenique
e desfrutar de um almoço tranquilo no parque de
merendas?
Custo: Atividade gratuita
Profª Sílvia Monteiro

UMA FARMÁCIA NA COZINHA
4 de julho | 9h30-13h00
Sabia que o sal ajuda a um sono mais profundo e
relaxante e é um excelente anti-séptico e desinfetante
de feridas? E que o bicarbonato de sódio acalma as
queimaduras solares e outros problemas de pele? Ou
que o limão é um tónico do fígado e um otimo remédio
para gripes, tosses e constipações? Use os temperos
culinários e as especiarias ao serviço da sua saúde.
Nº de Participantes: 25
Custo: €5
Fernanda Botelho

PINTURAS E TINTAS PARA
CRIANÇAS
5 de julho | 10h – 11h30
Vamos fazer as nossas próprias tintas, misturando
ingredientes naturais, escolhendo as cores e mexendo
tudo muito bem. Depois é só brincar, explorar, sujar,
criar e pintar com os pinceis, as mãos e muitos outros
materiais.
Nº de Participantes: 16
Custo: €5
Idade:+7 meses
Sorrisos e Descobertas
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SUBIDA DO RIO COINA
11 de julho | 9h30 – 13h00
Este ano venha celebrar a 10ª edição da Subida do Rio Coina.
A bordo do Varino Pestarola, da sua própria embarcação ou de um dos kayaks que a Autarquia
disponibiliza, explore a riqueza do rio Coina, num passeio pelo valor natural do Sapal, onde
poderá ter uma perspectiva privilegiada das margens dos rios do nosso concelho.
Se é amante de aventuras, será também uma excelente oportunidade para conhecer as
condições singulares que o rio Coina possui para a prática desportiva.
Entre a bordo. Será uma manhã memorável.
Reserve já o seu lugar através do 800 912 070
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OFICINA DE AROMATERAPIA
12 de julho | 9h00 – 13h00
O que são Óleos Essenciais? O que são Óleos Vegetais
ou Carregadores e Hidrolatos? Que cuidado deverá
ter na utilização dos Óleos Essenciais e quais as suas
principais propriedades? Venha aprender a utiliza-los
com segurança.

Nº de Participantes: 25
Custo: €7
Luísa Esteves

HOSTEL DE INSETOS E JARDIM
DE FORMIGAS
18 de julho | 9h30 - 12h30
Gostas de insetos? Aprende a construir um hostel onde
eles possam ficar alojados e conseguirás observar mais
de perto a variedade de espécies que ali procuram
abrigo, como se comportam e os seus hábitos. Um mundo
misterioso à espera de ser explorado por ti!
Nº de Participantes: 20
Custo: €3
Idade:+4 anos (acomp.de adulto)
Mário Carmo

OFICINA DE SABÃO NATURAL
19 de julho | 9h30 – 13h00
O sabão natural, feito com azeite e gorduras vegetais,
é dos produtos mais seguros que existem para lavar,
cuidar e nutrir a pele humana. Venha aprender a fazer
os seus sabonetes em casa, a partir de ingredientes
naturais, e leve consigo algumas amostras.

Nº de Participantes: 15
Custo: €10
Nossas Raízes
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UMA REFEIÇÃO SELVAGEM
25 de julho | 9h00 – 13h00
Confecione uma refeição com vários ingredientes
disponíveis e recolhidos na Natureza. Saber como
comer e preparar plantas selvagens, como a urtiga ou
a merugem, oferece-nos autonomia e fortalece-nos
o organismo. Terminaremos à mesa, a partilhar um
delicioso almoço selvagem.
Nº de Participantes: 12
Custo: €10
Inês Barros e Maria Quintino

BODY&MIND
26 de julho | 10h00 – 11h00
O Body&Mind é um conceito de exercícios físicos
que combinam Tai Chi Oriental, Yôga e Pilates. Uma
atividade com baixo impacto nas articulações e forte
nos resultados obtidos. Com a Mata da Machada como
cenário e inspiração, venha experimentar.

Nº de Participantes: aula aberta
Custo: Atividade gratuita
Prof. Lino Martins

FOTÓGRAFOS DENTRO DA
CAIXA
1 de agosto | 9h30 – 13h30
Nesta oficina construa a sua própria máquina
fotográfica, que dispensa o uso da lente, e que por isso
exige tempo de exposição mais longo, revelando-se
propícia à fotografia de paisagem, e proporcionando
imagens de uma beleza surpreendente.
Nº de Participantes: 10
Custo: €7
Imagerie – Casa de Imagens

11

ARTE FLORAL E DECORATIVA
2 de agosto | 9h30 – 12h30
Leve um pouco da natureza para a sua casa.
Desenvolva as suas capacidades criativas,
aprendendo a fazer arranjos florais, e deixe que a
beleza dos elementos naturais encha o seu espaço de
cores e aromas.

Nº de Participantes: 10
Custo: €7
Alinarte

MATA AO LUAR
8 de agosto | 20h00 – 22h00
Conheça a Mata da Machada num passeio
noturno, na companhia de um biólogo, e venha
descobrir vertebrados como as rapinas (mochos e
corujas), mamíferos voadores (morcegos) e alguns
invertebrados como as “traças” (borboletas noturnas),
grilos, pirilampos e cigarras.
Nº de Participantes: 25
Custo: Atividade gratuita
Mário Carmo

PEQUENOS COZINHEIROS
9 de agosto | 10h00 – 11h30
Vamos brincar aos cozinheiros e fazer um fantástico
bolinho de fruta, um delicioso salame de chocolate
e uns apetitosos, coloridos e divertidos bolinhos de
coco. Só têm de trazer os vossos aventais e passar um
momento divertido e saboroso com os filhotes.

Nº de Participantes: 12
Custo: €5
Idade: +18 meses
Sorrisos e Descobertas
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OFICINA DE ALGAS
15 de agosto | 9h00 – 13h00
Cada vez mais as algas estão presentes em cosméticos
ou para consumo. As algas não são iguais, existindo
compostos que não podem ser consumidos por todas
as pessoas. Venha aprender os cuidados a ter no seu
consumo ou na sua utilização.

Nº de Participantes: 25
Custo: €7
Luísa Esteves

OFICINA DE DETERGENTES
ECOLÓGICOS
16 de agosto | 9h30 – 13h00
Com ingredientes básicos, aprenda a fazer tudo o
que precisa para manter a sua casa e roupa limpa,
de forma ecológica, eficaz e económica. Aprenda a
fazer detergente para a roupa e para loiça, detergente
multiusos, e ainda poderá levar algumas amostras
para casa.
Nº de Participantes: 15
Custo: €10
Nossas Raízes

LICORES E AZEITES
AROMATIZADOS
22 de agosto | 9h00 – 13h00
Conheça a arte dos licores, entre sabores quentes
como o do licor de alfarroba ou fragrante como o de
poejo ou menta. Aprenda também a transformar azeite
num condimento ou óleo para massagens, através da
aromatização com ervas e flores.
Nº de Participantes: 16
Custo: €10
Inês Barros e Maria Quintino
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REMÉDIOS PARA GRÁVIDAS E
BEBÉS
29 de agosto | 9h30 – 13h00

Nº de Participantes: 25
Custo: €5
Fernanda Botelho

Venha descobrir quais as plantas mais adequadas na
gravidez e quais as que são proibidas. Sabia que pode
tratar quase todos os problemas do seu bebé com meia
dúzia de plantas que crescem à sua volta? Conheça as
propriedades do funcho, malvas, calêndula, camomila
e alfazema. Cada participante levará consigo um
remédio elaborado na aula.

BUSHCRAFT – ARTES DO MATO
5 e 6 de setembro
9h - 14h do dia seguinte (pernoita na Mata)
Faça-se à aventura e passe dois dias embrenhado na Mata da Machada, pondo à prova o seu instinto de
sobrevivência. Aprenda a acender um fogo sem fósforos ou isqueiros, a construir um abrigo ou uma
corda ou mesmo a esculpir utensílios em madeira.

Nº de Participantes: 30
Custo: €10 (inclui almoço)
Escola de Fuzileiros
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CENTRO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL
O Centro de Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal do Rio Coina (CEA) é uma
valência da Câmara Municipal do Barreiro, onde se transmitem saberes e práticas importantes
para a proteção e valorização do meio ambiente.
Instituições e grupos informais podem agendar a sua visita ao CEA para as mais diversas
atividades, como conhecer a fauna e flora da Mata, realizar percursos de interpretação da
natureza, entre outras.
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CALENDÁRIO
DE ATIVIDADES
2015
6 junho
7 junho
13 junho
14 junho
20 junho
21 junho
27 junho
28 junho
4 julho
5 julho
11 julho
12 julho
18 julho
19 julho
25 julho
26 julho
1 agosto
2 agosto
8 agosto
9 agosto
15 agosto
16 agosto
22 agosto
29 agosto
5 setembro
6 setembro

Machada em Família (Consulte pág.4)

JUN

Machada em Família (Consulte pág.4)
Machada Zen (Consulte pág.5)
Machada em Família (Consulte pág.4)

Uma farmácia na cozinha
Pinturas e tintas para crianças
Subida do rio Coina
Oficina de aromaterapia
Hostel de insetos e jardim de formigas
Oficina de sabão natural
Uma refeição selvagem
Body&Mind
Fotógrafos dentro da caixa
Arte floral e decorativa
Mata o luar
Pequenos cozinheiros
Oficina de algas
Oficina de detergentes ecológicos
Licores e azeites aromatizados
Remédios para grávidas e bebés

Bushcraft – Artes do Mato

JUL
AGO
SET

Atividade também para crianças. Solicite informação sobre limite de idade.
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