
15h00 Abertura

15h10 Cultivo de variedades regionais de arroz em modo de produção biológico,

por António Capoulas (AGROBIO)

15h30 Espaço de conservação, lazer e aprendizagem na Lezíria do Tejo

por Sandra Paiva (EVOA – Espaço de Visitação e de Observação de Aves)

15h50 A certificação do arroz de Alcácer do Sal

por Jorge Zambujo (Aparroz – Agrupamento de Produtores de Arroz do vale do Sado)

16h10 Debate

PROGRAMA

Workshop o como oportunidadearroz 

Entre o Céu e as Marés
um documentário sobre as 
aves do estuário do Sado
de Daniel Pinheiro

O estuário do Sado constitui uma das principais zonas húmidas de Portugal. 
Separado do oceano pelo extenso cordão dunar da península de Tróia, o estuário 
proporciona características excecionais à vida selvagem, principalmente às aves 
aquáticas. Aqui podemos observar cerca de metade das espécies de aves 
existentes em todo o país.
O documentário revela a vida das aves nos vários habitats do estuário, e a forma 
como é condicionada pela grande força motriz deste ecossistema - as marés.

14h30

V Feira de outono - 11 de novembro
Herdade da Mourisca, Setúbal

09h00 Abertura

09h00 - 18h00 Venda/apresentação de produtos oriundos da RNES e zonas 

limítrofes (no moinho e exterior)

09h00 - 18h00 Serviço de café e pastelaria no bar junto ao moinho

09h30 - 13h30 Workshop sobre desenho de campo no armazém (5€ por pessoa, 

devem levar 

€ por pessoa - inscrições no local)

11h00 - 14h00 Passeios de barco (10€ por pessoa - inscrições no local)

11h00 - 17h30 Ecotasca - refeição na casa da padaria (dinamizado pela QUERCUS)

12h00 - 14h00 Animação circense na Herdade

12h00 - 15h00 Jogos para crianças (participação livre - inscrições no local)

folhas de aguarela, lapiseira e borracha, aguarelas e pinceis ou 

waterbrush. Número máximo de inscrições será de 15 pessoas). 

Inscrições para o tel. 265541157 ou telmacosta@quercus.pt

11h00 - 16h00 Passeios de jeep (10
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