Caminhada na Herdade da Gâmbia
A Herdade de Gâmbia é uma empresa familiar, que desenvolve uma atividade agro-florestal e pecuária
desde a aquisição feita pelo Dr. Francisco de Paula Borba em Agosto de 1917.
A Herdade localiza-se a cerca de 9 km de Setúbal, desenvolve-se ao longo da margem direita da
Ribeira da Marateca com uma área de cerca de 600 hectares, integrada na sua totalidade na Reserva
Natural do Estuário do Sado.
Vai ser nesta paisagem única e singular que nos vamos encontrar para contemplar a natureza e ter o
prazer de poder caminhar livremente e visitar os observatórios de aves, devidamente colocados, e
identificados.
O Estuário do Sado possui uma enorme riqueza natural e ornitológica, onde as aves
migratórias se estabelecem para se alimentar e repousar (primavera e outono), no
entanto é também local de nidificação de variadas espécies.
Na Herdade da Gâmbia podem observar-se uma grande variedade de espécies de aves
tais como: pato real, garça vermelha, perna-longa, águia sapeira, flamingos, etc.
Esta Herdade é também produtora de vinhos desde 1985, pelo que após término da
caminhada será realizada prova de degustação da sua produção vinícola.

Dia 25 de Março (Sábado)
10:00 – Concentração Herdade da Gâmbia
GPS: 38°33'10.66"N / 8°45'40.09"W

10:15 - Caminhada com possível Observação de
Aves
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12:30 – Prova de Vinhos da Herdade da Gâmbia

13:00 – Almoço convívio com prova de moscatel
no final
14:00 – Caminhada por percurso de Floresta
16:30 – Término da atividade

Inscrições: Limitadas a 40 pessoas.
Valor da inscrição por pessoa:

Sócios: 9.00 €
/ Ativos PT não sócios: 15,00 €
acompanhantes: 17,00€

/

Familiares e

Informações Complementares:

Ter em conta a utilização de roupa confortável para caminhada e calçado
apropriado e aconselha-se a trazer binóculos, máquina fotográfica e água.
Ponto de encontro:

Herdade da Gâmbia — GPS: 38°33'10.66"N / 8°45'40.09"W
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