
A Quinta do Pisão de Cima, situa-se a norte do concelho 
de Cascais, no sopé da Serra de Sintra, e compreende 380 
hectares de área totalmente inserida no Parque Natural 
de Sintra-Cascais. 
A geografia do local é marcada por um relevo suave e 
por solos calcários, como evidencia a crista rochosa 
que define as ribeiras da Penha Longa e do Marmeleiro. 
As características essencialmente mediterrânicas 
combinam-se com uma influência atlântica, impondo um 
regime edafoclimático mais húmido e proporcionando o 
aparecimento de perfis de vegetação singulares.
Dedicada à atividade agro-silvo-pastoril, a Quinta 
representa um património importante, tanto na 
organização estrutural da paisagem, compartimentação 
e uso racional, como na presença de ruínas de valor 
cultural e arquitetónico. A intervenção humana nesta 

área (que fica na transição entre zona urbana e a Serra de 
Sintra) resultou no surgimento de novos habitats e nichos 
ecológicos, que são hoje importantes para a preservação 
da natureza. 
A Quinta do Pisão pretende a salvaguarda deste património 
ecológico, cultural e histórico de elevada importância 
para Cascais, perpetuando uma interação produtiva entre 
a atividade humana e o espaço natural.
A Quinta do Pisão é caraterizada por um mosaico de 
vegetação extremamente rico, correspondente a uma 
significativa diversidade de habitats representativos da 
ecologia desta zona. Várias espécies de fauna merecedoras 
de estatuto de conservação estão presentes neste 
território, ora explorando nichos ecológicos particulares, 
ora beneficiando da estrutura polissémica dos habitats 
que aqui convergem. 

The The Quinta do Pisão de Cima, is located to the North of 
the Cascais Municipality, at the base of the Sintra mountain 
range and covers an area of 380 hectares within the Sintra-
Cascais Natural Park. 
The geography of the place is marked by a soft and 
calcareous soils, as evidenced by the rocky ridge that 
defines the streams of the Penha Longa and Marmeleiro. 
Features essentially Mediterranean combine with an 
Atlantic influence, imposing edapho-climatic conditions 
wetter and giving the appearance of natural vegetation 
profiles.
Dedicated to farming, forestry and pasture the Quinta 
do Pisão represents an important heritage, both in the 
structural organization, partitioning and rational use 
of the landscape, and through the presence of ruins of 

cultural and architectural value. Human intervention in 
this territory resulted in the appearance of new habitats 
and ecological niches, which are important nowadays for 
nature preservation.
The Quinta do Pisão aims to safeguard this natural, 
cultural and historic heritage with high value to Cascais, 
by stimulating the perpetuating a productive interaction 
between human activity and natural space.
The Quinta do Pisão is characterized by an extremely 
rich mosaic of vegetation, corresponding to a diversity of 
habitats representative of the local ecology. Several wildlife 
species deserving of conservation status are present in this 
territory, now exploring particular ecological locations, 
now benefiting from the polysemic structure of habitats 
that converge here. 

QUINTA DO PISÃO – NATURE PARK

Salva
Salvia sclareoides

Abrunheiro-bravo
Prunus spinosus

Junco
Juncus valvatus

Medronheiro
Arbutus unedo

Tojo-gatunho
Ulex densus

Sobreiro
Quercus suber

Pinheiro-bravo
Pinus pinaster

Carvalho-cerquinho
Quercus faginea

Freixo-de-folha-estreita
Fraxinus angustifolia

Garça-cinzenta
Ardea cinerea

Coelho-bravo
Oryctolagus cunniculus

Geneta Ginete
Genetta genetta

Morcego-de-água
Myotis daubentonii

Pintarroxo
Carduelis cannabina

Perdiz
Alectoris rufa

Cobra-de-ferradura
Coluber hippocrepis

Salamandra-de-pintas-amarelas 
Salamandra salamandra

Búteo Águia-asa-redonda
Buteo buteo

Felosa-do-mato 
Sylvia undata

Lagartixa-do-mato-ibérica 
Psammodromus hispanicus

Peneireiro-comum
Falco tinunculus

Raposa
Vulpes vulpes

11 . Lagoa grande

1 . Estábulo do refilão . Refilão stable 2 . Eira dos Fornicos . Fornicos threshing floor

3 . Casal de porto covo . Porto Covo farmhouse 4 . Forno de Cal . Lime Kiln

5 . Gruta de Porto Covo . Porto Covo cave

6 . Casa da Cal - Centro de Interpretação 
     Lime store – nature center

7 . Aqueduto . Aqueduct

8 . Antigo ovil . Sheep fold ruin 9 . Horta . Vegetable garden

10 . Lagoa Pequena

Parque de natureza . Nature park

Percursos sugeridos . Sugested trails

A Quinta do Pisão de Cima, propriedade do 
Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 
e sob gestão da Santa Casa da Misericórdia, sit-
ua-se a Norte do Concelho de Cascais, no sopé 
da Serra de Sintra, e compreende 450 hectares 
de área totalmente inserida no Parque Natural de 
Sintra-Cascais.
A geografia local é marcada por um relevo suave 
e por solos calcários, como evidencia a crista ro-
chosa que define as ribeiras da Penha Longa e 
Marmeleiro. As características essencialmente 
mediterrânicas combinam-se com a influência at-
lântica, impondo um regime edafoclimático mais 
húmido e proporcionando o aparecimento de 
perfis de vegetação singulares.
Dedicada à atividade agro-silvo-pastoril, a Quin-
ta representa um património importante, tanto 

na organização estrutural da paisagem, compar-
timentação e uso racional, como na presença de 
elementos de valor cultural e arquitetónico. A in-
tervenção humana nesta área (que fica na tran-
sição entre zona urbana e a Serra de Sintra) re-
sultou no surgimento de novos habitats e nichos 
ecológicos, que são hoje importantes para a 
preservação da natureza.
A Quinta do Pisão – Parque de Natureza pre-
tende a salvaguarda deste património ecológico, 
cultural e histórico de elevada importância para 
o Concelho de Cascais, perpetuando uma inter-
ação sustentada entre a atividade humana e o es-
paço natural com a possibilidade de desenvolver 
percursos interpretativos, observação da fauna e 
flora e desfrutar da natureza.

QUINTA DO PISÃO – PARQUE DE NATUREZA
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Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social 
e sob gestão da Santa Casa da Misericórdia, sit-
ua-se a Norte do Concelho de Cascais, no sopé 
da Serra de Sintra, e compreende 450 hectares 
de área totalmente inserida no Parque Natural de 
Sintra-Cascais.
A geografia local é marcada por um relevo suave 
e por solos calcários, como evidencia a crista ro-
chosa que define as ribeiras da Penha Longa e 
Marmeleiro. As características essencialmente 
mediterrânicas combinam-se com a influência at-
lântica, impondo um regime edafoclimático mais 
húmido e proporcionando o aparecimento de 
perfis de vegetação singulares.
Dedicada à atividade agro-silvo-pastoril, a Quin-
ta representa um património importante, tanto 

na organização estrutural da paisagem, compar-
timentação e uso racional, como na presença de 
elementos de valor cultural e arquitetónico. A in-
tervenção humana nesta área (que fica na tran-
sição entre zona urbana e a Serra de Sintra) re-
sultou no surgimento de novos habitats e nichos 
ecológicos, que são hoje importantes para a 
preservação da natureza.
A Quinta do Pisão – Parque de Natureza pre-
tende a salvaguarda deste património ecológico, 
cultural e histórico de elevada importância para 
o Concelho de Cascais, perpetuando uma inter-
ação sustentada entre a atividade humana e o es-
paço natural com a possibilidade de desenvolver 
percursos interpretativos, observação da fauna e 
flora e desfrutar da natureza.

QUINTA DO PISÃO – PARQUE DE NATUREZA (falta texto EN)
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1 Refilão

2 Fornicos

3 Casal de Porto 

4 Forno da Cal

5 Gruta de Porto Côvo

6 Armazém da Cal

7 Aqueduto

8 Ruina do Antigo Ovil

9 Horta

10 Lagoa Pequena

11 1Lagoa Grande

FLORA

Salva
Salvia sclareoides

Abrunheiro-bravo
Prunus spinosus

Junco
Juncus valvatus

Medronheiro
Arbutus unedo

Tojo-gatunho
Ulex densus

Sobreiro
Quercus suber

Pinheiro-bravo
Pinus pinaster

Carvalho-cerquinho
Quercus faginea

Freixo-de-folha-estreita
Fraxinus angustifolia

FAUNA

Garça-cinzenta
Ardea cinerea

Coelho-bravo
Oryctolagus cunniculus

Geneta Ginete
Genetta genetta

Morcego-de-água
Myotis daubentonii

Pintarroxo
Carduelis cannabina

Perdiz
Alectoris rufa

Cobra-de-ferradura
Coluber hippocrepis

Salamandra-de-pintas-amarelas 
Salamandra salamandra

Búteo Águia-asa-redonda
Buteo buteo

Felosa-do-mato 
Sylvia undata

Lagartixa-do-mato-ibérica 
Psammodromus hispanicus

Peneireiro-comum
Falco tinunculus

Raposa
Vulpes vulpes
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Início de percurso . Trails starting point

Estacionamento . Parking

Mesas . Picnic tables

Miradouro . Belvedere

Fonte . Fountain

Capela . Chapel

FAUNA

FLORA

PERCURSOS NATURE TRAILS Para percursos interpretativos guiados consulte o nosso site em: cascaisambiente.pt
For guided nature trails, please see our site in: cascaisambiente.pt

cascaisambiente.pt



ATIVIDADES DE NATUREZA
OUTDOOR ACTIVITIES

Proibido circular a velocidade superior a 20km/h.
Speeds in excess of 20km/h are strictly prohibited.

Proibido circular fora dos caminhos existentes.
Circulation outside the designated paths is strictly prohibited.

Interdita a circulação de veículos motorizados, não autorizados, 
em zonas de acesso condicionado.
Unauthorized motorized vehicles are strictly prohibited from  
circulating in conditioned access areas.  

Não pode  recolher plantas e cogumelos silvestres, musgos  
e líquenes.
Do not pick plants or mushrooms unless for personal use.

Proibido entrar nos cercados ou perturbar os animais.
Do not enter enclosures or disturb the animals.

Não deve depositar lixo fora dos pontos de recolha.
Place litter in the designated containers and bins.

Proibido fazer lume, acampar ou pernoitar.
Open fires, camping and overnight stays are strictly prohibited.

Proibido a circulação de cães sem trela - Passeie o seu cão  
sempre com trela e em segurança, sem perturbar a fauna local  
e recolha os dejectos caninos.
Dogs without leash are forbiden.

NORMAS DE CONDUTA
RULES FOR USE

EMERGÊNCIA   

EMERGENCY

Socorro . Help ..............................................................................................................112

Incêndio . Fire...............................................................................................................117

Polícia . Police ............................................................................................ 21 481 56 11

GNR (SEPNA) ......................................................................................... 808 200 520

Parque Natural . Natural Park........................................................... 21 924 72 00

Protecção Civil . Civil Protection...................................................... 21 460 76 10

Cascais Ambiente................................................................................... 21 460 42 30

agenda.cascais.pt


