
 

 

PASTOR POR UMA MANHÃ 

O que faremos 

Com esta atividade os participantes, poderão acompanhar Adão, um pastor que todas 

as manhãs se levanta bem cedo para levar as suas ovelhas para os melhores pastos, na 

Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo. Assim os participantes poderão fazer uma 

bela caminhada acompanhados pelas ovelhas e o seu pastor, percorrendo as belas 

paisagens. Adão é um profundo conhecedor da fauna e flora da região, e um exímio 

contador de histórias. No início poderemos ver e experimentar a ordenha das ovelhas. 

A meio da manhã haverá uma pequena merenda no campo seguido de alguns jogos 

tradicionais. No final os turistas poderão adquirir um queijo de ovelha. 

 

O que está incluído 

• Jogos tradicionais; 

• Merenda no campo; 

• Ordenha da ovelha; 

• Passeio pelo campo com as ovelhas; 

• Acompanhamento por parte de um guia. 

 

Onde estaremos 

A atividade poderá ser realizada na Paisagem Protegida do Azibo ou na Serra de Nossa 

Senhora do Campo dependendo da disponibilidade dos pastores com quem temos 

parceria. Ambas as zonas ficam nas redondezas da aldeia de Podence. 

 

O que mais deve saber 

Passeio com nível de dificuldade fácil, com duração prevista de uma hora. Deve levar 

roupa e calçado confortável para caminhar ao ar livre. 

 

Disponibilidade 

As atividades dependem da disponibilidade dos animadores. Ligue-nos para o 

914634110 ou preencha o pedido de reserva clicando em RESERVAR na nossa página de 

experiências para consulta a nossa disponibilidade.  



 

 

 

Política de reserva e cancelamento 

As reservas das experiências devem ser realizadas com a maior antecedência possível 

(24 horas no mínimo). As reservas diretas podem ser feitas por telemóvel para o 

914634110, por correio eletrónico para o endereço quintadopomarazibo@gmail.com 

ou através do formulário de reserva disponível em quintadopomar.com. O número 

mínimo de participantes nas experiências e programas temáticos é de 2 pessoas. A 

reserva concretiza-se mediante o adiantamento de 50% valor total da experiência 

efetuado através de transferência bancaria para o IBAN que é disponibilizado apos o 

primeiro contacto do cliente. Os restantes 50% são cobrados diretamente na Quinta do 

Pomar, antes do início da experiência. Os participantes inscritos nas experiências que 

desejem cancelar as mesmas, deverão fazê-lo com uma antecedência de 48 horas (2 dia) 

por telemóvel ou correio eletrónico. 

 

Preços 

18€ por jovem e adulto (mais de 12 anos) 

9€ por criança (até 12 anos) 

Desconto de 25% para grupos superiores a 11 pessoas 

Desconto de 50% para grupos superiores a 21 pessoas 

 

Consulte a versão integral dos termos e condições na nossa página de experiências 


