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NATURA ESCOLAS 
Novidades dos nossos  projectos

O nosso projecto com as escolas continua a avançar! actividade a arte de navegação por carta e as regras básicas da 

Após uma primeira fase de apresentação já fomos navegação tradicional são ensinadas aos mais novos de uma 

contactados por algumas escolas interessadas em realizar as forma bastante divertida. 

actividades Natura. Piratas e corsários e A arte de navegar  A nossa aposta num serviço de qualidade, com aprendizagem 

são duas das actividades preferidas pelos professores do 1ª ao efectiva de conteúdos integrados nos programas 

3ºciclo. curriculares, revela-se na mais recente parceria Natura. 

Enquanto na primeira actividade se revelam os segredos Assim, a nossa equipa na área escolas é composta agora 

antigos da pirataria no Algarve e os alunos são presenteados também pela HERA - Associação para a Valorizaçáo e 

com uma pequena peça do grupo te-atrito, na segunda Promoção do Património. 

por Sónia Manso 
Bióloga / Coordenadora da Natura Escolas

A Natura algarve têm agora para si uma nova proposta mais arrojada, mas perfeitamente adequada às necessidades das 
empresas contemporâneas: Reuniões a bordo!
Embarque o seu material de escritório e permita-nos transformar aquela reunião ou jantar de negócios num 
acontecimento... no mínimo diferente!
Certos de que o mercado procura diferenciação e você só terá a lucrar com estas iniciativas, disponibilizamos a bordo mesas 
de trabalho, confortáveis sofás, motor eléctrico para uma navegação silenciosa e um delicioso coffee break!
A Ria Formosa é o cenário ideal para as suas “reuniões a bordo” , além de prestigiar a sua empresa,  ajudá-lo-à  a fortalecer a 
sua posição e alcançar novas oportunidades.
Renove, reinvente e deixe-nos brindar consigo ao sucesso num original e marcante momento!

Para  grupos empresariais temos ainda disponíveis outras soluções.
Visite-nos em  escolha uma das áreas - Team Bulding ou Team Fun -  descubra as novidades e 
escolha a actividade certa para a sua equipa! 
Se não encontrar nenhuma à medida da sua equipa, negócio e objectivos? 
Contacte-nos, será surpreendido certamente!
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Lançamentos corporate

Sandra _Godinho
Psicóloga Social e Organizacional / Consultora Natura Algarve

O Perceve Pollicepes pollicepes  é um crustáceo cirrípede  gastronomicamente muito popular na Costa Vicentina. 
Tecnicamente apresenta um conjunto de placas calcárias na extremidade superior as quais utiliza para filtrar da água minúsculas 
espécies planctónicas que lhe servem de alimento. O seu corpo pedúnculo, forte e flexível é coberto por  pequenas escamas. 
Esta é uma espécie hermafrodita, ou seja, é  capaz de produzir os dois tipos de gâmetas. Pode atingir até 12 cm de comprimento, 
mas é mais comum alcançar apenas 5 cm. Adopta um estilo de vida livre apenas em estado larvar,  já que se fixa num substrato 
rochoso exposto à acção das marés e sujeito a forte hidrodinamismo. 

Quem já passeou pela Costa Vicentina encontrou certamente, empoleirados nas falésias, mariscadores que desafiam 
audazmente a gravidade e fúria das ondas a bater nas escarpas para colher um pequeno perceve. O grau de dificuldade inerente à 
sua captura e as suas qualidades gastronómicas fazem com que esta espécie tenha elevado valor comercial e tenha sido alvo no 
passado de uma exploração desenfreada. A redução da população conduziu a um desequilíbrio ecológico pelo que hoje a sua 
pesca é regulamentada: apenas mariscadores licenciados são autorizados a tentar a sua sorte nas costas íngremes e perigosas em 
busca deste crustáceo. 

Para descobrir esta e outras espécies repletas de vida e história para contar, junte-se a nós num passeio pedestre de interpretação 
ambiental  pelas “Praias Vicentinas”. Garantimos-lhe que em qualquer altura do ano será  deslumbrado pela imensa diversidade 
encoberta pelas marés  mas bem presente na biogeografia da região!

Reservas através do número  918 056 674 . 

Curiosidades -  perceve pollicepes pollicepes

?Actividades náuticas passam a ter saída 
do porto de abrigo de Olhão

?Natura Tour diariamente das 14h00 às 
16h30 Visita às Ilhas da Armona e 
Culatra

?A nossa embarcação já tem a sua nova 
cobertura de Inverno

?Foi oficialmente inaugurado o serviço 
de  jantares de grupo na Ilha da Culatra

?Lançamento da campanha 
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Uma prenda de Natal original!

Terão mais boas notícias 
na próxima 

NATURANEWS

Em Novembro...

Sónia Manso 
Bióloga / Coordenadora da Natura Escolas
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