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Resumo

O seguinte relatório destina-se à obtenção do diploma do curso Técnico
Superior Profissional de Desportos de Montanha. O estágio teve uma duração de 750
horas, realizando-se de 15 de Março de 2017 até à data de 9 de Junho de 2017.
Neste estágio podemos focar três actividades principais, o arvorismo, a
escalada e o slide, sendo estas as três atividades mais importantes e mais requisitadas
do parque, as mesmas terão uma maior apresentação no presente relatório, tal como
as outras atividade por nós elaboradas e sugeridas pelo nosso supervisor, actividades
tais com o BTT, o percurso sensações.
O mesmo permitiu colocar em prática muitos dos conhecimentos adquiridos ao
longo do curso, nomeadamente nas unidades curriculares de Manobras com cordas,
Atividades Náuticas de Montanha, BTT, Escalada, entre outros.

Palavras-chave: Bioparque; Arvorismo; Escalada; BioSlide; BTT; Percurso
Sensações;
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Introdução

O presente relatório foi realizado no âmbito da Unidade curricular de Estágio,
do Curso Técnico Superior Profissional de Desportos de Montanha, da Escola Superior
de Educação, Comunicação e Desporto do Instituto Politécnico da Guarda. Este estágio
foi realizado com a minha colega de turma Sónia Santinho, no Bioparque.
Este parque situa-se no parque florestal do Pisão totalmente no meio da
natureza, sendo a localidade mais próxima a aldeia de Carvalhais que fica a cerca de
2km sendo assim um sítio totalmente sossegado.
A integração na natureza e a sua atratividade/variedade de atividades foram
alguns dos motivos que me levaram a escolher este parque como local de estágio.
Aquando da nossa chegada ao parque, fomos de imediato integradas na equipa
de técnicos, o que facilitou bastante na nossa aprendizagem, esta foi concentrada nas
primeiras semanas para que também percebêssemos o ritmo de funcionamento do
parque.
O atual relatório apresentara uma caracterização sumária do local, a descrição
dos objectivos de trabalho, tal como a principal apresentação das atividades por nós
realizadas e quais os diferentes cargos por nós desempenhados.
Assim sendo este relatório inicialmente faz uma pequena apresentação ao
município de S. Pedro do Sul, após isso apresenta as atividades do parque e
desenvolvidas por todos os técnicos, por fim são apresentadas algumas das atividades
revitalizadas no parque por nós.
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Capitulo I – Região de S. Pedro do Sul
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1.1 – Localização geográfica
S. Pedro do Sul é uma cidade do distrito de Viseu, pertencente à região Centro e à
subdivisão do Dão-Lafões.
Sendo um dos destinos termalísticos mais conhecidos do nosso país, em grande parte
a sua afluência de turismo relacionado ao termalismo, tendo também bastante turismo
associado a natureza envolvente deste município.

1- Termas de S. Pedro do Sul

2- Logótipo de S. Pedro do Sul

Fonte: http://www.termasdeportugal.pt

Fonte: http://www.cm-spsul.pt

O município tem uma área de cerca de 348,68Km2, com uma população aproximada de
16851 habitante, dividindo-se em 14 freguesias, sendo que S. Pedro do Sul é a capital de
município.

3- Município de S. Pedro do Sul
Fonte:
https://pt.wikipedia.org/wiki/São_Pedro_do_Sul_

Este é limitado pelos municípios de Castro Daire, Viseu, Vouzela, Oliveira de
Frade, Vale de Cambra e Arouca.
Esta cidade é atravessada pelo rio Vouga, o que permite turismo associado a
atividades náuticas.

4

1.2 – Locais a visitar
S. Pedro do Sul tem um vasto património de locais a visitar, tal como aldeias típicas,
percursos pedestres, entre outros.
Alguns deles são:
Casto de Nª SRª da Guia e Capela
Este Castro remonta à Idade do Bronze (século
VII a.C.), localiza-se junto à capela construída em honra
a Nossa Senhora da Guia, neste local foram também
encontrados vestígios arqueológicos de um povoado
castrejo que no ano de 1995 foi aterrado devido a
4-Casto e Capela de Nª SRª da Guia

construção da estrada de acesso a este local.

Fonte:
http://carlosalmeidacoelho.blogspot.pt/2015/02/s
ao-pedro-do-sul-baioes.html

Piscinas romanas D. Afonso Henriques
Este é um edifício foi construído no século
primeiro depois de cristo pelo povo romano, servindo
este com estância termal, função que viria a cumprir
até ao século XIX, quando foi construída a nova
estância termal com o nome de balneário Rainha D.
Amélia.
5-Piscinas romanas D. Afonso Henriques
Fonte: http://gazetadabeira.pt

6-Castro da Cárcoda

Fonte:
http://clubearlivre.org/v/actividades/2005/06/g72
3/3.jpg.html

Castro da Cárcoda
Este castro remonta à época do bronze. Entre
os anos cinquenta e noventa este foi alvo de
escavações, nas quais foram descobertos cerca de
trinta e oito edifícios de uma antiga aldeia romana
ocupada até finais do século III. Os edifícios
encontrados variavam de forma sendo uns ovais,
outros circulares e até retangulares.

Castro do Banho ou Castro de Beirós
Este castro encontra-se junto a margem direita do rio
Vouga na aldeia de Ferreiros, tem vindo a ser alvo de varias
escavações ao longo do último século, o responsável por estas
escavações é o arqueólogo português João Manuel Bairrão
Oleiro.
7-Castro do Banho ou Castro de Beirós
Fonte:
http://amcosta63.blogspot.pt/2012/03/rota-docastro-do-banho.html
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Pedra Escrita de Serrazes
Este é um monumento monolítico de dois
metros e meio por dois metros, este encontra-se
repleto de figuras rupestres. Este foi classificado como
IIP - Imóvel de Interesse Público no ano de 1946.
8-Pedra Escrita de Serrazes
Fonte:
http://escritadapedra.blogspot.pt/2009/06/pedr
a-da-escrita-de-serrazes-solsticio.html

Convento dos Franciscanos (São José)
Este convento que viria a servir com hospital e
albergue de frades e utentes das termas só viria a ser
construído em 1751 apesar da sua ordem de construção ter
sido dada no ano de 1725 e demoraria a segunda metade
do século a ser construído.
No seu interior destacam-se os azulejos e a imagem da
Virgem com o Menino.

9-Convento dos Franciscanos (São José)
Fonte: http://myrestaurant.pt

Ponte de Manhouce
Esta é uma antiga ponte romana situada sobre
a ribeira de Manhouce. Esta faz parte da antiga estrada
romana que ligava a cidade do Porto à cidade de Viseu
e que atravessava a aldeia de Manhouce. Esta servia
muitas vezes de abrigo a alguns comerciantes.
10-Ponte de Manhouce
Fonte: http://andanhos.blogs.sapo.pt/por-terras-ealdeias-de-portugal-das-38532

Convento de São Cristóvão de Lafões
Este mosteiro terá sido construído entre os anos de
1138 e 1140, tendo sido posteriormente reconstruído por
monges obtendo assim a sua forma atual. Devido a sua
localização entre o interior da montanha é um local de paz
e reflexão.
11-Convento de São Cristóvão de Lafões
Fonte: http://mapio.net/pic/p-14501358/

Capela de Sto António
Sendo um bom exemplo da arquitetura sacra da
região, esta igreja é dotada de um retábulo do estilo
rococó de talha dourada e policromada, esta apresenta
também uma frontaria revestida de azulejos.
12-Capela de Sto António
Fonte:
https://rgpsousa.blogspot.pt/2012/08/capela-desanto-antonio-spedro-do-sul.html
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Capela de S. Macário
Esta capela foi mandada edificar pelo Abade
Dr. João de Melo Abreu Falcão no ano de 1769, esta
capela viria a ser edificada junto a uma gruta onde
teria abitado São Macário.
13-Capela de S. Macário
Fonte:
http://autocaravanista.blogspot.pt/2009/03/serrade-s-macario-s-pedro-do-sul.html

Igreja Matriz de Carvalhais
Apesar da sua aparência inacabada esta é uma
igreja que iniciou a sua construção 1718 tendo apenas
sido inaugurada no ano de 1743.

14-Igreja Matriz de Carvalhais
Fonte:
https://www.flickr.com/photos/vitor107/27283125
123

Balneários Rainha Dona Amélia
É um dos mais antigos balneários termais,
tendo este nome pelo simples facto de a rainha da
altura, Rainha Dona Amélia ter estado nesta estância
termal a fazer termas.
15-Balneários Rainha Dona Amélia

Fonte:
http://www.panoramio.com/photo/69645175

Aldeia Típica da Pena
Este é uma das mais bonitas aldeias de xisto
portuguesa, estando esta aninhada num fundo de um
vale como de um passarinho se trata-se. Esta é
habitada por seis habitantes, que não podem utilizar
viaturas pela falta de estradas para aldeia, tornando-a
assim totalmente idílica, sem grande intervenção
humana e uma aldeia é um paraíso para os amantes da
natureza.

16- Aldeia Típica da Pena
Fonte:
https://lifecooler.com/artigo/atividades/aldeia-dapena/382431/

Aldeia Típica do Fujaco
Sendo esta mais uma aldeia típica a suas casa
são construídas partir de xisto e lousa nos seus
telhados. Esta tem entre trinta a cinquenta habitantes
pelos quais vai passando a árdua tarefa de ser pastor.
17-Aldeia Típica do Fujaco
Fonte: https://www.tripadvisor.pt/
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Aldeia Típica de Covas do Monte
Situada no sopé da montanha encontramos a
aldeia de Covas do Monte, sendo uma aldeia que viver
a partir da sua pastorícia, faz com que requemos aos
nossos antepassado e nos recordemos do que era o
Portugal rural.

18-Aldeia Típica de Covas do Monte
Fonte: http://www.ruralea.com/covas-do-montesao-pedro-do-sul/

Aldeia Típica de Covas do Rio
Sendo esta mais uma das aldeias típicas da região
de S. Pedro do Sul, é também inacessível a automóveis,
que permite que a sua purezas ainda se mantenha, um
local de ligação a natureza que ninguém pode perder.
19-Aldeia Típica de Covas do Rio
Fonte:
http://clubearlivre.org/v/actividades/2010/junho/c
ovas/ba/2010_0619_023_.JPG.html sul/

PR S. Pedro do Sul

PR é uma sigla que representa Percursos Pedestres de Pequena Rota no nosso país,
estes são registados por conselho sendo numerado a partir de um, estes também apresenta
letras identificativas do conselho a que pertencem, sendo as de S. Pedro do Sul a sigla SPS.

20- PR1 Rota de Manhouce

Fonte: http://www.cm-spsul.pt/conteudo.asp?idcat=192

O PR1 é uma rota de média dificuldade, percorre uma distância de 14,3 KM sendo feita
de uma forma circular. Esta inicia-se na aldeia de Manhouce passando pelas aldeias de Lageal,
Malfeitoso, Salgeueiro, Bondanças, Gestosinho e ainda pela Quinta de Uchas vindo de novo a
terminar na aldeia de Manhouce.

21- PR2 Rota das Bétulas
Fonte: http://www.cm-spsul.pt/conteudo.asp?idcat=192

O PR2 é uma rota de média dificuldade, percorre uma distância de 9,76 KM, inicia-se
no local da Fraguinha, junto ao parque de campismo, seguindo para a aldeia do Candal
seguindo para Povoa das Leiras, voltando a terminar no local da Fraguinha, sendo assim uma
rota circular.
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22- PR3 Rota da Cárcoda
Fonte: http://www.cm-spsul.pt/conteudo.asp?idcat=192

O PR3 é uma rota de média dificuldade, percorre uma distância de 14,6 KM, inicia-se
junto a igreja matriz de Carvalhais dirigindo-se a aldeia das Roçadas e seguindo para o castro
da Cárcoda, local onde se encontram umas antigas ruinas da época do bronze, após isso dirige
se para o Bioparque de onde se parte até ao ultimo ponto, de novo a aldeia de Carvalhais,
sendo assim uma rota circular.

23- PR4 Rota do Castro do Banho
Fonte: http://www.cm-spsul.pt/conteudo.asp?idcat=192

O PR 4 é uma Rota de média dificuldade, tendo uma distância de 15,8KM. Inicia-se nas
Termas de São Pedro do Sul, passando por aldeias como Ferreiros, Serrazes, voltando a
terminar nas Termas de São Pedro do Sul, sendo assim uma rota circular.

24- PR7 Rota de S. João Jerusalém

Fonte: http://www.cm-spsul.pt/conteudo.asp?idcat=192

O PR 7 é uma Rota de média/baixa dificuldade, tendo uma distância de 12,7 KM, iniciase na sede da União de Freguesias de São Pedro do Sul, Várzea e Baiões, passando por aldeias
como Negrelos e Fermil, voltando a terminar na sede da União de Freguesias de São Pedro do
Sul, Várzea e Baiões, sendo assim uma rota circular.
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25- PR8 Rota da Laranja
Fonte: http://www.cm-spsul.pt/conteudo.asp?idcat=192

O PR 8 é uma Rota de média/alta dificuldade, tendo uma distância de 15,8KM. Inicia-se
no Centro de Valadares, passando por aldeias como Marinho, Lajais, voltando a terminar no
centro de Valadares, sendo assim uma rota circular.

26- PR9 Rota Trilho do Vouga
Fonte: http://www.cm-spsul.pt/conteudo.asp?idcat=192

O PR 9 é uma Rota de baixa dificuldade, tendo uma distância de 6,3KM. Inicia-se na
Estância Termal de São Pedro do Sul, passando por Vouzela, Ferreiros, voltando a terminar na
Estância Termal de São Pedro do Sul, sendo assim uma rota circular.

27- PR10 Rota Nª Srª das Colmeias
Fonte: http://www.cm-spsul.pt/conteudo.asp?idcat=192

O PR 10 é uma Rota de Média/Alta dificuldade, tendo uma distância de 14,5 KM, iniciase no Campo Desportivo de Vila Maior, passando por aldeia como Goja, Sendas, voltando a
terminar no Campo Desportivo de Vila Maior, sendo assim uma rota circular.
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Capitulo II – O Bioparque
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2.1- Apresentação da Empresa
O Bioparque é uma empresa de animação turística, sendo o seu principal foco as suas
atividades de aventura, tais como o arvorismo e o slide, sendo que também é constituído por
zona de alojamento e uma piscina sazonal que se torna um foco turístico a quando da sua
abertura.
O Bioparque é uma concessão da junta de freguesia de Carvalhais e Candal à empresa
Carcorest, que gere o espaço.

28- Logótipo Bioparque

30- Escorrega Bioparque

Fonte: http://www.bioparque.org/

Fonte: http://www.bioparque.org/

31- Bungalow Bioparque

32-Zona de Campismo Bioparque

Fonte: http://www.bioparque.org/

Fonte: http://www.bioparque.org/

29- Arvorismo Bioparque
Fonte: http://www.bioparque.org/

33- Logótipo Carcorest
Fonte: http://www.formativ.pt/index.php/pt/

2.2- História do Bioparque
A história do Bioparque confunde se com a própria
história da povoação onde este se localiza, Carvalhais, pois este
começa por ser só mais um parque florestal e o local onde se
localiza a casa dos vigilantes.
Este começa por ser um local onde a povoação ia para
34-Receçao Bioparque
se refrescar nos dias de mais calor, pois tinha um tanque que
Fonte: http://www.bioparque.org/
o permitia, com o passar dos anos esse tanque tornou-se
uma piscina que traz pessoas de todos os locais do país, pela sua localização no meio da
natureza e a tranquilidade do local.
Também foram aparecendo as diversas atividades ao
longo dos anos, que fizeram com que deixa se de ser a piscina a
principal atração do parque mas sim as atividades.
À medida que as atividades apareciam apareceu uma
nova vertente no parque, os alojamentos começando com o
campismo posteriormente a renovação da casa do guarda, que
agora é uma casa de montanha, e o aparecimento dos
35-Piscina Bioparque
Fonte: http://www.bioparque.org/
bungalow’s.
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2.3- Atividades
2.3.1-Arvorismo

Arvorismo é um desporto radical que
consiste na travessia de plataformas montadas
entre os topos das árvores, ultrapassando assim
diferentes
tipos
de
obstáculos
como
escadas, tirolesas e pontes himalaianas.

No Bioparque existem três percursos
36-Arvorismo Bioparque
Fonte: Fonte Própria
diferentes de arvorismo, júnior, de cinco pontes e de
nove pontes estando cada um ajustado a diferentes graus de dificuldade.
O Arvorismo júnior tem um grau bastante baixo pois esta adaptado a crianças de mais
tenra idade para que também possa desfrutar desta atividade.
O Arvorismo de cinco pontes tem um grau médio, dispondo de uma ponte de
paralelas, um baloiço, duas pontes himalaianas e uma tirolesa, este esta preparado para que
até os menos atrevido possam fazer.
O Arvorismo de nove pontes partilha algumas
das suas pontes o outro arvorismo ao qual se juntam
duas redes, duas pontes himalaianas e um conjunto
de baloiços, sendo este de um grau mais elevado
elaborado a pensar nos mais destemidos.
37-Arvorismo Bioparque
Fonte: Fonte Própria

2.3.2-Escalada
Escalada é uma técnica desportiva que consiste na ascendência de uma “parede”, esta
tem como fim atingir o cume da mesma.
No Bioparque a escalada é feita numa parede artificial com duas vias diferente e de
nível idêntico, esta é indicada para iniciantes na escalada.

38-Escalada Bioparque
Fonte: Fonte Própria
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2.3.3-Bioslide

O slide ou tirolesa é um desporto aventura que consiste numa descida rápida por um
cabo de aço esticado com algum declive.
O slide no Bioparque autodenomina-se de Bioslide, este tem aproximadamente 200m
de comprimento e é uma das actividades mais procuradas do parque.

39- Bioslide Bioparque
Fonte: Fonte Própria

2.3.4-Tiro com Arco

Considerada uma das mais antigas atividade da história o tiro com arco é uma
atividade de concentração, equilíbrio e precisão que se conserva até ao nossos dias.
No nosso parque é uma das atividades mais requisitadas por todas as faixas etárias
desde os mais pequenos até aos seniores, sendo que é uma atividade que qualquer pessoa
pode executar.

40-Tiro com Arco Bioparque
Fonte: Fonte Própria
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2.3.5-Canoagem

Tal como o tiro com arco a canoagem também é uma atividade que recua até aos
nossos primórdios, pois estas sugiram de uma necessidade do homem em se transportar por
via aquática.
Esta é uma atividade menos usual no parque, devido a necessidade de transporte de
material. Esta é realizada nas águas do rio Vouga nas Termas de S. Pedro do Sul.

41- Canoagem Terma de S. Pedro do Sul
Fonte: Fonte Própria

2.3.6-BTT

BTT é um desporto praticado em montanha, é praticado em percurso predefinidos que
contam com descidas e subidas de diversos graus de dificuldade, este pode também envolver
passagens por zonas de água, com por exemplo atravessar pequenos riachos.
A prática deste desporto envolve resistência, destreza, concentração e auto –
suficiência pelo que é comum a prática em locais isolados em que é obrigação do ciclista
realizar pequenos reparos necessários na sua bicicleta.
No Bioparque o BTT realizado é de turismo, tendo percursos menos agressivos e mais
apropriados para todo o tipo de clientes desde o mais aventureiro até ao menos aventureiro.

42- BTT Bioparque
Fonte: Fonte Própria
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2.3.7-Peddy-Paper
Peddy-Paper é uma atividade de grupo que passa pela orientação, associada à cultura
geral, este é uma prova onde os concorrentes recebem orientações para que possam
encontrar diversas questões às quais terão que responder, por fim ganha aquele que
responder a mais questões corretamente e no menor tempo possível.
No Bioparque os Peddy-Paper’s tendem a falar sobre assuntos relacionados com o
nosso parque, podendo também tratar dos mais diferentes assuntos quando se trata de um
peddy-paper personalizado.

43- Peddy-Paper Bioparque
Fonte: Fonte Própria

2.3.8-Percurso Sensações
O Percurso Sensações é assim denominado pelo facto de serem postos á prova todos
os sentidos do ser humano, á exceção do paladar, é um percurso diferente dos outros visto
que é feito por fases diferentes a primeira é uma estimulação ao sentido visão e audição, a
segunda e a terceira ao sentido tacto e a quarta ao sentido olfacto, estando intercaladas com
outros jogos lúdicos.
A primeira fase deste percurso é composta por uma mina totalmente escurecida onde
podemos encontrar varias figuras apenas visíveis a luz negra, a medida que caminhamos
ouvimos também alguns sons da natureza.
Na segunda fase passamos por um passadiço de diferente piso (pedras de diferentes
rugosidades, pinhas de diferentes espécies, areia , caruma, serradura, corcódea entre outros).
Na terceira fase temos
Este percurso foi renovado este ano, depois de alguns anos de inatividade, sendo este
percurso um dos mais procurados no Bioparque.

44-Percurso Sensações Bioparque
Fonte: Fonte Própria
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2.3.9-Jogos Tradicionais

Os jogos tradicionais são jogos que remontam aos nossos antepassados culturais, são
jogo em que nos fazem manter vivas algumas lembranças doutros tempos como, por exemplo,
a memória de todas as crianças brincarem livremente na rua sem qualquer tipo de problema.
Alguns dos jogos existentes no Bioparque são o jogo da malha, a corda de saltar, a
tração á corda, as andas, o micado, o xadrez, as damas, o dominó e alguns jogos de cartaz.

45- Jogos Tradicionais Bioparque
Fonte: Fonte Própria

2.3.10-Rota dos Moinhos
Rota dos moinhos é uma pequena rota junto a uma linha de água, ribeira da Contença,
que remonta o ciclo antigo de moagem de cereais, milho, este ciclo ainda passa pela moagem
em moinhos movidos a água.
É uma rota composta por treze moinhos e canais antigos de transporte de água, um
sítio quase idílico que nos transporta para o passado.

46- Rota dos Moinhos
Fonte: Fonte Própria

2.3.11-Percursos Pedestres
Os Percursos Pedestres são um caminho, geralmente em meios naturais e rurais, que
se encontram sinalizado com marcas e códigos conhecidos a nível internacional. Os percursos
no meio envolvente do Bioparque são o PR 3 – Rota da Cárcoda e o Percurso dos Moinho.
Alguns do percursos também elaborados no Bioparque são o percurso das três aldeias
que liga três aldeias típicas, Covas do Rio, Covas do Monte e Aldeia da Pena, o percurso das
Rãs que liga a aldeia de Carvalhais ao Bioparque acompanhando uma linha de água.
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2.4-

47-Percursos Pedestres

Alojamento

Fonte: Fonte Própria

A casa de Montanha é uma antiga casa de vigia florestal, tendo sido reabilitada pela
Carcorest. Este meio de alojamento conta com três quartos sendo que todos apresentam uma
casa de banho privativa, uma sala comum com sofá cama, uma cozinha equipada e apresenta
também um pequeno terraço, sendo que a sua capacidade máxima é de oito pessoas.

48- Casa de Montanha

Fonte: http://www.bioparque.org/

Os bungalow’s são compostos por um quarto, uma casa de banho e uma kitchenette,
este é composto também por um sofá cama, sendo que a sua capacidade máxima é de quatro
pessoas.

49-Bungalow
Fonte: http://www.bioparque.org/

Campismo é constituído por vários socalcos distribuídos por uma área de sombra do
parque, este dispõem de balneários comuns que oferecem água quente, este também
disponibiliza electricidade, um local seguro para colocar os veículos, dispõem de grelhadores e
mesas para que os campistas possam efetuar as suas refeições.

50- Zona de Campismo
Fonte: http://www.bioparque.org/
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Capitulo III – O Estágio
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3.1-Objectivos do estágio
Os objetivos gerais para esta formação em contexto de trabalho inserida no
Curso Técnico Superior Profissional em Desportos de Montanha, foram os seguintes:



Adquirir um aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos;
Por em prática todos os conhecimentos adquiridos ao longo do Curso Técnico
Superior Profissional;

Relativamente aos objectivos específicos, os principais objetivos foram:




Auxiliar na monotorização de atividade de aventura;
Dinamizar as atividades subaproveitadas;
Elaborar um percurso de BTT;

Tendo ainda recebido algumas outras funções igualmente importante tal como a
receção de grupos e orientação dos mesmos pelas atividades tendo por objetivo a satisfação
do cliente e minha enquanto monitora.

3.3- Atividades Desenvolvidas
Durante o meu estagio no Bioparque realizei todas as actividades e funções do parque,
ajudei desde o montar do arnês (funções mais simples) até a subida e ajuda nas plataformas
de arvorismo, na plataforma de slide e na segurança da escalada (tarefas de mais
responsabilidades).
No meio destas atividades revitalizamos outras e criamos um trilho, por isso neste
ponto iremos descreve o que fizemos nestas atividades.
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3.3.1-Percurso Sensações
O Percurso Sensações é um percurso que procura por á prova os sentidos,
estes era já um projecto antigo do parque, apesar disso este estava em degradação, por isso
uma das propostas que nos foi feita nas primeiras semanas de estágio foi recupera-lo.
Para que esta recuperação fosse possível teve que haver vários tipos de intervenções,
primeiramente fizemos a limpeza do percurso e a angariação de material para a sua
recuperação.
Posteriormente fizemos a recuperação de todo o material existente no percurso, como
por exemplo alguns das caixas de jogos existente como “vê com as mãos” e o “jogo da roleta”,
que já se encontravam bastante degradados.
Após estas duas intervenções fizemos uma mais a nível teórico, onde ficou decidido
qual o questionário a fazer relativamente a primeira fase do percurso, a gruta com diversas
pinturas apenas visíveis com luz negra, em seguida decidimos qual a ordem dos diferentes
materiais do passadiço que ocorre na segunda fase do percurso. Assim que estas duas etapas
estavam elaboradas começamos a pensar na colocação do material para o jogo “ Vê com as
mãos”, no final disto apercebemos nos que faltava um jogo que estimula-se o olfacto, foi ai
que nasceu mais um jogo, o “Quem sou eu?” que é constituído por diversas caixinhas com
diferentes ervas aromáticas para que o cliente tente decifrar o conteúdo através do olfato.

51- Reconstrução do Percurso Sensações
Fonte: Fonte Própria
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3.3.2-Percurso BTT

A quando o inicio do nosso estagio foi nos proposto a criação de uma atividade que já
tinha existido no parque mas que se tinha perdido, o BTT.
O parque disponha de todo o material necessário para realizar a actividade (bicicletas,
capacetes, …), apenas necessitavam de manutenção, assim sendo numa primeira fase fomos
para o terreno para que pudéssemos ver a viabilidade dos trilhos circundantes ao Bioparque,
ai escolhemos um dos trilhos, o trilho da Cárcoda, e procedemos a sua marcação em mapa.
Devido a diversas problemáticas não nos foi possível marcar o percurso no terreno.
Apesar disso fizemos mesmo assim à manutenção do material para que se um dia for possível
algum colaborador terminar o nosso projecto.

53- Mapa do percuso de BTT
Fonte: Fonte Própria

53-Altimetria do precurso de BTT
Fonte: Fonte Própria
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Reflexão Final
Como conclusão de estágio aprendi que do pouco se pode fazer muito.
A minha maior dificuldade foi na adaptação a um novo local e em alguma forma o
passar tudo aquilo que aprendi na teoria para uma realidade nova, o mundo do trabalho. Estas
dificuldades foram facilmente ultrapassadas, pois encontrei uma equipa fenomenal que fez
com que nos sentíssemos em casa e que todas as dificuldades se tornassem aprendizagem.
A partir dai foi fácil entender que fazer para os outros não é o mesmo que fazer para
nós, pois o grau de exigência sobe e temos que ter muita responsabilidade pois temos vidas
nas nossas mãos, e a segurança é essencial.
Também aprendi a lidar com diferentes tipos de público, desde receber grupos de
jovens até receber um grupo da terceira idade.
Com a realização deste estágio tivemos oportunidade de aplicar conhecimentos
adquiridos em unidades curriculares, como Manobras com Cordas, em actividades que nunca
tínhamos feito no curso, como o arvorismo e o slide.
Assim sendo o balanço que tiro deste estágio é bastante positivo, adquiri bastantes
conhecimentos tanto a nível profissional, como a nível pessoal, aqui aprendi também a ser
uma pessoa um pedacinho melhor.
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