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2855-Corroios

Parque Linear Ribeirinho do Estuário do Tejo
Parque de Santa Iria da Azoia
== INFORMAÇÃO ==
Caminhada nº: 105
LOCAL: Santa Iria da Azoia
TEMA: Parques Urbanos
DATA: 21 de Janeiro de 2017
O Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria engloba o núcleo museológico “A Póvoa e o Rio”, com
cafetaria, bem como o cais e arrecadações de apoio à pesca da comunidade avieira. Possui zonas de
lazer, um parque infantil e juvenil, anfiteatro informal ao ar livre e zona desportiva e de manutenção.
O Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo inclui um Centro de Interpretação do Ambiente e da
Paisagem e uma cafetaria. O parque contém ainda a área denominada por “praia dos pescadores”, com
amplas zonas de lazer, parque de merendas e área desportiva.
Os dois parques são ligados entre si por trilhos pedonais, que se estendem ao Forte da Casa e à zona
da Verdelha, junto à freguesia da Alverca.
Teremos oportunidade de caminhar pelos dois parques e de visitar o Núcleo Museológico a Póvoa,
assim como o Centro de Interpretação do Ambiente e da Paisagem.
No período da tarde iremos visitar o Museu de Cerâmica de Sacavém localizado numa zona da antiga
fábrica da Loiça de Sacavém. Que muitos de nós associamos ao “slogan” publicitário que se nos agarrou
à memória onde se afirmava que “ Sacavém é outra Loiça”.
HORÁRIO/PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•

08h45 –
09h00 –
09h15 –
09h30 –
10h15 –
13h00 –
15h00 –
18h00 –

Encontro Moinho de Maré;

Partida;
Paragem em Sete Rios;
Paragem na Portela;
Inicio da atividade;
Almoço;
Visita ao Museu;
Chegada a Corroios.

Casa Avieira

PERCURSO:
O percurso é quase circular, i.e. inicia-se e termina cerca de um quilómetro e pouco à frente do local
onde iniciámos. Trata-se de um trilho sem inclinações acentuadas, tendo em consideração que iniciamos
à cota 5 m e cota máxima é de 6 metros. A altitude média é de 2m, isto é estamos quase ao nível do rio
Tejo.
Trata-se de um percurso para ser realizado com calma, onde teremos oportunidade de ficar a
conhecer um pouco da cultura Avieira, muito forte nas margens do Tejo. Também vamos tentar visitar
o Centro de Interpretação, normalmente fechado, para ficarmos a conhecer um pouco mais da fauna e
do ecossistema ribeirinho.
O autocarro irá deixar-nos no Parque Urbano da Póvoa de Santa Iria. Aí, é possível tomar café e visitar
a casa dos Avieiros. As mochilas do almoço irão no autocarro até à zona de estacionamento do Parque
Linear Ribeirinho Estuário do Tejo, onde almoçaremos no parque de merendas aí existente, nesse local
existe um café onde se servem bebidas, bifanas, sandes, etc.
Após o café iremos para o autocarro com destino ao Museu de Cerâmica de Sacavém para realizarmos
uma visita guiada e ficarmos a conhecer um pouco da história desta indústria que se iniciou em meados
do século XIX, em Sacavém, e deixou de laborar nos anos oitenta do século passado.
INFORMAÇÕES ÚTEIS:
Cada participante deverá transportar água e algum alimento para comer durante a caminhada. O
almoço irá acontecer no parque de merendas do Parque Linear Ribeirinho Estuário do Tejo. As mochilas
do almoço serão transportadas pelo autocarro.
ACONSELHA-SE:
O uso de roupa (convém levar calças), calçado confortável e adequado à época do ano, chapéu/boné,
algo para comer durante o percurso. Não há possibilidade de adquirir água durante o percurso. Durante
a caminhada, devem ser atendidas as indicações do guia.
GRAU DE DIFICULDADE:
De acordo com as características do percurso, considera-se que o grau de dificuldade global é fácil. A
totalidade do percurso é de 8,8 km, aproximadamente.
Inscrições: caminhadas@grupoflamingo.org (Nome completo, NIF, e telemóvel de contato)
Data Limite de inscrições: 18 de Janeiro de 2017.
CUSTOS DA ACTIVIDADE: A comparticipação na atividade será de € 16,50 (inclui prospeção, transporte,
entrada no Museu e seguro)
CONTACTOS TELEFÓNICOS DURANTE A ATIVIDADE: TLM: 968 573 755 (Jorge Cereijo).
Telefones de emergência – INEM -112; Ass. Hum. de Bombeiros de Stª Iria
Ambiente -117

21 959 0032 e GNR-

IMPORTANTE: Trata-se de uma atividade da responsabilidade do Grupo Flamingo-Associação de
Defesa do Ambiente, ONGA - Regional, com o Estatuto de Utilidade Pública, pelo que é obrigatório
ser-se associado para poder participar nesta caminhada. Por razões alheias à organização, este programa
pode ser parcial ou totalmente alterado.

Fotos e parte do texto retirados: http://www.cm-vfxira.pt/pages/531

Mapa da atividade a realizar em 21 de Janeiro de 2017 – Parques Urbanos da Póvoa de Stª.Iria e Ribeirinho

