Ass.de Defesa do Ambiente
Alameda 25 Abril, Nº11
Miratejo
2855-Corroios

Das Azenhas do Mar ao Magoito
== PROGRAMA ==
Caminhada nº: 112
LOCAL: Magoito
TEMA: Das Azenhas do Mar ao Magoito
DATA: 16 de setembro de 2017
Nesta altura do ano, em que o calor está presente, optámos por realizar a nossa atividade de setembro
numa zona em que a probabilidade de estar fresco é maior. Foi o que nos aconteceu na prospeção:
apanhámos um fresquinho que convidava a ter algum agasalho.
A caminhada irá decorrer sempre na proximidade do mar. Com vistas interessantes sobre as falésias e
também da linha de costa. Iremos iniciar o percurso junto da escola primária das Azenhas do Mar, onde
terminámos no ano passado a nossa caminhada. Seguiremos pelo miradouro na direção Norte. Paramos
no quiosque local para tomar café e, daí, seguiremos na direção da praia da Aguda. O caminho é fácil,
parte por estradão, parte por trilho; é conveniente ter atenção às raízes para não se tropeçar.
Da praia da Aguda à praia do Magoito, o trilho possui as caraterísticas já referidas anteriormente. Na
proximidade da praia do Magoito existe uma descida mais acentuada em estradão. Eventualmente,
podem passar viaturas, pelo que terá que se ter cuidado. Chegados à praia, existe um bar onde
poderemos comer e beber qualquer coisa e ir ao WC.
Retemperados, iremos subir o passadiço que dá acesso à zona de asfalto na proximidade do parque de
estacionamento. É uma subida gradual e muito interessante, sem dificuldades, onde poderemos observar
a duna fóssil sobranceira à praia. Chegados ao asfalto, caminhamos 200 metros até um estradão que nos
permite aceder à zona Norte da praia, com uma vista interessante. A partir daí, entramos numa zona de
mato e, de seguida, numa zona agrícola. Mais à frente, chegaremos ao parque de merendas do Magoito
onde iremos realizar o nosso almoço piquenique partilhado.
Após o almoço, iremos visitar o Museu do Ar – Pólo de Sintra com uma visita guiada.
HORÁRIO/PROGRAMA
• 07h30 – Encontro Moinho de Maré;
• 07h45 – Partida;
• 08h00 – Sete Rios;
• 09h15 - Início da caminhada;
• 12h45 – Almoço (Piquenique-partilhado);
• 15h00 – Visita ao Museu do Ar;
• 16h45 – Regresso;
• 18h00 - Chegada a Corroios.

PERCURSO:
O autocarro irá deixar-nos junto da escola primária das Azenhas do Mar. Quem, por razões pessoais, não
pretender realizar o percurso, poderá ir de autocarro até à praia do Magoito e aí aguardar pela chegada
do Grupo. De seguida, o autocarro irá dirigir-se para a proximidade do parque de merendas. Quem quiser
poderá ir de autocarro. A Teresa coordenará as pessoas que optem por essa modalidade.
A caminhada será realizada num percurso “em espinha”, desenvolve-se por troços de asfalto, trilhos e
estradões. A sua fase inicial decorre na zona urbana das Azenhas do Mar; depois entramos em trilho e
estradão. A paisagem circundante é de arribas e mar, será necessário que todos os participantes
cumpram as indicações do guia, não se aproximando demasiado da extremidade das falésias. Existem
raízes salientes, onde se poderá tropeçar, pelo que será conveniente ter atenção nas zonas de trilho.
Existe uma descida e uma subida mais desnivelada, mas que se cumprirão naturalmente. A descida é
por estradão e a subida pelo passadiço.
INFORMAÇÕES ÚTEIS:
O café da manhã será tomado num quiosque das Azenhas do Mar (já está combinado). Aí poder-se-á
adquirir água ou, em alternativa, mais à frente no bar da praia do Magoito. As mochilas com o piquenique
serão transportadas pelo autocarro. No local de almoço não há possibilidade de comprar bebidas (o bar
estará fechado neste dia).
A organização propõe que neste retorno às caminhadas, após as férias, se faça um piquenique
partilhado, onde os participantes poderão dar a conhecer as suas especialidades gastronómicas. A
participação é voluntária.
ACONSELHA-SE:
Um corta-vento poderá ajudar se estiver fresco pela manhã. Contudo, convirá levar proteção,
designadamente, chapéu/boné e água, assim como qualquer coisa para comer durante o trajeto. O uso
de roupa e calçado confortável é muito importante. Durante o percurso, 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 7 km (aproximadamente).
Inscrições: caminhadas@grupoflamingo.org (Nome completo, NIF, e telemóvel de contato)
Data limite de inscrições: 13 de setembro de 2017.
CUSTOS DA ACTIVIDADE: A comparticipação na atividade será de €19 (inclui prospeção, transporte,
seguro e entrada no Museu do Ar).
CONTACTOS TELEFÓNICOS DURANTE A ATIVIDADE: TLM: 968 573 755-Jorge Cereijo, 968 917 755António Almeida, 934 595 783 - Fernanda Carvalho e 963 627 384 – Teresa Santos.
Telefones de emergência: INEM -112; GNR-Ambiente -117; Bombeiros de Sintra 219236200 / 965859021

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.

Mapa da atividade a realizar em 16 de setembro de 2017 – Das Azenhas do Mar ao Magoito + Museu do Ar (Sinta)

