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

Do Magoito à Foz do Lizandro
== PROGRAMA ==
Caminhada nº: 121
LOCAL: Mafra e Ericeira.
TEMA: Costa Oeste
DATA: 07 de julho de 2018
Na proximidade da praia do Magoito, vamos dar continuidade ao nosso percurso na Costa Oeste. A
direção é o Norte. As brumas habituais, nestas zonas, dão-nos uma sensação de intimidade com a
natureza que nos rodeia, os aromas frescos da maresia e os cheiros adocicados das flores que nos
acompanham são um complemento perfeito para esta caminhada.
Ao longo do percurso, descobriremos pequenas praias, entre vales apertados, cujas gargantas foram
desenhadas por arenitos petrificados, de muitas cores, onde pequenos ribeiros terminam o seu percurso,
numa imensidão de calhaus rolados de formas diversas e num mar que se abre em azul.
A proximidade da falésia lembra-nos que não se deve descurar o perigo da vertigem, mas a beleza dos
campos ajuda a superar as dificuldades do percurso. Existem zonas de desníveis acentuados,
característicos destas zonas costeiras.
As praias sucedem-se, tais como: Giribete, Samarra, Vigia, S. Julião ou Foz do Falcão e, por fim, a praia
da Foz do Lizandro onde terminará a nossa atividade. A chegada a esta praia irá obrigar a atravessar o
rio que levará alguma água que poderá dar pela “canela”. A maré estará a baixar e a única questão será
termos de nos descalçar.
O percurso termina nesta praia que possui ótimas infraestruturas para quem quiser desfrutar um pouco
do areal e do mar ou beber um copo num dos bares de apoio. O local é bastante agradável e convidativo
para que os participantes possam usufruir de algum tempo para o desfrutarem.
Durante esta atividade ficará a conhecer a história de Mateus Alvares, o falso D. Sebastião, também
conhecido pelo Rei da Ericeira, que foi morto pelos espanhóis há 433 anos.
HORÁRIO/PROGRAMA
•
•
•
•
•
•
•
•

07h45 –
08h00 –
08h15 –
08h30 –
09h30 –
14h30 –
16h30 –
18h30 -

Encontro Moinho de Maré;
Partida;
Paragem Sete Rios;
Paragem Portela;
Início da caminhada;
Fim da caminhada;
Regresso;
Chegada a Corroios.

PERCURSO:
A caminhada inicia-se no Magoito e termina na praia da Foz do Lizandro. A caraterística do trilho é mista,
ou seja, por vezes caminha-se por estradão com alguma pedra solta, noutros lugares o caminho
apresenta alguma areia, também teremos de atravessar pequenas linhas de água e, em alguns lugares,
caminhamos na proximidade da falésia, por caminhos de pé posto.
Não se aconselha o percurso a pessoas que possuam problemas de vertigens dado que, por vezes, se
caminhará na proximidade da falésia e, para quem tem problemas de vertigens, isso poderá ser
problemático. Existem algumas subidas e descidas acentuadas. No final, teremos de atravessar o rio
Lizandro, junto à sua foz.
INFORMAÇÕES ÚTEIS:
Como já referido, por vezes caminha-se na proximidade da falésia, pelo que não se aconselha a
participação a quem tenha vertigens. O percurso apresenta algumas dificuldades pontuais, que se
ultrapassam com atenção/cuidado. O tempo médio de caminhada será um pouco superior ao normal,
pelas caraterísticas do percurso; assim, faremos uma pausa para um almoço ligeiro, sensivelmente a
meio do percurso, pelo que, cada caminheiro terá de transportar o seu farnel de almoço. Aconselham –
se alimentos leves e bastante água, pois não há possibilidades de abastecimento durante o percurso e
poderá estar calor.
ACONSELHA-SE:
O/a caminheiro/a deverá adaptar a sua indumentária de acordo com o estado do tempo. Convirá levar
alguma proteção solar, designadamente, chapéu/boné e água, assim como alimentos para comer durante
o trajeto. Além disso, o uso de roupa e calçado confortáveis são muito importantes. Durante o percurso,
devem ser atendidas as indicações do guia. Não há possibilidades de abastecimento de água durante o
percurso.
GRAU DE DIFICULDADE:
De acordo com as características do percurso, considera-se que o grau de dificuldade global é “Dificil”,
pois existem descidas e subidas acentuadas e, por vezes, caminha-se na proximidade da falésia. A
totalidade do percurso é de 11 km.
Inscrições: caminhadas@grupoflamingo.org (Nome completo, NIF, e telemóvel de contato)
Data limite de inscrições: 04 de julho de 2018.
CUSTOS DA ACTIVIDADE: A comparticipação na atividade será de 18 € (inclui prospeção, transporte e
seguro).
CONTACTOS TELEFÓNICOS DURANTE A ATIVIDADE: Jorge Cereijo (968 573 755); António Almeida
(968 917 755) e Fernanda Carvalho (934 595 783).
Telefones de emergência: INEM-112; GNR - 261 249 500; Bombeiros de Mafra – 261 812 100
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.
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