
DESPORTO Caminhadas

Programa

8 de junho de 2014 Caminhada na Aldeia da Mata – Crato
Domingo

Aldeia da Mata é uma freguesia do concelho do Crato ali no Alto Alentejo.
A caminhada decorrerá pelo percurso das fontes e também pelo património local, sendo de realçar a
passagem pela Anta do Tapadão que data de 3000 a C sendo quase uma oportunidade única para sepassagem pela Anta do Tapadão, que data de 3000 a.C., sendo quase uma oportunidade única para se
visitar por estar em propriedade privada.
Outro património local de interesse será também ponto de passagem a que o Alexandre, que vai ser o
nosso anfitrião e guia, nos irá levar. O almoço decorrerá em restaurante da Aldeia da Mata e,
naturalmente, no Alentejo, serão as migas com umas carnes grelhadas.
Depois da refeição, e como os dias são grandes, aproveitamos para, no regresso a Lisboa, passarmos
por Belver. Paramos por ali um bocado e vamos caminhar um pouco mais. Damos um salto até à
praia fluvial do Alamal. É uma curta caminhada, de ida e volta pelo mesmo percurso, à beira do

Horário

Tejo, em parte por um passadiço de madeira e que nos leva até junto das instalações do Inatel e onde
o autocarro não pode ir.
Segue-se o regresso a casa. No dia seguinte é dia de trabalho, mas logo seguido de um feriado.

Local de partida: Rua Ivone Silva (junto ao hotel Zurique / estação da CP Entre-Campos).
Hora de partida: 07h00

Custos

Hora de partida: 07h00.
Previsão de chegada: 21h00.
Grau de dificuldade: Médio/Baixo - para quem caminha sem dificuldade.
Distância aproximada: 10 km.

€ 20,00 / sócio.Custos

Diversos

,
Inclui: transporte e refeição.

Inscrições limitadas (55 participantes) até 30 de abril.
No dia 7 de maio, o Clube divulgará no site o nome dos sócios cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcpNão será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real.

Recomenda-se: calçado adequado à caminhada e proteção, consoante as previsões meteorológicas.

INSCRIÇÕES FECHADASCaminhadas


