
DESPORTO Caminhadas

Programa

12 de abril de 2015 Caminhada no Parque Natural Sintra-Cascais
Domingo

A Quinta do Pisão faz parte do Parque Natural Sintra-Cascais. É um espaço agradável, nesta época
do ano, pois as ervas em flor dão-lhe um colorido algo bucólico. Também existem hortas onde duas
vezes por mês os interessados podem adquirir os vegetais ali criados. Por ali pastam alguns animais ep p q g p g
que geralmente vemos à distância.
Fica situada no sopé da Serra de Sintra e a entrada, para a mesma, faz-se pelo portão localizado
mesmo defronte da estrada que dá acesso à Barragem do Rio da Mula.
Vamos fazer uma caminhada dividida em duas partes. A primeira parte é pela quinta, num percurso
circular, em terra batida, e sem dificuldades mesmo para quem não tem grandes hábitos de caminhar.
A segunda parte é para aqueles sócios que gostam de caminhar um pouco mais e leva-nos, depois de
concluído o percurso na quinta, até à Barragem do Rio da Mula, continuando pelo trilho que há sobre
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o riacho, que alimenta a barragem, e que alguns já conhecem. Chegados ao final do trilho,
regressamos à quinta agora pela estrada de terra batida onde abundam as acácias que ainda devem
estar floridas naquela altura.

Local de encontro: Portão de acesso à Quinta do Pisão.
Início da caminhada: 09h15.
Final previsto: 12h30, para quem fizer as 2 partes.

Custos

Diversos

Final previsto: 12h30, para quem fizer as 2 partes.
Grau de dificuldade: Nível 1/2, fácil a médio.

Gratuito.

Inscrições limitadas e até 1 de abril.e sos
No dia 7 de abril, o Clube divulgará no site o nome dos sócios cujas inscrições forem consideradas.

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

Recomenda-se levar calçado adequado para caminhar e proteção para o sol ou chuva, consoante o 
dia. 

Como chegar: Indo pelo IC19, passando Ranholas, na rotunda, seguir pela N9 em direção a Cascais.

id d k i à di i lPercorridos cerca de 2 km, virar à direita pela N9-1.

Indo pela A5, sair na direção do Autódromo do Estoril - Linhó, para aceder à N9-1.
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