
DESPORTO Caminhadas

Programa

1 de maio de 2015 Caminhada entre o Pinhal e as Arribas do Mar
Sexta-feira

A caminhada tem o seu início em Colares e o ponto de encontro será em frente da sucursal do
Millennium, logo ao lado da adega cooperativa.
Partindo de Colares, tomaremos o percurso PR 8 de Sintra mas faremos apenas a parte que achamos, p p p q
mais interessante e que é a que nos vai levar até à Aguda, depois de termos passado pelo meio do
Pinhal da Nazaré, por algumas vinhas, e pelas Azenhas do Mar.
Chegados à Aguda abandonamos o PR 8 e voltamos para trás, até às Azenhas, continuando agora
pela Praia das Maçãs e, aqui, se o ribeiro permitir, subimos para a falésia ou, em alternativa, vimos
junto à ponte apanhar o trilho que nos levará ao mesmo ponto.
Continuamos na direção da Praia Grande e a partir dali seguiremos por uma rua que, apesar de ser
alcatroada, tem pouco trânsito e nos vai levar ao ponto donde partimos.
É i d t 12 iló t f it t l i h l ( d ã

Horário

É um percurso com aproximadamente 12 quilómetros, feito em parte pelo pinhal (o que pode não ser
aconselhável para quem sofrer de asma, isto no caso dos pinheiros estarem a largar o pólen), em piso
misto de terra batida e de alcatrão.

Local de encontro: Colares - frente à sucursal do Millennium bcp.
Início da caminhada: 09h00.
Final previsto: 12h30 aproximadamente

Custos

Diversos

Final previsto: 12h30, aproximadamente.
Grau de dificuldade: Nível 2 médio baixo, para quem caminha sem dificuldade.

Gratuito.

Inscrições limitadas e até 14 de abril.

No dia 16 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 de Lisboa, seguir pelo IC 19 e, no final, antes de chegar a Ranholas, virar à 
direita no sentido da Portela de Sintra Depois é tomar o caminho para Colaresdireita no sentido da Portela de Sintra. Depois é tomar o caminho para Colares.

INSCRIÇÕES FECHADASCaminhadas


