
DESPORTO Caminhadas

13 de junho - Sábado Caminhada junto à Barragem de Santa Luzia - Pampilhosa da Serra

Esta caminhada tem como ponto de referência a Barragem de Santa Luzia, no concelho de Pampilhosa da
Serra. É um percurso de nível médio, com quase 10 quilómetros que, sendo em zona de serra, tem alguns
desníveis, mas nada que assuste a quem caminha sem grandes dificuldades. É daqueles locais a que não se fica
indiferente quando por ali se passa. Quem lá vai, de duas uma, ou detesta, ou tem de lá ir novamente.
Quando, ainda no alto, mas já próximo, se pára a viatura para subir ao miradouro e se olha para o paredão,

Programa

construído entre dois enormes rochedos, e apesar da albufeira ser relativamente pequena, comparada com
outras barragens, quem assim procede, não deixará de ver ali uma paisagem que o toca.
O percurso da caminhada tem o seu início no Casal da Lapa e vai até Vidual de Cima, decorrendo parte do
mesmo de modo circular, e regressando junto à margem da albufeira da barragem.
O Casal da Lapa, onde a caminhada começa e termina, e onde vamos almoçar, é também um local acolhedor.
Naturalmente que é a opinião de quem gosta daquela paisagem.
Após o almoço, e já no sentido do regresso, passamos pela Aldeia de Xisto de Janeiro de Baixo.
A sua praia fluvial, nas margens do Zêzere, é muito procurada em agosto pelos naturais daquela região, que

Horário

rumaram a Lisboa, ou por esse mundo fora, e que vão passar as férias às suas terras de origem.
Também muitos não naturais da região ali passam uns dias tirando partido da existência do parque de
campismo. Apesar de estarmos a muito pouca distância da aldeia, que é de momento a mais famosa de
Portugal, não vamos ter a possibilidade de passar por lá.

- Local: Barragem de Santa Luzia - Pampilhosa da Serra;
- Partida de Lisboa: 06:30 horas;
- Local da partida: Rua Ivone Silva (junto ao Hotel Zurique / estação da CP Entre-Campos);

Custos

p (j q ç p );
- Previsão de chegada a Lisboa: 21:30 horas, aproximadamente;
- Distância: 10 km (isto na barragem). Se tivermos tempo faremos também um curto percurso em Janeiro de   

Baixo;
- Grau de dificuldade: Nível 3 - médio.

€ 25 / sócio (inclui transporte e refeição - o prato principal do almoço será bacalhau à casa).

Diversos Inscrições limitadas e até 29 de abril.
No dia 5 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 bcp.

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

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

INSCRIÇÕES FECHADASCaminhadas


