descrição

ficha técnica

Enquadrada na freguesia com o mesmo nome, a
Rota do Carvoeiro percorre parte do planalto
norte do concelho de Mação, entre povoados
antigos e a bonita praia fluvial, e permite desfrutar
em pleno das cores, sons e cheiros da natureza.
Para quem procura uma certa introspeção, esta é
a rota ideal. É provável que, chegado ao final, lhe
apeteça repetir.

tipo de percurso
circular
coordenadas de início e fim de percurso
N 39º 37' 47.280'' W 7º 55' 24.240'‘
direção aconselhada
sentido dos ponteiros do relógio
distância
21,57 km [percurso longo] | existem variantes
duração aproximada
6:00h [percurso longo]
altitude
entre 267 e 439 m
dificuldade
difícil
época aconselhada
todo o ano | alerta-se para o calor no verão

A rota começa na belíssima Praia Fluvial de
Carvoeiro, a mais galardoada em todo o Médio
Tejo (Bandeira Azul, Bandeira Praia Acessível e
Qualidade de Ouro, esta última atribuída pela
Quercus), e segue em direção à pequena aldeia
de Capela. Quem ali chega não fica indiferente
aos campos cultivados e aos produtos que
crescem viçosos nas hortas ao redor durante todo
o ano.
Neste ponto do percurso o pedestrianista poderá
optar por seguir rumo à aldeia da Maxieira
(percurso longo) ou com destino ao lugar de
Balancho (percurso curto).
Se optar pelo caminho mais curto, após a
passagem no ponto mais a oeste desta rota, o
caminhante virará então a este seguindo,
primeiro até à aldeia abandonada da Laje e
passando depois por Sanguinheira e Frei João,
dois lugares repletos de memórias, usos e
tradições antigos, sobretudo ligados ao pinhal e à
agricultura.
Por outro lado, seguindo o percurso longo, o
esforço será compensado pelo avistamento das
Fragas de Degolados, imponente formação
rochosa que permite uma vista magnífica sobre o
Vale do Aziral.

Esta é uma rota recomendada para os amantes
do BTT já que todo o percurso é ciclável.

ENTIDADES PROMOTORAS

conduta
não saia do percurso marcado e sinalizado
preste atenção às marcações
evite fazer ruídos e barulhos
respeite a propriedade privada
feche portões e cancelas
não danifique as culturas
não abandone o lixo
cuidado com o gado
não incomode os animais
deixe a natureza intacta
não empilhe ou faça construções com pedras
não recolha plantas, animais ou rochas

emergência
em caso de emergência, deve dirigir-se para junto
da baliza de socorro mais próxima e ligar 112,
indicando o número da mesma

PARTICIPAÇÃO ATIVA
grupo desportivo e recreativo do
carvoeiro

rota do carvoeiro
PR3-MAC

CONTACTOS ÚTEIS

ALDEIA | MAXIEIRA

JUNTA DE FREGUESIA DE
CARVOEIRO
241 574 229 | 927 987 637



ALDEIA | CAPELA

MUSEU ARTE PRÉ-HISTÓRICA
E DO SAGRADO DO VALE TEJO
241 571 477


ALDEIA ABANDONADA | LAJE

ALDEIA | SANGUINHEIRA





BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
MAÇÃO
241 519 000

ALDEIA | BALANCHO

GEOSSÍTIO | CAMPO DE XISTOS
NEGROS COM GRAPTÓLITOS

GABINETE FLORESTAL |
PROTEÇÃO CIVIL
241 572 250

PRAIA FLUVIAL

GUARDA NACIONAL
REPUBLICANA DE MAÇÃO
241 572 222
EMERGÊNCIA | SOS
112

ALDEIA | FREI JOÃO

•

VILA | CARVOEIRO

LEGENDA
INÍCIO | FIM DO PERCURSO
PONTOS DE ÁGUA POTÁVEL

GEOSSÍTIO | DOBRAS DO AZIRAL

LOCAL DE BANHO
FORMA DE SOCORRO

ALDEIA | DEGOLADOS

SOCORRO A PÉ
SOCORRO MEIOS 4X4

marcas de indicação nos percursos
caminho certo

caminho errado

BALIZAS DE SOCORRO

mudança de direção

GEOSSÍTIO | ESTRUTURAS
EROSIVAS FRAGAS DE DEGOLADOS

1 Km

MEIOS TERRESTRES
MEIOS AÉREOS

•

GEOSSÍTIO | ESTRUTURAS
GLACIOGÉNICAS DA RIBEIRA DO AZIRAL

grafismo | regina dinis

PONTOS DE INTERESSE

fotografia | joaquim diogo

•

| INEXISTÊNCIA
 LIMITAÇÃO
DE REDE MÓVEL

imagem aérea | goole earth



outubro 2020 | rotas de mação ® • todos os direitos reservados

MUNICÍPIO DE MAÇÃO
241 577 200

