descrição

ficha técnica

A “Rota do Brejo e Bando dos Santos”, tal como o
nome indica, percorre a Serra do Bando e as aldeias
em seu redor: Castelo do Mação, Corgas Fundeira e
Cimeira e Chão do Brejo [abandonada].
Fazendo do Parque de Merendas do Brejo o seu
ponto central, o pedestrianista pode planear o seu
percurso em função do que pretender visitar, tendo
para o efeito diversas variantes ao percurso longo,
que o remetem para um misto de sensações.
As águas, as cores, os ventos, os sons e os cheiros,
criam no pedestrianista uma sensação de paz e
calma, que vão tornar esta viagem, algo único.
Dos locais aconselhados para uma visita e que fazem
parte do património existente, recomendam-se, a
partir do Parque de Merendas do Brejo: Lagoa
Superior, Miradouro da Serra do Bando, Buraca da
Serpe, Baloiço Panorâmico, Capela de São Gens e as
diversas aldeias e geossitios existentes ao longo do
percurso.
Além do extenso património existente na “Rota do
Brejo e Bando dos Santos”, é possível observar
diferentes tipologias de paisagens e diversos
ecossistemas típicos desta zona geográfica. De
referir a existência de uma geologia diversa com a
presença das camadas de metassedimentos
dobrados e os quartzitos do Devónico Inferior.
Por estas paisagens serranas hoje em dia podemos
encontrar zonas de pinheiro bravo e eucalipto,
pontuadas com espécies como o sobreiro,
medronheiro ou pilriteiro entre outras e arbustos
como as urzes, carquejas, lentiscos até à erva-dassete-sangrias com as suas flores azuis. Dependendo
da altura do ano, podemos encontrar várias espécies
de bolbos e orquídeas selvagens.
Ao longo do percurso e dependendo da estação do
ano o caminhante poderá ser surpreendido por
espécies como a raposa-vermelha, a águia-calçada
ou mesmo anfíbios como a salamandra-de-fogo.
Dotada de plano de socorro, emergência e resgate
[SER] e com a marcação de balizas de socorro [SOS]
devidamente identificadas, pode o pedestrianista
caminhar seguro, desfrutando da natureza no seu
estado ainda puro.
Redes móveis disponíveis em quase toda a rota.
Adequada para praticantes de BTT, diversos pontos
de água potável e fontes disponíveis.

tipo de percurso
circular
coordenadas de início e fim de percurso
N 39º 37' 11.219'' W 7º 59' 18.060''
direção aconselhada
sentido dos ponteiros do relógio
distância
19,00 km [percurso longo] | existem variantes
duração aproximada
5:00h [percurso longo]
altitude
entre 264 e 643 m
dificuldade
difícil
época aconselhada
todo o ano | alerta-se para o calor no verão

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

“os castelenses”
associação recreativa e cultural do
castelo

rota do brejo e
bando
dos santos
PR2-MAC

CONTACTOS ÚTEIS
LAGOA SUPERIOR DO BANDO

UNIÃO FREGUESIAS MAÇÃO,
PENHASCOSO E ABOBOREIRA
241 572 819
MUSEU ARTE PRÉ-HISTÓRICA
SAGRADO VALE TEJO
241 571 477
GABINETE FLORESTAL |
PROTEÇÃO CIVIL
241 572 250
PARQUE DE MERENDAS DO BREJO

GEOSSÍTIO | CAMPO DE DOBRAS
DO BANDO DOS SANTOS

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE
MAÇÃO
241 519 000

ALDEIA ABANDONADA | CHÃO DO BREJO

GUARDA NACIONAL
REPUBLICANA DE MAÇÃO
241 572 222

GEOSSÍTIO | AMBIENTE
DEPOSICIONAL DOS QUARTZITOS
MIRADOURO DA SERRA DO BANDO

EMERGÊNCIA | SOS
112

•

CASCATA DO CHÃO DO BREJO

BURACA DA SERPE
LEGENDA

ALDEIA | CORGA CIMEIIRA

BALOIÇO PANORÂMICO

ALDEIA | CORGA FUNDEIRA

INÍCIO | FIM DO PERCURSO
PONTOS DE ÁGUA POTÁVEL

LOCAL DE BANHO
FORMA DE SOCORRO
SOCORRO A PÉ
SOCORRO MEIOS 4X4

marcas de indicação nos percursos
caminho certo

caminho errado

mudança de direção

CAPELA DE S. GENS

BALIZAS DE SOCORRO
MEIOS TERRESTRES

1 Km

MEIOS AÉREOS

•

PONTOS DE INTERESSE

GEOSSÍTIO | FÓSSEIS E
NÓDULOS FOSFATADOS

grafismo | regina dinis

ALDEIA | CASTELO

fotografia | joaquim diogo

•

| INEXISTÊNCIA
 LIMITAÇÃO
DE REDE MÓVEL

imagem aérea | goole earth

GEOSSÍTIO | QUARTZITOS
DO DEVÓNICO INFERIOR
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MUNICÍPIO DE MAÇÃO
241 577 200

