DIA 11-11-2016
Saídas de campo “Entre mar e serra – um património a descobrir e valorizar”

LOCAL DE EMBARQUE: Junto às piscinas municipais. Devido à extensão dos percursos e à quantidade de
locais a visitar, torna-se imprescindível cumprir o horário de partida para se
respeitar o horário de chegada e a planificação geral do congresso.

HORÁRIOS: Partida - 08h 30m

Chegada previsível - 18h 00m

ALIMENTAÇÃO: Sugere-se que os participantes levem o respetivo farnel. Contudo, hora de almoço farse-á uma paragem em local onde seja possível aos que não levarem farnel almoçar de
forma rápida. Recomenda-se que sejam portadores de água.

Solicita-se aos participantes que, no momento de levantamento das pastas,
procedam à respetiva inscrição no percurso pretendido

PERCURSO A
ITINERÁRIO:

Leiria – Batalha - Porto de Mós – Chão das Pias - Fórnea – Minde – Pia do Urso - Leiria

SINOPSE:
Esta saída de campo permitirá observar o Mosteiro de Santa Maria da Vitória e atravessar
parte do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros, no qual se farão paragens em
locais panorâmicos e um curto percurso pedestre, para observação de estruturas cársicas
relevantes, bem como refletir sobre a importância desta área protegida.
Será também visitada a Pia do Urso, uma aldeia recuperada, em que o calcário é
dominante, e na qual existe um parque temático e sensorial visitável enquanto se realiza
um percurso pedestre pouco exigente.

PERCURSO B
ITINERÁRIO:

Leiria - Marinha Grande - São Pedro de Moel - Praia da Vieira - Pedrógão - Lagoa da
Ervedeira - Praia do Osso da Baleia – Pombal – Ansião – Santiago da Guarda - Leiria

SINOPSE:
Esta saída de campo percorrerá algumas praias do litoral regional, permitindo observar
efeitos do processo erosivo sobre a linha de costa, bem como algumas das intervenções
entretanto levadas a cabo. Refletir-se-á sobre a diversidade biológica, realçando-se a
importância da vegetação dunar. Passando aos concelhos interiores, refletir-se-á sobre o
ordenamento do território e da floresta, enfatizando-se a problemática da eucaliptização
do território regional. Visitar-se-á Ansião e a exsurgência onde nasce o rio Nabão. De
seguida visitar-se-á o Complexo Monumental de Santiago da Guarda, bem como a Casa
Museu de Fósseis de Sicó e os moinhos de madeira. No regresso visitar-se-á o castelo de
Pombal.

PERCURSO C
ITINERÁRIO:

Leiria – Alvaiázere - Chão de Couce - Fragas de S. Simão - Figueiró dos Vinhos –
Castanheira de Pera - Pedrógão Grande - Leiria
SINOPSE:
Esta saída de campo privilegiará a observação da diversidade geomorfológica e paisagística
ao atravessar regiões constituídas por calcários, margas, grés, xistos e quartzitos, com
expressivas diferenças de cotas. Serão observadas e refletir-se-á sobre as áreas ocupadas
por carvalhais, por contraste à massificação da paisagem e uso do solo através de
eucaliptização galopante. Para além das sedes de concelho, visitar-se-ão, entre outros
pontos de interesse, o Casal de S. Simão (uma aldeia de xisto), o miradouro sobre as Fragas
de S. Simão, o Museu e Centro de Artes de Figueiró dos Vinhos, a Praia Fluvial das Rocas e a
Estação Arqueológica Calvário/Devesa.

