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dos 5 Rios
transfere-se, em novembro, para o rio Alviela
Filipa Alves (25-10-2013)

Depois das celebrações nas margens do Tejo e do
Zêzere, o Festival dos 5 rios transfere-se, em
novembro, para o rio Alviela. O programa dirigido
ao público em geral, que terá lugar já no primeiro
fim de semana do mês, incluirá percursos
pedestres de interpretação da Natureza, passeios
com burros e circuitos BTT, entre outras

atividades.
No dia 2 (sábado), o encontro está agendado para as 10 horas, no Carsoscópio, localizado na Praia Fluvial
dos Olhos d’Água do Alviela. As atividades começam às 10h15, com um passeio de interpretação em
formato circular.
O percurso de 3 km “seguirá o Alviela nas suas deambulações pelo maciço calcário”, informa a organização,
e durante o passeio os participantes terão oportunidade de assistir a uma atuação dos Cant’Adufe, que terá
lugar num anfiteatro natural no canhão do Alviela, por volta das 11h.
Depois do regresso ao Carsoscópio, previsto para as 12h15, haverá ainda tempo para uma atividade de
manobras com cordas antes da prova de produtos locais, marcada para as 13h30.
Da parte da tarde, o programa começa com duas atividades que acontecerão em simultâneo e entre as quais
os participantes terão de escolher: uma visita guiada ao Carsoscópio e um passeio de BTT, num percurso
circular de cerca de 6 km. O dia termina com um Magusto Popular que deverá ter início às 16h30.
No domingo, o ponto alto é o passeio com burros “por entre os muros de pedra calcária”, prestando
“atenção aos cogumelos que nesta época sulcam os caminhos”, e que durará toda a manhã, partindo da
aldeia de Monsanto às 10h15.
O passeio percorrerá 6 km, regressando no final ao ponto de partida, e a interpretação da natureza centrarse-á na flora e fauna ribeirinhas, na flora dos afloramentos calcários dos Olhos d’Água do Alviela e da Serra
de Santo António, e nas formações geológicas específicas da região (grutas, lapiás, canhões e algares).
O programa do dia, e também o deste terceiro evento do Festival dos 5 Rios, termina com uma prova de
produtos locais, incluindo cogumelos, que terá início às 14h15.
As inscrições para o Festival dos 5 Rios-Alviela, totalmente gratuitas, começam na próxima segunda-feira,
sendo realizadas através do preenchimento de um formulário online.
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Inscrever-se no Festival dos 5 Rios – Alviela
Aceder à Página no Facebook do Festival dos 5 Rios, onde se encontra disponível o Programa
detalhado, bem como fotografias dos eventos anteriores
*Escrito ao abrigo do novo Acordo Ortográfico
Leituras Adicionais
Ferreira do Zêzere será o palco do Festival dos 5 Rios em outubro
Festival dos 5 Rios convida à descoberta da Natureza da Bacia do Tejo
Festival do Almonda convida a desfrutar a Natureza na região Centro
Os Cogumelos do Caldeirão - Diversidade de fungos superiores em sobreiral
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Os Cogumelos e os seus Venenos
Documentos Recomendados
Guia de Campo Cogumelos Silvestres
Um método para a identificação de agáricos e boletos
Gosto

41 pessoas gostam disto. Sê a primeira entre os teus amigos.
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