Actividades CMA
Pedestrianismo

MATA DA MACHADA > 26 FEVEREIRO 2012
A Mata Nacional da Machada é um espaço único no Concelho do Barreiro, com uma área aproximada
de 380ha. Rica em fauna e flora, em história e em património cultural, é um espaço que merece ser
preservado, respeitado mas também vivido, sentido e visitado.
Venha conhecer melhor a Mata da Machada, com o CMA.
Local Mata da Machada - Barreiro Tipo Circular Distância 10 km
Nível dificuldade Reduzido, poucos desníveis acentuados
Hora e Ponto de encontro 09:00 | Entrada da Mata da Machada (EN10 Coina-Barreiro, frente Escola
de Fuzileiros)
Início do percurso 09:30 Hora prevista término 13:00
Material Aconselhável Calçado confortável, chapéu, roupa adequada ao tempo (quente e/ou
impermeável), protector solar, água, merenda, boa disposição e câmara fotográfica.

Data limite inscrição 22 Fevereiro > Inscrições obrigatórias e limitadas – podem ser encerradas
antes da data estipulada, se atingido o número máximo de participantes.
Pagamento Sócios c/ quotas em dia: 0€ | Não sócios: 4€ (p/ activação Seguro Desportivo)

NIB CMA 003600439910018875487
As inscrições podem ser pagas via transf. bancária, ou na Sede CMA: 4ª feiras 19h às 21h.
Após pagar, envie-nos por email o comprovativo de transf. bancária com o seu nome.
Inscrições http://www.cmarrabida.org/inscricaoproxactividade.html
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Fauna e flora
A área florestal da Mata da Machada apresenta um extrato aerbóreo com diversos povoamentos de
pinheiro bravo, pinheiro manso e sobreiro. Podemos encontrar váias espécies comuns como o
carrasco, o medronheiro, a murta ou as urses, mas mantém outras mais raras e protegidas como o
tomilho-peludo, e a Euphorbia transtagana e até uma planta carnívora, a Pinguicula lusitanica.
Os diversos povoamentos vegetais, assim como a topografia constituem o habitat de diversos
animais. Destacam-se espécies como toutinegra, o abelharuco ou o pisco-de-peito-ruivo, mas
também aves derapina como a águia-de-asa-redonda. A raposa, a geneta e o coelho, são alguns dos
mamíferos que aqui podemos encontrar, juntamente com espécies de anfíbios e répteis, como a
salamandra-de-pintas-amarelas, o sapo-corredor e a cobra-rateira.
História e arqueologia
A Mata da Machada, é propriedade do Estado, e é constituida pelos antigos pinhais de Vale de Zebro,
Quinta da Machada e da Esperta. O pinhal de Vale de Zebro era especialemnte destinado ao
abastecimento de lenhas para os fornos onde era frabricado o biscoito de embarque para
aprovisionamento da armada no tempo dos descobrimentos. A sua madeira era ainda utilizada na
construção naval nos estaleiros do, então, rio de Coina.
Aqui também se pode encontrar um exemplar de um forno de cerâmica, datado do séc. XV-XVI,
descoberto na década de 80 e onde eram produzidos peças como a forma do biscoito e da purga do
açúcar.
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