Promotor:

Copromotor:

Cofinanciamento:

Ficha Técnica
Nome: “Lagos dos Descobrimentos”
Localização: Cidade de Lagos, região do Algarve;
Acessos:
- De carro: Seguir pela EN 125 ou A2 (Via do Infante) e entre na cidade de Lagos. Seguir pela
Avenida dos Descobrimentos até ao Mercado Municipal. O Posto de Turismo localiza-se
próximo.
Ponto de partida e chegada: Praça Gil Eanes, junto ao Posto de Turismo de Lagos.
Distância: 4,1km
Duração: 1h30h-2h
Grau de dificuldade: fácil
Época Aconselhada: todo o ano, embora a altura da primavera seja a mais bonita em termos
florísticos e pelas condições climatéricas.

Informações úteis:
- Durante o Percurso Áudio guiado terá indicação para colocar o leitor em pausa, durante o
tempo necessário até chegar a um determinado local;
- Noutras ocasiões, deverá colocar o leitor na pausa caso ainda não esteja junto ao local que
está a ser descrito, pois poderão haver diferenças em relação ao tempo contado no ficheiro e
ao tempo que decorreu a chegar ao local;
- Está a caminhar numa zona urbana, tenha atenção aos carros;
- Aconselhamos fazer o percurso Áudio guiado até ao final e só depois ir visitar os locais que
teve interesse.
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Normas de conduta:
- Siga apenas pelo caminho que é indicado no percurso;
- Evite atitudes que perturbem os habitantes locais e seja simpático;
- Deite o lixo apenas nos locais destinados a esse fim;
- Não danifique o património existente nem recolha amostras de rocha ou plantas;
- Evite barulhos e atitudes que perturbem a natureza;
- Não faça qualquer tipo de lume.
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