
DESPORTO CaminhadasEV: 1.004.322

21 de setembro de 2014                                         Caminhada “Na Rota do Milho”
Domingo São Bento - Porto de Mós

O milho foi um dos cereais que os nossos antepassados mais cultivaram para fazerem o pão. 
Vamos reviver esses tempos através duma caminhada, na forma de passeio pedestre, em São 
Bento, concelho de Porto de Mós e em que será recordado o ciclo do pão. Será recriada uma

Programa

Bento, concelho de Porto de Mós e em que será recordado o ciclo do pão. Será recriada uma 
descamisada (que consistia em "tirar a roupa" à espiga do milho) feita na eira, bem como a 
confeção da broa em forno artesanal. Outro elemento importante neste ciclo era o moinho de 
vento e que também iremos ver. Passaremos pelo que terá sido uma praia jurássica considerado 
local de interesse paleontológico. Durante o percurso, que será orientado pelo Clube Desportivo 
de São Bento, será feita uma descrição do meio envolvente em que estamos a caminhar. O 
almoço consta de: sopa à lavrador, fritada e migas serranas, maçaroca de milho, coscorões e 
café da avó.

Horário

Local de encontro: Rua Ivone Silva (junto ao hotel Zurique - estação da CP Entrecampos).

Partida de Lisboa: 07:00.
Previsão de chegada: 19:00 (aproximadamente).
Grau de dificuldade: Nível 2.
Distância aproximada: 8 km

Custos

Diversos

Distância aproximada: 8 km.

€ 20,00 / sócio.
Inclui transporte e almoço.

Inscrições consideradas por ordem de chegada e até 9 de setembro.Diversos ç p g
A realização deste evento está condicionada a um número mínimo de participantes.

No dia 12 de setembro, o Clube divulgará no site o nome dos sócios cujas inscrições forem 
consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

R d l l d d d i h ã l hRecomenda-se: levar calçado adequado para caminhar e proteção para o sol ou chuva, 
consoante o dia.
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