
DESPORTO Caminhadas

7 de setembro de 2014                                     Caminhada pela Serra do Louro - Palmela 
Domingo Em dia de Festa das Vindimas

A Serra do Louro, junto a Palmela, vai ser o local da nossa próxima caminhada.
Partindo de Palmela, na rotunda junto ao centro de expedição dos autocarros dos TST,

S d L d t f t i t d

Programa

rumamos para a Serra do Louro, onde o vento, força motriz que os nossos antepassados
souberam aproveitar, deu lugar à construção de muitos moinhos e que ainda podemos ver,
quer em ruínas, ou convertidos em habitações ocasionais.
Também naquela serra foi, à cerca de quatro milénios, erguido um povoado, o Castro de
Chibanes, onde, no resultado de escavações ali feitas, podemos ver os seus vestígios.
Continuamos a nossa caminhada até chegarmos à Quinta do Anjo, para vermos o que ali
resta do conjunto das sepulturas neolíticas.
Na chegada ao local da partida, caso ainda estejam com vontade de caminhar mais umNa chegada ao local da partida, caso ainda estejam com vontade de caminhar mais um
pouco, podemos ir até ao castelo, pois se algum sócio não conhece não deve perder uma
visita àquele local, quer pelo interesse histórico, quer pelas vistas que dali se têm.
Neste dia, em Palmela, decorre a Festa das Vindimas.
É uma boa oportunidade para os associados ficarem por ali e assistirem, durante a tarde,
ao desfile etnográfico que recorda as vindimas de outras épocas.

Horário

Custos

Local de encontro: Palmela - rotunda junto à bilheteira dos TST.
Hora de encontro: 09h00.
Final previsto: 12h30.
Grau de dificuldade: Nível 2.

Gratuito.

Diversos Inscrições limitadas até 29 de agosto.

No dia 3 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.

Recomenda se levar calçado confortável para caminhar e se estiver sol levar chapéuRecomenda-se levar calçado confortável para caminhar e, se estiver sol, levar chapéu.

Como chegar:
Indo pela A2, sair no nó de Palmela e seguir pela N 379 na direção de Azeitão, até chegar
à rotunda onde param os autocarros dos TST. Quem for pela Nacional 10, a seguir a
Azeitão, tomar o sentido de Palmela.

INSCRIÇÕES FECHADASCaminhadas


