
Caminhada no Reguengo do Fetal (Batalha) em dia da "Procissão dos Caracóis" 

1 de outubro de 2016 

 

 

O PR2 da Batalha, designado por Percurso Pedestre do Buraco Roto, deve o seu nome a uma gruta de onde, em anos 
chuvosos, brota uma torrente de água, que alimenta o ribeiro que passa pela povoação de Reguengo do Fetal. Em outubro a 
chuva ainda terá sido pouca, a gruta estará seca, sendo possível, aos que o desejarem, penetrar alguns (poucos) metros no 
interior da mesma; para isso terão de levar uma lanterna. 

 

Neste percurso vamos também passar por umas escarpas, mas nada que um vulgar cidadão não faça, desde que tenha 
espírito de caminheiro. Esta caminhada tem a particularidade de se realizar num sábado à tarde. 

 

Finda a mesma, ficamos por ali algum tempo, para assistirmos à "Procissão dos Caracóis", que tem início às 21h00 e termina 
pelas 22h00. 

Esta procissão é conhecida localmente por este nome, porque a iluminação das ruas, por onde passa, é feita utilizando as 
conchas dos caracóis. 

Entre o final da caminhada e o início da procissão, e para matar a fome, há umas tasquinhas onde podem petiscar ou, em 
alternativa, terão de levar "umas sandes". 

Os sócios de fora da região de Lisboa, e todos os que optarem por levar carro, devem comparecer às 15h45 junto da Igreja 
do Reguengo do Fetal. 

 

 

 

 

 

Custo: € 7.00 (Só Transporte). 

Local de partida: Autocarro: Rua Ivone Silva (junto ao Hotel Zurique/Estação da CP Entre–Campos). 

Hora da Partida: 13h30. 

Hora Prevista de Chegada: 24h00. 

Grau de dificuldade: 3 (de 1 a 5). 

Hora de Início da Caminhada: 16h00. 

Distância a Percorrer: +- 9 Km. 

Final Previsto da Caminhada: 19h15. 

 

Nota: 

Recomenda-se o uso de um bastão e um agasalho para a noite. 

 

 

 
Inscrições limitadas (55 participantes) até 12 de setembro. No dia 14 de setembro, o Clube colocará no site o nome dos 
associados cujas inscrições forem consideradas. Não é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt  
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