
DESPORTO Caminhadas

Programa

Horário

Custos

Diversos

13 de outubro – sábado  Serra da Pevide – Porto de Mós

Há menos de um século explorava-se carvão na “Serra da Pevide" - Porto de Mós. Uma das minas 
localizava-se na Bezerra, freguesia de Serro Ventoso. Para o seu transporte foi criada uma linha de 
caminho de ferro que ligava a linha do Oeste, na Martingança, a Porto de Mós.

O Ramal do Lena - assim se chamava este ramal de caminho de ferro que atravessava os concelhos 
da Batalha e Porto de Mós -, era constituído por uma única via reduzida, havendo desvios para as 
Alcanadas e para a central termo elétrica, em Porto de Mós. Para além de efetuar o transporte de 
carvão das minas da Bezerra e Barrojeiras (Alcanadas) e de outras mercadorias, no que foi muito 
importante para o comércio, indústria e agricultura da área, o comboio transportava passageiros, 
que faziam o transbordo na Martingança para a Linha do Oeste, em direção a Lisboa. O caminho de 
ferro circulou por ali, até aos finais da década de 40, deixando de fazer parte da rede ferroviária 
nacional no ano de 1950.

Vai ser na eco pista, que entretanto foi criada, na antiga linha entre Porto de Mós e a Bezerra, que 
vamos fazer parte da caminhada.

Distância aproximada: 12 km.

Partida de Lisboa – 07h30.
Local da Partida - Rua Ivone Silva (junto ao hotel Zurique/estação da CP Entre Campos).
Chegada prevista a Lisboa – 19h00.

Grau de dificuldade – médio/baixo.

€ 16,00/sócio.
Inclui transporte em autocarro, almoço e visita ao Castelo de Porto de Mós.
Nota: a refeição será na associação desportiva da Bezerra e tem como opção única grelhados mistos 
de carne.
Findo o almoço, regressamos a Porto de Mós para uma visita ao património local.

Inscrições consideradas por ordem de chegada e até 7 de setembro. A 12 do mesmo mês, 
informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

Recomenda-se calçado confortável para caminhar e proteção para a chuva ou para o sol consoante o 
dia. Levar bebida e algo para comer (fruta, bolachas, etc.).

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento pelo seu custo real.
Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.
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