
Portugal de Lés-a-Lés em autonomia total 

A nossa dupla de associados “Açorianos” Rui Silva e Marília, percorreram Portugal 

de Lés-a-Lés em autonomia total, num total de 750km.  

Relato de Rui Silva 

Tendo concluído em finais de 2017 a nossa inédita aventura de pedalar as 9 Ilhas do 
Arquipélago dos Açores onde até hoje ninguém o fez 
( https://www.youtube.com/watch?v=nIpuyAyQqh0 ), ficamos com o "bichinho" de nos 
desafiarmos uma vez mais de bicicleta e assim a partir de Março de 2018 começamos 
a desenhar aquela que seria a nossa aventura de 2018 de fazer o Lés-a-Lés de 
Portugal continental em autonomia própria e sem apoios pela mítica EN2, 
ou também designada "Route 66 Portuguesa". 

Desde o 1º passo de estudarmos toda a rota ao passo seguinte de reservarmos todos 
os alojamentos e definir um plano para cada dia acabamos por construir o "nosso 
roadbook" o qual íamos alimentando com todas as informações que consideramos 
importante e logística envolvida visto íamos estar os 2 por conta própria e sem apoios 
e havia toda uma gestão e controlo de cada dia que seria necessário estudar 
previamente e com o máximo rigor de modo a não surgirem surpresas e cujo saldo 
final felizmente tudo correu "sobre rodas"  :-) 

Assim no passado dia 4 Setembro de 2018 oficialmente arrancamos a Norte junto à 
fronteira com Espanha e passados cerca de 10 km estávamos a entrar em Chaves no 
km 0 da EN2 onde nos 8 dias a que nos propusemos viver e sentir esta aventura fomos 
rolando até ao Sul do país e assim em Faro passando pelo términos da EN2  (738,5 
km), viríamos terminar mais adiante junto ao mar na marina de Faro 
completando assim os 753 km desta fantástica e inesquecível aventura de Norte a Sul 
do País, conhecendo o interior de Portugal a pedalar onde atravessamos 11 Distritos, 
8 Províncias, 4 Serras, 11 Rios e 32 Concelhos, vivenciando toda uma diversidade 
paisagística, cultural e gastronómica que jamais esqueceremos.  

Assim a nossa aventura diária contou com um total de 753,60 km e com um ganho de 
elevação de 10.266 D+, repartido da seguinte forma: 

-  4 SET = 113,40 km com 1.972 D+ 

-  5 SET = 115,90 km com 1.894 D+ 

-  6 SET = 104,90 km com 1.982 D+ 

-  7 SET = 103,10 km com 1.331 D+ 

-  8 SET =  55,90 km com 401 D+ 

-  9 SET = 108,30 km com 1.159 D+ 

- 10 SET =  70,80 km com 597 D+ 

- 11 SET =  81,30 km com 930 D+ 

A beleza das serras e montanhas do Norte do Pais, rios e barragens por todo o 
território, o flagelo dos incêndios na zona Centro com quilómetros de vegetação 

https://www.youtube.com/watch?v=nIpuyAyQqh0


queimada, animais menos "simpáticos" como cobras e raposas, 
as planícies alentejanas e ao acolhimento das gentes com especial destaque aos 
simpáticos e prestáveis alentejanos, os 38ºC de calor da zona Sul... Foram algumas 
das recordações que trazemos e nos enriqueceram. 

Assim e partilhando aquilo que foi o "nosso" LÉS-A-LÉS nada como ver e ouvir o nosso 
vídeo abaixo: 

https://www.youtube.com/watch?v=KxrWVqT81ww 

"O Sonho nasceu, depois preparámo-lo e assim aconteceu..."  

 

https://www.youtube.com/watch?v=KxrWVqT81ww


 

 



 

 


