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28 de abril a 2 de maio de 2017 Programa 

Um grupo de 5 Associados propõem-se fazer a 

mítica EN2 de Chaves a Faro (qual Route 66 à 

portuguesa), unindo de Norte a Sul o País em 

bicicleta numa jornada em (apenas) 4 dias! 

São 4 grandes etapas! 4 GranFondos! Um total 

de cerca de 40 horas de esforço para 739 km 

de extensão e uma altimetria positiva 

equivalente a 5,1x o cume da Serra da Estrela. 
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História EN2 

A Estrada Nacional nº 2 atravessa Portugal de Norte a Sul e é a estrada de maior 

extensão do País, tendo o seu início em Chaves (Km 0) e terminando ao Km 737 

em Faro, passando por onze distritos: Vila Real, Viseu, Coimbra, Leiria, Castelo 

Branco, Santarém, Portalegre, Évora, Setúbal, Beja e Faro. 

De Trás-os-Montes ao Algarve, a Nacional 2 atravessa 32 municípios, passa pelo 

interior das povoações e liga paisagens tão diferentes como as vinhas do Douro, as 

planícies do Alentejo ou as praias do Sul do País. 

 

HISTÓRIA: 

 

O troço da EN2 confunde-se com a própria história, sendo que muitos segmentos 

já eram as principais vias romanas que atravessavam a Lusitânia. Com o passar do 

tempo, as principais vias foram sendo melhoradas e ligadas umas às outras, e até 

ao final do séc. XIX, grande parte daquela que é hoje a EN2, já era Estrada Real. 

 

Em 1884, o percurso de Faro a Castro Verde passa a designar-se Estrada Distrital 

nº 128. 

 

Com a implantação da república a estrada chega a Beja e ganha o título de Estrada 

Nacional nº 17, passando a chamar-se mais tarde a Estrada Nacional nº 19 - 1ª. 

 

Um dos grandes projetos do Estado Novo era a criação de uma estrada que ligasse 

o País de lés a lés pelo centro, e a partir de 1930 começaram a ser alcatroados os 

troços de pedra e de terra e construídas as ligações necessárias, até que em 1944 é 

inaugurada a Estrada Nacional nº 2. 

 

O troço que liga Almodôvar a São Brás de Alportel foi, em 2003, classificado 

como Estrada Património devido ao riquíssimo património que a envolve. 

 

Devido às suas características, a EN2 é muitas vezes comparada (embora a uma 

escala muito menor) à Ruta 40 (Argentina) ou à Route 66 (E.U.A.). 
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De 29 de abril a 2 de maio, um grupo de 5 Associados propõem-se fazer a 

mítica EN2 de Chaves a Faro (qual Route 66 à portuguesa), unindo de Norte a 

Sul o País em bicicleta numa jornada em (apenas) 4 dias! São 4 grandes 

etapas! 4 GranFondos! Um total de cerca de 40 horas de esforço para 739 km 

de extensão e uma altimetria positiva equivalente a 5,1x o cume da Serra da 

Estrela. 

 

Segue em anexo o plano previsto (road book) com as respetivas etapas e quem 

estiver interessado em participar na totalidade ou em alguma etapa, que me 

contacte por email (eferreira@millenniumbcp.pt), para combinarmos. 

 

Esta iniciativa pretende fazer sobressair o que de melhor existe na capacidade 

organizativa do Clube Millennium bcp e na capacidade dos seus Associados 

em atingir e superar os objetivos que poucos ousam na sua vida, à semelhança 

do que acontece no trabalho que desenvolvem no Millennium bcp a cada dia. 

 

Esta aventura vai ter a cobertura mediática de reportagem por parte da 

Millennium TV, pelo que gostaríamos de congregar vontades dentro da 

comunidade ciclística do Clube para se juntarem numa caravana de apoio e 

entreajuda. 

 

Deste modo, lançamos o repto a todos os Associados do Clube que queiram 

juntar-se a este grupo de aventureiros para nos ajudar em conjunto ou de forma 

isolada a cumprir cada uma das etapas. Gostaríamos de muita cor de camisolas 

do Clube Millennium bcp na estrada aproveitando para congregar vontades e 

se juntarem num esforço que se fará épico, não só dos protagonistas mas bem 

assim de cada um dos que se dispuserem a fazer tiradas parciais rolando na sua 

companhia, deixando também uma sua participação indelével na História do 

Clube. 

 

O apoio da comunidade alargada de Associados do Clube é muito importante. 

Juntem-se a nós!!! 

Desafio  
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Os Aventureiros  

António Santos, Eduardo Ferreira, Nelson 

Costa, Pedro Silva e Vitor Gomes 
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EN2 – Percurso Total  
Chaves - Faro 



DESPORTO Ciclismo  

  1ª Etapa (29 abril) 
 Chaves – Viseu 

PERCURSO: 

8:00 Km0 – Chaves 

Vidago 

Vila Pouca de Aguiar 

Vila Real 

Peso da Régua 

Lamego 

Castro Daire 

16:00 Viseu 
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  2ª Etapa (30 abril) 
 Viseu – Vila de Rei  

PERCURSO: 

8:00 Viseu 

Tondela 

Santa Comba Dão 

Penacova 

Vila Nova de Poiares 

Góis 

Pedrogão Grande 

Sertã 

16:00 Vila de Rei 
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  3ª Etapa (1 maio) 
Vila de Rei - Torrão  

PERCURSO: 

8:00 Vila de Rei 

Sardoal 

Abrantes 

Ponte de Sôr 

Montargil 

Mora 

Montemor-o-Novo 

Alcaçovas 

16:00 Torrão 
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  4ª Etapa (2 maio) 
 Torrão - Faro  

PERCURSO: 

8:00 Torrão 

Ferreira do Alentejo 

Aljustrel 

Castro Verde 

Almodôvar 

São Brás de Alportel 

16:00 Faro 


