
Programa 

Caminhada de FÁTIMA ao CASTELO de OURÉM 
15 de outubro de 2017 - domingo 

DESPORTO CAMINHADA 

FICHA DE INSCRIÇÃO FÁTIMA-CASTELO OURÉM 

Local da partida: R. Ivone Silva (junto ao hotel 
Zurique/estação da CP Entrecampos); 

Hora da partida: 7H30; 

Hora prevista final: 20H; 

Distância aproximada: 11 Km; 

Grau de dificuldade: 2,5 (de 1 a 5); 

Custo: €18,5, inclui transporte e refeição; 

Máximo de inscritos: 53; 

Desistências: após confirmação através do site, 
as desistências terão um custo de €7, salvo se 
outro Sócio ocupar a vaga. 

Inscrições até 9 de outubro. No dia 11 de outubro 
o Clube colocará no site o nome dos associados 
cujas inscrições forem consideradas.  

Não é válida nenhuma inscrição não confirmada 
pelo Clube. Após divulgação no site e caso não 
possa comparecer, avise de imediato o Clube ou o 
Seccionista.  

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt  

Ainda no rescaldo da última peregrinação, de 2017 a Fátima, 
vamos fazer por ali uma caminhada, mas no sentido contrário 
ao que fazem os peregrinos. 
Saindo de próximo do Santuário, subimos e descemos, por um 
misto de caminhos de terra batida e alcatrão, que nos levam, 
quase de imediato, a passar por matos onde encontraremos 
alguns medronhos, possivelmente já maduros. 
Vamos passar pelas fontes onde, em tempos idos, mas não 
muito distantes, as pessoas se abasteciam da água de que 
necessitavam. 
Veremos velhas oliveiras, já com muitos séculos, anteriores à 
fundação da nacionalidade e que hoje em dia são parte 
integrante dum parque de lazer. 
E porque a subida do morro, que nos leva ao Castelo, é um 
pouco difícil, uma parte do percurso, quase no final, será feita 
de autocarro. 
Percorridos os meandros da Colina do Castelo, vamos para um 
restaurante da região, onde teremos uma refeição em jeito de 
petisqueira. 
Finda a refeição, voltamos a Fátima. Paramos ali algum tempo, o 
suficiente para um tempo livre. 
Pouco depois das 18.00 horas estaremos de partida. 
Embora o percurso não tenha grandes desníveis, no caso do 
terreno estar húmido, é conveniente levar o bastão, para evitar 
escorregar. 

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000034863
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