Actividades CMA
Pedestrianismo | 21 Abril 2013 | Santa Susana - Alcácer do Sal

ROTA do SADO
A pitoresca aldeia de Santa Susana, que dá nome a uma das seis freguesias deste Concelho, é um local
inesquecível, onde a natureza se mistura entre o verde dos campos e o azul das águas da albufeira,

com os sons dos guisos do gado e aroma das pastagens alentejanas. A albufeira representa um
enorme atrativo turístico para a região, e faz parte da Barragem do Pêgo do Altar. Esconde a antiga
ponte de caraterísticas românicas que unia as populações de Santa Susana e S. Cristóvão.

A Barragem Salazar, seu nome original, foi construída durante o Estado Novo e inaugurada em 1949. É
alimentada pela ribeira das Alcáçovas e faz parte integrante da bacia hidrográfica do Sado. O Percurso

que vos propomos, leva-nos a calcorrear em torno da albufeira, passando pela inativa linha férrea e
seus túneis, que propositadamente foi construída para transporte de pedra de uma pedreira nas
imediações até ao paredão da barragem aquando a sua construção, não deixando despercebido aos
menos atentos as lindíssimas paisagens sobre a região!

Dados Técnicos
•
•
•

Hora e Ponto de encontro: 09h00 | Santa Susana - Largo da Junta Freguesia
Início: 09h30 | Duração (aprox): 4 horas | Distância: 16 Kms
Grau de dificuldade: Médio 3 (0-5) com 2 inclinações mais acentuadas | Topologia: Circular

A não esquecer
•

Calçado confortável com sola aderente, chapéu, roupa adequada ao tempo, protector solar,
água q.b., merenda leve, câmara fotográfica e boa disposição.

Custos inscrição

•
•

Sócios CMA com quotas em dia; p raticantes com Licença FCMP (seguro
modalidade A,B, C, D ou E: gratuito
Praticantes não associados CMA; sem Licença FCMP : 4€ (para activação seguro
desportivo Liberty Seguros)

Inscrições limitadas e obrigatórias até 17 Abril (podem encerrar antes da data)
NIB CMA: 003600439910018875487

As inscrições podem ser pagas via transferência bancária, ou na sede CMA: 4ª. feira 19h às 21h.

Em caso de pagamento por transf. bancária, envie-nos por email o comprovativo com o seu nome.
Inscrições online em http://www.cmarrabida.org/inscricaoproxactividade.html
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