Actividades CMA
Pedestrianismo | 25 Setembro 2022| Serra de Montejunto

“À Descoberta da Serra Montejunto “
A Serra de Montejunto é uma serra de Portugal integrante do Sistema Montejunto-Estrela e localizada
nos concelhos de Alenquer e Cadaval. É o miradouro natural mais alto da Estremadura, elevando-se a
666 m de altitude, tendo 534 metros de proeminência topográfica.
Subir ao alto desta serra a paisagem é deslumbrante. Lá do alto vê-se todo o distrito de Lisboa e o
litoral até à Nazaré. As aldeias no caminho também são bonitas.Uma montanha com história, era
daqui que era enviado o gelo para Lisboa. um local para descobrir num dia de fim de semana...

Dados Técnicos
Hora e Ponto de encontro: 09h30 | Centro de Interpretação Ambiental da Serra de Montejunto / Fábrica do
Gelo
•
•
•
•

Início: 09h30 | Distância: 12 Kms
Grau de dificuldade: moderado
Tipologia: Circular

Coordenadas geográficas (GPS): 39.179964, -9.049656 ou 39° 10' 47" N / 9° 2' 58" W

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; praticantes 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 21de Setembro (podem encerrar antes da data)
NIB CMA: 003600439910018875487
As inscrições podem ser pagas via transferência bancária, ou na sede CMA: 4ª.
feira 20h às 21h.

Em caso de pagamento por transf. bancária, envie-nos por email o comprovativo

com o seu nome.
Inscrições online Clique AQUI:
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