
Local / Data: Aldeia da Serra, Redondo  -  29 a 31 de Março de 2019  
Dificuldade: Média +  Distancia aproximada 16 Km 
Data limite inscrição: 27 Março  2019 
Valor da inscrição: 
 

 

 

 
 
 
 
 

Incluído no programa: 2 noites alojamento  Hotel**** em quarto duplo (quarto single exige pagamento 
de suplemento),  2 pequenos-almoços,  1 jantar; visita guiada ao Convento, e acompanhamento por 
guias credenciados.   Solicitar programa detalhado à secretaria do Clube PT 
Pagamento por transferência bancária para o NIB. 0065 0921 00000560006 34 
Após efetuar o pagamento enviar para zcs@clubept.pt os seguintes dados: nome, nº colaborador, nº 
cartão cidadão e cópia do comprovativo do pagamento 
Acompanhamento e seguro da actividade: Caminhos com Carisma  RNAT 86/2016  e RNAVT Registo n.º 
7159 

A Serra d’ Ossa, com uns escassos 650 m de altitude, é a principal elevação do Alentejo Central. O seu núcleo 
central junta os concelhos de Estremoz, Borba e Redondo. Pelas suas vertentes escorrem as águas que 
alimentam, de um lado, a bacia do Guadiana, do outro a bacia do Tejo. Contrastando com este relevo, 
essencialmente xistoso, estende-se a chamada Zona dos Mármores, num eixo que liga Estremoz, Borba, Vila 
Viçosa e Alandroal. 
Esta serra apresenta muitas características do elenco florístico das regiões mediterrâneas, e onde se encontram 
os monumentos religiosos que caracterizaram a vocação eremítica da zona. Os monges eremitas terão chegado 
à Serra d’Ossa no século IV, e sabe-se que se estabeleceram definitivamente durante o período da reconquista. 
Foram eles, primeiro em pequenas cavernas ou aproveitando o que encontravam, e mais tarde em conventos, 
que moldaram a região.  
Junto à Serra, iremos também visitar as aldeias circundantes caraterizadas por apresentarem muitos vestígios 
de ocupações passadas, que remontam a vários milhares de anos atrás. Onde se destacam as construções 
megalíticas, mais conhecidas por Antas, uma das mais expressivas marcas humanas na paisagem local e 
regional. 
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Caminhada na Serra d’Ossa 
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Noticias também no Facebook: http://Facebook.com/cptcentrosul 
Inscreve-te como sócio em www.clubept.pt 

Informações: Secretaria do Clube PT- Lisboa - Tel. 213194750 email: zcs@clubept.pt 
 Caminhos com Carisma,   Miguel Pereira   914907446 / 967055233 

Os valores dependem do tipo de quarto no Hotel no Hotel Convento de São Paulo****  Sócios Não Sócios  
Quarto Cruzeiro - situado fora do edifício principal  130 € 140 € 
Suíte Fonte  - situado fora do edifício principal 150 € 160 € 
Quarto São Paulo - situado dentro do edifício principal 165 € 175 € 
Quarto Standard - dentro do edifício principal, nas antigas Celas 165 € 175 € 


