
“Entre 
Castelos”  é 
um peddy-paper 
que unirá por trilhos 
e picadas o Castelo 
de Palmela à 
Fortaleza de S. 
Filipe, em Setúbal. 
Terá oportunidade 
de visitar o 

património histórico da Vila de Palmela e entre a vila, a Serra dos Gaiteiros e S. Filipe, espera-o um 
património paisagístico e natural num terreno com acidentes de relevo geográfico. 
“Entre Castelos” é uma caminhada pedestre organizada pela Associação de Atletismo 
LEBRES do SADO e integrada na programação dos “Jogos do Sado” da CMSetúbal, realizada por 
equipas ao ritmo de cada uma com saída do Castelo de Palmela de 2 em 2 minutos. 
 

Data: 15 de Abril de 2012 
Hora: 10,15h 
Local de concentração e secretariado: Castelo de Palmela 

Local de chegada: Fortaleza de S. Filipe em Setúbal 
Percurso: Urbano ( 2kms) e rural 
Distância: 14,5kms 
Níveis de altimetria: entre os 226m – 25m – 88m 
Grau de dificuldade: 3 numa escala de 0 a 5 
Nº de “Estações”: 18 
Tipo e dificuldade de questões colocadas:  50% de observação visual com um grau de 
dificuldade 2 de 0 a 5 
Equipas: de 3 ou 4 pax – a equipa terá que ser caracterizada por um nome próprio 
Formação das Equipas: Mista – Masc ou Fem ( terá que ser indicado no acto da inscrição) 
Forma de inscrição: As inscrições terão que ser enviadas para acarolino.cruz@gmail.com 
ou lebresdosado.geral@gmail.com acompanhadas do comprovativo do pagamento da taxa de 
inscrição. ( print). O NIB das Lebres do Sado é o seguinte: 003 507 520 000 527 693 096  
Data limite das inscrições: 11 de Abril 
Taxa de inscrição: 3,5€ por pax  + 2€ se utilizar o autocarro 
Lembranças de participação: T-shirt – saco de marinheiro e garrafa de vinho da região 
Sugestões: Os participantes deverão levar calçado e roupa adequada, 1,5l de água, barras de 
cereais e ou fruta. Obrigatório levar telemóvel e uma caneta. 
 

Nota: A organização colocará um autocarro à disposição dos participantes, na Fortaleza de S. Filipe por 
uma taxa de 2€ por pax, de forma a que possam deixar as suas viaturas no local de chegada. Este 
autocarro sairá às 09,45 para Palmela 

Esta actividade é a 2ª de três que compõem o Circuito de Peddy-paper do presente ano civil, cuja 
classificação é obtida a partir do somatório dos pontos conquistados em cada um dos Peddy-papers. ( 
Ranking) 
 

À equipa com melhor tempo serão atribuído 100 pontos. Às restantes Equipas será atribuída uma 
pontuação proporcional ao tempo gasto. 
 

À Equipa com maior Nº de respostas certas serão atribuídos 200 pontos. Às restantes Equipas será 
atribuída uma pontuação proporcional ao Nº de respostas certas. 
 

Para efeitos de classificação serão considerados três escalões – Masc – Fem e Misto. 
Os participantes estão cobertos pelo seguro dos “Jogos do Sado” da CM Setúbal, no entanto serão 
sempre responsáveis pela sua condição física. 
 

Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas para os endereços de correio electrónico indicados ou para 
os móveis: 919 832 316 ou 919 753 745 


