
III Passeio de Motas e Motorizadas do SBC – 15|Junho|2019 

Rota dos Moinhos 
15 de Junho de 2019 

Tire a mota ou a motorizada da garagem, traga 
um amigo, e venha, com o Sindicato dos 

Bancários do Centro descobrir a região de 
Penacova numa viagem pelo imaginário dos 

moinhos de vento e das serras da região.  
                                           Preço: 

        Participante: 15,00 € 
                                Crianças até 12 anos: 7,50 € 

 

Data limite para inscrições: 7 de Junho de 2019 
 

III Passeio de Motas 
e Motorizadas 



Data limite de inscrição: 7 de junho de 2018 
 

Venha, com o Sindicato dos Bancários do Centro, descobrir a região de Penacova, 
numa viagem pelo imaginário dos moinhos de vento e das serras do Concelho. 
Possuindo, actualmente, um dos maiores núcleos molinológicos do país, 
em Atalhada, Aveleira e Roxo, Gavinhos, Paradela de Lorvão e Portela da Oliveira, 
com 19 moinhos de vento em actividade ou em condições de funcionar, o 
Concelho de Penacova, pela sua localização geográfica, com a altitude e a 
existência de zonas ventosas que propiciaram aos seus habitantes aproveitarem 
essa força da natureza, construindo engenhos que transformavam os cereais em 
farinha, se torna o mote para tirarmos da garagem as nossas motas e 
motorizadas e partilhar o gosto pelas duas rodas num fantástico convívio! 
 

Programa: 
09h00 – Concentração dos participantes (Sede do SBC) 
09h15 – Saída para a “Rota dos Moinhos” 
09h45 – Moinho do Roxo 
09h50 – Moinhos da Aveleira 
10h15 – Moinhos de Gavinhos 
11h00 – Moinhos da Portela da Oliveira 
12h00 – Barragem do Coiço 
12h25 – Moinhos da Serra da Atalhada 
13h30 – Almoço no restaurante “O Côta” 
16h00 – Praia Fluvial dos Palheiros 
16h30 – Regresso 
 

Preço: 
15,00 € / pessoa 
Crianças até aos 12 anos: 50% redução 
Nota: 
O custo da participação corresponde ao valor da refeição, devendo ser liquidado 
directamente pelos participantes no local. 
 
Preço: 15,00 € (liquidado directamente pelos participantes no restaurante) 


