
|   Bike Stations Alentejo – Polo de São Mamede

Centro de 
Cyclin'Portugal

Localização Georreferenciação Horário de Funcionamento Contactos Outra informação Equipamentos Disponíveis Outros Serviços Associados e Mais Valias

Castelo de Vide -
Marvão

Porta de 
Entrada da 

Barragem de 
Póvoa e Meadas

39°28'46.8"N 
7°33'03.2"W

Disponível 24h por dia
Posto de Turismo: 
+351 245 908 227 

Posto de Turismo de 
Castelo de Vide: todos os 
dias das 09h00 às 18h00 -
horário de Verão e/ou das 
09h00 às 17h00 horário de 

Inverno

Equipamento de lavagem e 
pequena reparação, sanitários, 

centro de interpretação da 
barragem

Água potável, ponto de luz, estacionamento automóvel; 
miradouro para a Barragem; balneários disponíveis 24h;

Junto às Piscinas 
Municipais de 

Castelo de Vide

39°24'39.3"N 
7°27'00.9"W

De acordo com o utilizado pelo Posto de 
Turismo de Castelo de Vide: todos os dias 09h00 

às 18h00 - horário de Verão e das 09h00 às 
17h00 horário de Inverno

Posto de Turismo: 
+351 245 908 227 

n/a

Equipamento de lavagem e 
pequena reparação, sanitários, 

polidesportivo, campos de ténis, 
piscinas cobertas e descobertas

Área potável, ponto de luz, WiFi, estacionamento automóvel; 
fontes, skatepark, alojamentos e restauração na proximidade, 

superfície comercial na envolvente; duches em horário de 
funcionamento da piscina coberta (todos os dias e aos domingos 
só de manhã), salvo quando a mesma se encontra encerrada ao 

público (Verão), sendo que nesta situação os utilizadores 
poderão utilizar os balneários do Pavilhão Gimnodesportivo, nos 

dias uteis e em horário do pavilhão;

Edifício do 
Antigo Mercado 

da Beirã

39°26'42.8"N 
7°22'08.4"W

Oficina - 24h; Balneários - de 2ª a 6ª feira, entre 
as  09h00 e as  17h00, sendo que a chave deverá 
ser requisitada na Junta de Freguesia (Rua 16 de 
Julho, nº 33 - 7330-012 Beirã). De 2ª a 6ª feira a 

partir das 17h00 e fins de semana,  a chave 
deverá ser requisitada no estabelecimento 

localizado na Rua 16 de Julho, nº46, 7330-012 
Beirã 

Junta de Freguesia da 
Beirã: 

+351 245 992 314

Posto de Turismo de 
Marvão 

+351 245 909 131

Equipamento de lavagem e 
pequena reparação, sanitários, 
espaço de convívio polivalente

Área potável, duches, ponto de luz, WiFi, estacionamento 
automóvel; alojamentos e restauração na proximidade

Reguengo –
Portalegre

Junto ao 
polidesportivo 
do Reguengo

39°17'52.6"N 
7°23'42.1"W

09h00 às 12h30 e das 13h30 às 17h00 (de 
segunda a sexta-feira) 14h00 às 20h00 (sábado e 

domingo)  

União de Freguesias de 
Reguengo e S. Julião: 

+351 245 208 954;
Posto de Turismo: 
+351 245 307 445

n/a
Equipamento de lavagem e 

pequena reparação, sanitários
Área potável, duche, ponto de luz, estacionamento automóvel; 

alojamento na proximidade

Arronches
Zona desportiva 

de Arronches

39°07'35.1"N 
7°16'34.3"W

09h00 às 12h00 e das 16h00 às 20h00. Nos fins 
de semana e sempre que as instalações do 

complexo desportivo estejam encerradas,  a 
chave deverá ser requisitada no balcão de 

atendimento do Museu De(A) Brincar mediante 
preenchimento de formulário próprio.

+351 245 580 080 
(Horário de atendimento 

09h00 às 17h00)
n/a

Equipamento de lavagem e 
pequena reparação, sanitários

Área potável, duche, ponto de luz, estacionamento automóvel; 
complexo desportivo polivalente



|   Bike Stations Alentejo – Polo da Serra D’Ossa 

Centro de 
Cyclin'Portugal

Localização Georreferenciação Horário de Funcionamento Contactos Outra informação 
Equipamentos 

Disponíveis
Outros Serviços Associados e Mais Valias

Serra d'Ossa

Ecomuseu do 
Redondo

38°39'47.9"N 
7°35'41.4"W

09h00 às 17h00 
(com pré-marcação)

Associação BTT Serra D'Ossa Tlm.: 
+351 966 568 407 e-mail: 

bttserradossa@gmail.com; 
C.M.Redondo Tlm: +351 968 587 169; 
+351 266 989 210; emarreiros@cm-

redondo.pt; www.cm-redondo.pt 

Ecomuseu: Latitude: 
38.663574 Longitude -

7.594746

Equipamento de lavagem e 
pequena reparação (em 

instalação), sanitários

Área potável, ponto de luz, estacionamento automóvel, 
ecomuseu do Redondo, zona de piqueniques e estadia. Duches, 

com pré-agendamento recomendado, no horário do 
equipamento (09h00 às 17h00)

Campo de 
Futebol de Rio de 

Moinhos

38°46'16.0"N 
7°29'56.1"W

+351 268 891 630

Posto de Turismo - Borba 
Telefone: +351 268 891 630. 

Coordenadas - 38°48'21. 
7°27'15., 7"W, Borba

Equipamento de lavagem e 
pequena reparação, 

balneários

Área potável, ponto de luz, estacionamento automóvel; 
complexo desportivo polivalente, zona polivalente para estadia. 

Duches, com pré-agendamento recomendado, no horário do 
equipamento

Antiga escola 
primária da 

Aldeia da Serra

38°42'30.4"N 
7°33'50.3"W

09h00 às 17h00 
(com pré-marcação)

Associação BTT Serra D'Ossa 
Tlm.: +351 966 568 407; 

bttserradossa@gmail.com; 
C.M.Redondo Tlm.: +351 968 587 169  

emarreiros@cm-redondo.pt 
C.M.Redondo Tel.: +351 266 989 210 

geral@cm-redondo.pt / www.cm-
redondo.pt

Coordenadas GPS: Centro 
Cycling Serra D'Ossa: 
Latitude 38.708357 

Longitude -7.563696

Equipamento de lavagem e 
pequena reparação, 

sanitários

Área potável, ponto de luz, WiFi, estacionamento automóvel, 
zona polivalente par estadia; Duches, com pré-agendamento 
recomendado, no horário do equipamento (09h00 às 17h00)



|   Bike Stations Alentejo – Polo do Baixo Alentejo

Centro de 
Cyclin'Portugal

Localização Georreferenciação Horário de Funcionamento Contactos Outra informação 
Equipamentos 

Disponíveis
Outros Serviços Associados e Mais Valias

Almodôvar
Complexo 

Desportivo de 
Almodôvar

37°31'29.7"N 
8°03'44.5"W

De 15 de setembro a 14 de junho -
de segunda à sexta-feira das 10h00 

às 20h00 e sábados das 10h00 às 
19h00. De 15 de junho a 14 de 

setembro - de terça a domingo das 
10h00 às 20h00

Telefone: +351 286 660 220; 
Telemóvel: +351 962 002 012

As chaves do Centro 
encontram-se na receção 
das Piscinas Municipais 
(Complexo Desportivo)

Equipamento de lavagem e 
pequena reparação, 
sanitários e duche.

Água potável, ponto de luz, estacionamento automóvel e área 
desportiva e de lazer. Duches disponíveis, mediante o horário 

do complexo desportivo (De 15 de setembro a 14 de junho - de 
segunda à sexta-feira das 10h00 às 20h00 e sábados das 10h00 

às 19h00. De 15 de junho a 14 de setembro - de terça a domingo 
das 10h00 às 20h00).

Ourique

Centro da vila, na 
Porta de Entrada 

do Centro de 
Cycling

37°39'04.3"N 
8°13'44.1"W

Posto de Turismo: Inverno - de 2ª a 
6ª feira: 09h00 às 17h30 | Sábados: 

09h00 às 15h; Verão: de 2ª a 6ª feira: 
09h00 às 18h30 | Sábados: 10h às 

13h00 e das 14h00 às 17h00. 
Domingos e feriados: Dirigir-se à 

sede dos Bombeiros Voluntários de 
Ourique para solicitar a chave.

Posto de Turismo para solicitar a 
chave. 

+351 910 916 565

GPS: 
Posto de Turismo: Latitude: 

37.650528 Longitude: -
8.225306 Bombeiros 

Voluntários de Ourique: 
Latitude: 37.652386 

Longitude: -8.227233 

Equipamento de lavagem e 
pequena reparação, 

sanitários

Agua potável, ponto de luz, estacionamento automóvel; zona 
de estadia e jardim, alojamento, restauração e espaços 

comerciais na proximidade; duches disponíveis 

Serpa
Parque de 
Campismo

37°56'29.9"N 
7°36'10.1"W

Disponível 24h por dia

Gab. Mov. Associativo Desp. Juv. 
+351 284 540 129 

movimentoassociativo@cm-serpa.pt 
Parque Campismo +351 284 540 193

https://www.visitserpa.pt/
Equipamento de lavagem e 

pequena reparação, 
sanitários com duche 24h

Água potável, ponto de luz, estacionamento automóvel; zona 
de estadia e jardim; duches disponíveis 24h

https://www.visitserpa.pt/

