
Lazer  e Tempos Livres Caminhada Entre a Terra e o Mar
EV: 452132 e 1004672

15 de março                                                         Caminhada em Famalicão da Nazaré
Entre a Terra e o Mar - É um circuito pedestre de pequena rota, que envolve as vertentes Leste e Oeste da 
Serra da Pescaria, Freguesia de Famalicão, Concelho da Nazaré.
Um misto de caminhos rurais, florestais e urbanos, em zona sempre junta ao Oceano, com destaque para a 
passagem pela emblemática Praia do Salgado.

Trata-se de um percurso certificado pela Federação Portuguesa de Campismo e Montanhismo de Portugal.

Esta atividade insere-se numa caminhada de âmbito social, denominada “2ª Marcha Centro Solidário”, 
promovida pelo Centro Social da Freguesia de Famalicão.promovida pelo Centro Social da Freguesia de Famalicão.

Distância da caminhada: 11 km.
Grau de dificuldade: Nível 2/3 - médio baixo.

Após a caminhada, segue-se um almoço convívio.
Para os utilizadores do autocarro, o grupo antes do regresso vai até à Nazaré.
Teremos oportunidade de imaginar, lá do Sítio, Dom Fuas Roupinho montando o seu cavalo e perseguindo 
um veado. Mas eis que o animal fica empinado perante o precipício, e, olhando Dom Fuas para o areal, em 
que as ondas se espraiavam, vê que as mesmas estavam muitos metros abaixo do ponto onde se encontrava. 
Mas se alguém quiser perseguir uma onda gigante, da Praia do Norte, terá de levar a sua (montada) prancha.

Programa

Para quem vem de Lisboa, de autocarro, o horário é:
Partida de Lisboa: 07:00 horas.
Local da partida: Rua Ivone Silva (junto ao hotel Zurique / estação da CP Entre-Campos).
Previsão de chegada a Lisboa: 19:30 horas, aproximadamente.

09h00 - Concentração junto ao Polidesportivo da localidade e início da caminhada, com passagem pela Praia 
do Salgado, Serra da Pescaria e outros locais de interesse.

Em horário a combinar localmente será serviço um reforço alimentar

Horários

Em horário a combinar localmente será serviço um reforço alimentar.

13h00 - Almoço: Sopa, Porco no Espeto, Grelhados Mistos,
Bebidas e Sobremesas.

 Custo (para quem não utiliza o Autocarro de Lisboa):
Adultos: 8.00 € / sócio (inclui refeição);
Crianças (6 aos 12 anos): 5.00 € / sócio (inclui refeição).

 Custos (para quem utiliza o Autocarro de Lisboa):
16 00 € / sócio (inclui transporte e refeição)

Custo

16,00 € / sócio (inclui transporte e refeição).

Inscrições reabertas e limitadas até 9 de março. 
No dia 11 de março, o Clube divulgará no site o nome dos sócios cujas inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp.

Recomenda-se: calçado adequado para caminhar e proteção para o sol ou chuva, consoante o dia.
Levar bebidas e algum alimento.

Informações: alexandre.vieira@millenniumbcp.pt ou joselopespereira@sapo.pt (para quem parte de Lisboa).
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O Clube Millennium bcp não se responsabiliza por danos pessoais ou materiais que possam ocorrer com 
qualquer dos participantes durante a atividade.

Caminhada Entre a Terra e o Mar INSCRIÇÕES FECHADAS


