
Caminhada na Ecovia do Vez – Arcos de Valdevez 
24 e 25 de junho de 2017 – sábado e domingo 

DESPORTO CAMINHADA 

Sábado, 24 de junho 

Saída: Estação de Braga às 10h30; 

Caminhada na Porta do Mezio; 

Grau de dificuldade: 2 (de 1 a 5);  

Distância prevista: 7 Km. 

Domingo, 25 de junho 

Saída de Arcos de Valdevez: 08h00; 

Grau de dificuldade: 2,5 (de 1 a 5); 

Distância prevista: 14 Km; 

Chegada prevista a Santa Apolónia (Lisboa): 23h30. 

CUSTOS 

Quarto duplo: €60 (inclui transporte, de Braga e regresso, 3 
refeições, dormida na Residencial D. António e entrada no 
Festival Internacional de Jardins); 

€45 (sem dormida); 

€30 (sem dormida e sem jantar). 

Inscrições até 26 de abril. No dia 28 de abril o 
Clube colocará no site o nome dos associados cujas 
inscrições forem consideradas. 

Limite: 50 Sócios inscritos. 

Não é válida nenhuma inscrição não confirmada 
pelo Clube. Após divulgação no site e caso não 
possa comparecer, avise de imediato o Clube ou o 
Seccionista. Não são aceites justificações de faltas. 

As desistências, após confirmação pelo Clube, 
terão o custo que a residencial exigir, salvo se 
outro sócio ocupar a vaga em aberto.  

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt  

A Ecovia do Vez é um percurso com uma extensão de 33 Km que vai de Jolda ao Sistelo, no concelho de 
Arcos de Valdevez. 
Vamos propor aos Sócios fazer uma parte desse percurso começando em Sistelo por ser, a nosso ver, a 
parte mais interessante daquela Eco Via. 
Mas não vamos somente fazer esta caminhada. 

mailto:joselopespereira@sapo.pt
mailto:joselopespereira@sapo.pt
mailto:joselopespereira@sapo.pt


Programa – 24 de junho - sábado 

DESPORTO CAMINHADA 

Os Sócios terão de se deslocar até Braga, através de meios próprios, para nos encontrarmos em frente à estação de Braga às 

10h30 (há um Alfa Pendular que sai de Lisboa às 07h00 e chega a Braga às 10h25). 

Podem aproveitar e ir na véspera, para assistirem aos festejos do São João, em Braga ou no Porto. 

Saímos de Braga em autocarro em direção à Serra da Peneda. 

Passamos por Entre Ambos os Rios, Lindoso, Soajo, Porta do Mezio e Arcos de Valdevez. 

Haverá uma caminhada de nível fácil, na Porta do Mezio. 

Jantar e dormida em Arcos de Valdevez. 

Programa – 25 de junho - domingo 

Saída de Arcos de Valdevez às 08h00 com destino a Portela de Alvite/Sistelo. 

Segue-se a caminhada pela Ecovia com a extensão de 14 Km. 

No regresso a Braga passamos por Ponte de Lima onde faremos uma visita ao Festival Internacional de Jardins, seguindo-se 

algum tempo livre. 

Saída de Ponte de Lima em hora a acertar, na altura, de modo a chegar a Braga a tempo de embarcar  no Alfa das 20h07, para 

quem se desloca de comboio. Aconselha-se a aquisição dos bilhetes de comboio com antecedência, pois é muito provável 

que esgotem (S. João). 

 

O Clube fez uma reserva de 25 quartos duplos na Residencial D. António. Caso haja Sócios que prefiram dormir noutro local, 

o limite poderá ir até aos 55 Sócios neste passeio. 

Outras opções para dormida: Hotel Arcos, Hotel da Ribeira e a Residencial D. Isabel (ficam todos perto do local onde se vai 

jantar). 

Caminhada na Eco Via do Vez – Arcos de Valdevez 
24 e 25 de junho de 2017 – sábado e domingo 

FICHA DE INSCRIÇÃO ARCOS DE VALDEVEZ 

Festival Internacional de Jardins 

http://clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000034191

