
Caminhada entre o TÂMEGA E O DOURO 
26 e 27 de maio de 2018 – sábado e domingo 

CAMINHADA DESPORTO 

A Eco Via do Tâmega resulta da antiga linha do comboio que ia de Livração a Arco de Baúlhe. 
Em boa parte decorre ao longo do vale do Tâmega. 
É nosso propósito fazer o percurso entre Cabeceiras de Basto e Amarante, na extensão de uns vinte quilómetros. 
Mais ou menos cinco horas de caminhada. 
É um percurso quase plano, não tendo por isso grande dificuldade.  
Contudo, quem não quiser fazer os vinte quilómetros, pode iniciar, ou terminar, em CODEÇOSO, ou continuar no 
autocarro. 
Assim temos: 
No sábado, dia 26 de maio, partimos de Lisboa às 6H30. Almoço em Amarante; 
Após o almoço vamos para Celorico de Basto. Pelas 15 horas, damos início à caminhada; 
Dormida no hotel Navarras-Amarante. 
No domingo, vamos em direção a Vila Boa do Bispo (Marco de Canaveses) onde tem início o PR2 Dois Rios Dois 
Mosteiros, que termina junto ao Mosteiro de Alpendurada. Almoço em Alpendurada. 



CAMINHADA DESPORTO 

Inscrições até 25 de março. No dia 26 de março o 
Clube colocará no site o nome dos Associados cujas 
inscrições forem consideradas. Não é válida 
nenhuma inscrição não confirmada pelo Clube. 
Após divulgação no site, as desistências têm o 
custo que o Hotel e restaurantes nos possam vir a 
imputar, salvo se outro Sócio ocupar a vaga. 

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt 

Local da partida: Rua Ivone Silva (junto ao Hotel Zurique/estação da 
CP de Entrecampos); 

Hora da partida: 6H30 do dia 26 de maio, sábado; 

Chegada a Lisboa: 22H aproximadamente do dia 27, domingo; 

Grau de dificuldade: 3 (de 1 a 5, para o PR2), distância aproximada 
12 Km, para o PR2; 

Limite de inscrições: 52 (ao efetuar a inscrição pode aparecer a 
informação que já se encontra esgotado, mesmo assim não deixe 
de confirmar a sua inscrição, porque se houver desistências poderá 
ocupar essas vagas); 

Custo: 79€, incluí 3 refeições, autocarro e hotel, em quarto duplo; 

O quarto single tem o custo de mais 20€, mas está dependente da 
disponibilidade do Hotel. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO TÂMEGA E DOURO 
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