
CAMINHADA DESPORTO 

Dia 1 - sábado 
 
Saímos de Lisboa às seis e meia, com destino a Arcos de Valdevez, onde almoçaremos. 
Após o almoço vamos até ao Lindoso, com paragem nos Espigueiros e dali para o Soajo.  
Paramos algum tempo para vermos mais Espigueiros e darmos uma volta pela povoação. 
Continuamos viagem até à Porta do Mezio, onde faremos uma caminhada de nível fácil. 
Seguimos para Arcos de Valdevez para alojamento e jantar. 

PROGRAMA 

ECOVIA DO VEZ – Arcos de Valdevez 
1e 2 de junho de 2019 – sábado e domingo 



CAMINHADA DESPORTO 

FICHA DE INSCRIÇÃO ECO VIA DO VEZ 

Inscrições até 18 de fevereiro. No dia 19 de 
fevereiro 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, e caso não 
possa comparecer, avise o Clube ou o Seccionista. 

Desistências: os Sócios terão o custo que a 
hotelaria exigir ao Clube.  

Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt  

Local da partida: R. Ivone Silva (junto ao Hotel Zurique, estação da 
CP de Entrecampos); 

Hora da partida: 6H30; 

Chegada a Lisboa: pelas 22H30 aproximadamente; 

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 
sempre ocupar essas vagas); 

Custo: 95€, inclui transporte, 3 refeições e dormida;  

O quarto single tem um custo suplementar de 30€, estando a sua 
disponibilidade dependente. 

Dia 2 – domingo 
 
Saímos de Arcos de Valdevez às 8H30, com destino à aldeia de Sistelo. 
Caminharemos cerca de 14 km, naquela que é a parte mais interessante da Eco Via, num percurso de nível médio. 
Segue-se o almoço (Arcos), findo o qual iniciamos a viagem de regresso, para estarmos em Lisboa pelas 22H30. 
Se o horário o permitir, paramos alguns minutos em Ponte de Lima, que é sempre agradável de se ver. 

PROGRAMA 

ECOVIA DO VEZ – Arcos de Valdevez 
1e 2 de junho de 2019 – sábado e domingo 
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