REGULAMENTO CAMINHADA DA PRIMAVERA - FAFE
10 KM - 27 de Março de 2022

Esta atividade é organizada Bolota Campestre- Associação de Desenvolvimento Local de Monte e
Queimadela com sede no Largo do Outeirinho 44, 4820-560 Queimadela com o NIF 513701745.
A caminhada terá como trajeto principal PR APANHA PEDRINHAS e a envolvência da GR43 TERRAS
ALTAS DE FAFE.
A partida será na Igreja de Queimadela - Fafe.
Nos primeiros quilómetros percorreremos a margem do Rio Vizela em direção ao lugar de Sta Cruz
passando por pequenos cursos de água sem grande exigência técnica. Chegados a Sta Cruz, com o
objetivo de chegar a Luílhas a caminhada torna-se mais exigente a nível físico pois serão três
quilómetros de subida, em estradão de terra aberto e sem obstáculos.
Chegados a Luílhas faremos uma paragem para abastecimento com o objetivo de visitar a antiga
escola primária, agora remodelada e com uma mensagem ambiental forte sobre a sustentabilidade e
o planeta.
A última parte do percurso é a descer e de exigência moderada, sendo que nos últimos quatro
quilómetros passaremos pelo lugar de Argande, assistiremos à plantação de árvores e outros
momentos lúdicos associados ao caráter ambiental da caminhada, terminado a caminhada em
Queimadela.
Aproximadamente três horas será o tempo estimado que terá a caminhada.
Sobre o estacionamento haverá junto à partida um parque para organizar todas as viaturas.
Limite de inscrições: 300 pessoas.
Programa | 27 MARÇO
08h30 – Ponto encontro | IGREJA DE QUEIMADELA
08h45 – Início da Caminhada
12h45– Fim da Caminhada
13h00 – Convívio dos participantes
Valor Inscrição: 5€ - 1 de Fevereiro a 15 de Fevereiro
6€ - 16 de Fevereiro a 15 de Março (Inclui: seguro acidentes pessoais, seguro responsabilidade civil,
lembrança da caminhada)
•

Oferta por opção do participante - 1 T-Shirt ou Plantação de uma árvore.

Data-limite inscrições: 15 de Março 2022

Para esclarecimentos adicionais o contacto via WhatsApp é 932287990

C1 - Internal use

