
 

 

 

 

 

 

 

Caminhada  

“Natureza, património e doçaria de Fão” 

27.MAIO.2018  

Programa: 

 

8h30m - Concentração / Formalidades de inscrição – Igreja do Bom Jesus – Fão 

               Alameda do Bom Jesus / Junto à Pousada da Juventude 

                           (coordenadas GPS acesso ao local – 41° 30`39042 N  /  8° 45`54.45 O  )                                                              

9h00m – Briefing / Exercícios de aquecimento / Inicio da atividade; 

12:00h – Final da atividade 

 

Informações: 

 

Descrição: Caminhada com dificuldade física baixa com percurso circular. Com início junto à Igreja do bom Jesus de Fão, a 

atividade desenrolar-se-á por zonas de pinhal, caminhos, praia e centro histórico da Vila de Fão. Visita marcada a importante 

património local, tal como: Capela de Santo António, Capela e facho da Bonança, pinhal e praia de Ofir. Na restinga terá 

oportunidade de assistir à união entre o Cávado e Atlântico uma oportunidade soberba para registo de excelentes momentos, 

não esqueça a máquina fotográfica.  

No final haverá degustação de doçaria tradicional local, a “clarinha”. 

 

Obs.:Para chegar ao local de partida/chegada da atividade siga indicações Pousada da Juventude ou Igreja do Bom Jesus 

(Fão). Saída A28 – Fão / Apúlia | Nacional 13 - Seguir direção Viana do Castelo até Fão 

 

Distância: 12 Km 

 

Idade mínima: 14 anos 

 

Grau dificuldade: Médio / Alto 

 

Custo participação: 2€ (Inclui; guia do percurso, seguro e abastecimento) 

 

Inscrições: Até às 22h do dia 24 de maio em www.esposende2000.pt 

 

Forma de organização: Professores de Educação Física / Monitores são responsáveis pela organização e acompanhamento 

durante o percurso. 

Os participantes não podem ultrapassar o Professor / Monitor que faz o papel de Guia. 

Serão definidos pontos intermédios de paragem para que os participantes fiquem agrupados. 

 

Contactos:  253 964 182 / 966 706 638 / hugorocha@esposende2000.pt                                                   

Obs.: Sugere-se a utilização de sapatilhas / botas e roupa confortável para caminhar, uma pequena mochila para o transporte 

de garrafa de água e peça de roupa suplente (ex. impermeável, t-shirt). 

 

Por questões de segurança dos participantes não será permitido o acompanhamento de animais domésticos, 

nomeadamente cães, salvo as situações que a Lei prevê. 

 

http://www.esposende2000.pt/
mailto:hugorocha@esposende2000.pt

