
 

 

Programa: 

7h45 - ESPOSENDE – Concentração junto às Piscinas Foz do Cávado 

       Transporte de autocarro para Barcelos 

8h00 - BARCELOS – Concentração / Secretariado / Formalidades de inscrição;  

                                       IGREJA DO SR. DA CRUZ / LARGO DA FEIRA 

8h59 – Briefing / exercícios de aquecimento / início da atividade; 

13h30 - Previsão de término da atividade - Zona Ribeirinha de Esposende / Piscinas Foz do Cávado 

                Transporte em autocarro para Barcelos. 

 

 
 

Informações: 

Distância: 21 Km 

Idade mínima: 14 anos 

Grau dificuldade: Elevado 

Custo participação: 5 EUROS (Inclui: transporte, guia do percurso, seguro, reforço alimentar sólido/liquido e 

duche) 

Inscrições: Até às 22h do dia 27/06/2019 em www.esposende2000.pt 

Descrição: Percurso em linha de elevada exigência física pela margem direita do Rio Cávado, desde Barcelos até 

Esposende. Atravessa as freguesias de Vila Frescaínha, Mariz e Perelhal, do concelho de Barcelos e as freguesias 

de Gemeses, Gandra e Esposende, do concelho de Esposende. Uma excelente oportunidade para visitar locais mais 

recônditos e de rara beleza de ambos os concelhos. Poderá registar o momento com o simples “clique” de uma 

máquina fotográfica que se afigura um objeto essencial nesse dia. Um percurso paisagístico e de elevado interesse 

cultural. 

 

 

 

 

http://www.esposende2000.pt/


 

 

 

 

 

Esta atividade constitui ainda uma excelente oportunidade de encontro e de reforço dos laços de amizade e boa 
vizinhança, entre os habitantes dos concelhos de Esposende e Barcelos, unidos pelo Rio Cávado.  
 
Forma de organização: Os monitores da Esposende 2000 serão responsáveis pela organização e acompanhamento 
do grupo durante o todo o percurso. Os participantes não podem ultrapassar o monitor que faz o papel de Guia. 
Serão definidos pontos intermédios de paragem para que os participantes se mantenham agrupados. 
 
Contactos:  ESPOSENDE - 253 964 182 / 966706638 – hugorocha@esposende2000.pt       
                      BARCELOS - 965 541 085 - Prof. Luís Gomes - barcelossaudavel@cm-barcelos.pt                                        
Obs.:  
Esta caminhada tem um grau de exigência elevada, pelo que se aconselha a participação a pessoas experientes em 
caminhadas. Sugere-se a utilização de vestuário e calçado confortáveis para caminhar, uma pequena mochila para 
transporte de água e reforço alimentar. 
 
Por questões de segurança dos participantes não será permitido o acompanhamento de animais domésticos, 
nomeadamente cães, salvo as situações que a Lei prevê. 
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