
DESPORTO CAMINHADA

Em março, o Alentejo, para os olhos de um amante da natureza, com aquelas ervas brancas, amarelas, roxas, lilás, que formam
uma espécie de manta de retalhos, tem um encanto especial.
Vai ser pelos campos do Parque de Noudar, próximo da fronteira com Espanha, que vamos fazer esta caminhada alentejana.

Caminhada pelo PARQUE NATURAL DE NOUDAR, Barrancos
25 de março de 2017 - sábado
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Vamos ter de sair cedo, às seis horas, porque a distância é muita. Mas como no dia seguinte muda a hora, é para se irem
adaptando ao horário de verão.
Como temos de estar em Lisboa às 20h00, para se cumprir o horário de trabalho do motorista, há que haver muita disciplina
nos horários, o que já vem sendo um hábito.
Almoçaremos em Barrancos, na Sociedade Recreativa.

Local da partida: R. Ivone Silva (junto ao Hotel Zurique/estação CP p (j q ç
Entre-Campos.
Hora da partida: 06h00.
Chegada a Lisboa: 20h00.
Grau de dificuldade: 2,5 (de 1 a 5).
Distância aproximada: 14 km em terreno pouco acidentado.
Custo: €19 e inclui transporte e almoço.

d ã l á l li ã d d àRecomendação: levar água, algum alimento e proteção adequada às 
condições meteorológicas.

Inscrições até 10 de fevereiro. No dia 14 de
fevereiro, o Clube colocará no site o nome dos
associados cujas inscrições forem consideradas. Não
é válida nenhuma inscrição não confirmada pelo

l b ó d l ã ãClube. Após divulgação no site e caso não possa
comparecer, avise de imediato o Clube ou o
Seccionista. Não são aceites justificações de faltas.
A falta de comparência terá um custo no mínimo de
€7, salvo se outro sócio ocupar a vaga em aberto.
Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt

FICHA DE INSCRIÇÃOCAMINHADA PQ. NOUDAR

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033684

