DESPORTO

CAMINHADA

Caminhada pelas vinhas de DOIS PORTOS
23 de setembro de 2017 - sábado
Programa

Local da partida: Quinta da Folgorosa-BulegueiraDois Portos (Sobral de Monte Agraço).
Hora início: 8H30.
Hora prevista final: 16/17H.
Distância aproximada: 10 Km.
Custo: €35.
Máximo de inscritos: 75 (realizável só com um
mínimo de 40 participantes).

Começamos por uma caminhada de dificuldade média, cerca
de dez quilómetros, que terminará pelas 12H.
Finda a mesma, será feita a apresentação histórica da
Quinta, seguindo-se uma visita à adega e prova de vinhos.
Pelas 13H quem quiser experimentar pisar uvas pode ter
essa oportunidade.
Para isso, aconselha-se levar uns calções, de preferência de
banho e já um pouco gastos, pois é mais que certo que irão
ficar manchados com a tinta da uva.
É imprescindível que todos respeitem as instruções que os
trabalhadores da Quinta forem dando a fim de se evitar
qualquer acidente.
Cerca das 13H30 inicia-se a refeição em modo volante, na
zona da piscina, se o tempo o permitir. Caso não seja
possível, será na adega.
A refeição tem como pratos principais "Bacalhau à Casa da
Ribeira" e "Arroz de Pato".
A única bebida alcoólica servida, como não podia deixar de
ser, será o vinho da Quinta da Folgorosa.

Desistências: só até 5 dias antes. Após esta data,
paga a totalidade, ou seja €37,5, salvo se outra
pessoa ocupar o lugar.
Caso as inscrições não esgotem, poderão levar
convidados não sócios, pagando o custo total.
Para isso basta contatarem o Seccionista, no fim
da data limite de inscrições.
Inscrições até 6 de setembro. No dia 8 de setembro
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 de imediato o Clube ou o
Seccionista.
Para mais informações: joselopespereira@sapo.pt
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