


INFORMAÇÃO ÚTIL 

LOCAL DE ENCONTRO 

INÍCIO E FIM DAS 

CAMINHADAS 

 

 Centro Interpretativo  

Escola do Monte 

 

 



Opção 1 

Braga – Terras de Bouro | EN 205 

Terras de Bouro – Covide | EN 307 

Nesta estrada, EN 307, seguir indicação      

“Santa Isabel do Monte” 

 

 

Opção 2 

Braga – Póvoa de Lanhoso – Vieira do Minho | EN 103 

EN 103 (virar à esquerda na indicação “Gerês”) 

 

Em Rio Caldo (zona das pontes / Albufeira da 
Caniçada), seguir a indicação “S. Bento” 

 

Passar ao S. Bento da Porta Aberta e seguir sempre 
na mesma estrada até ao cruzamento com a 
indicação “Terras de Bouro” (virar à esquerda) 

 

Nesta estrada, EN 307, seguir indicação  

“Santa Isabel do Monte” 

COMO CHEGAR 





Dado não existir parque de 
estacionamento, nem local 

adaptado para o efeito, 
devido às próprias 

características de Santa 
Isabel do Monte, solicita-se 

que as viaturas sejam 
estacionadas da forma o 
mais ordenada possível.  

 

Não é difícil encontrar lugar 
para estacionar. 

ESTACIONAMENTO 



Todos os inscritos deverão registar/confirmar a 
sua presença no local indicado como 

“Secretariado” (haverá indicações visíveis para 
o efeito), podendo esse registo ser efectuado 
apenas por uma pessoa, no caso de grupos 

(deve ser fornecido o nome exacto com que 
foram inscritos para facilitar a operação). 

 

O registo de presenças vai iniciar-se às 08:00 no 
sábado e no domingo. 

 

Após o registo de presenças, os participantes 
serão encaminhados para formação de grupos 

e apresentação dos respectivos guias. 

 
O início das caminhadas deverá acontecer 

com um atraso máximo de 10 minutos, face à 
hora marcada. 

 

Os participantes devem seguir atentamente as 
indicações dos guias do seu grupo. 

 

Muito importante! Não dispersar do grupo. 

REGISTO DE PRESENÇA E 

ORGANIZAÇÃO DE GRUPOS 



Os participantes devem usar  vestuário 
confortável e adequado às condições 

climatéricas, bem como calçado 
confortável, impermeável e resistente. 

 

Qualquer constrangimento que surja 
durante a caminhada deve ser 

comunicado de imediato aos guias. 

 

Em fase posterior ao evento e à 
semelhança de anos anteriores, será 

solicitado aos participantes o envio de 
fotos, com identificação do autor, para 

publicação nas redes sociais da 
organização.  

 

Será também solicitado que 
respondam a um inquérito de 

satisfação por email. 

RECOMENDAÇÕES E OUTRAS 

INFORMAÇÕES 



SUGERE-SE A IMPRESSÃO DESTE 

DOCUMENTO PARA QUE SE 

FAÇAM ACOMPANHAR DO 

MESMO NOS DIAS DO EVENTO 

 

Nº DE TELEFONE PARA CONTACTO 

NOS DIAS DO EVENTO 

912 508 644 

 
(é possível verificarem-se algumas 

dificuldades de contacto, devido a 

limitações de rede) 


