
Local / Data: Castro Laboreiro, Parque Nacional Peneda-Gerês -  10 a 12 de Maio de 2019  

Dificuldade: Média +  Distancia aproximada 16 Km 

Data limite inscrição: 6 Maio 2019 

Valor da inscrição:  Sócios 180€   -   Não sócios 200€ 

Incluído no programa: transporte em autocarro; 2 noites alojamento  Hotel**** em quarto duplo (quarto single mediante 

pagamento de suplemento),  2 pequenos-almoços,  1 jantar; seguro, e acompanhamento por guias credenciados.   

Solicitar   programa  detalhado  à secretaria do  Clube PT 

 

Pagamento por transferência bancaria para o NIB: 0065 0921 00000560006 34       

Após efetuar o pagamento enviar para zcs@clubept.pt os seguintes dados: nome, nº colaborador, nº cartão cidadão e 

cópia do comprovativo do pagamento 

 

Acompanhamento: Caminhos com Carisma  (RNAT 86/2016  - RNAVT Registo n.º 7159)  e   WegoAdventures             

Castro Laboreiro no Parque Nacional da Peneda-Gerês possui um dos mais ricos patrimónios pré-históricos do 

país que reúne gravuras e pinturas rupestres, 120 Dólmenes (datados de há 5000 anos) e Cistas (monumentos 

megalíticos funerários). Para além da aldeia que possui um património histórico e arquitetónico de grande riqueza, 

destacando-se um tipo próprio de construções castrejas, iremos disfrutar de uma região de grande beleza, 

serpenteada pelo rio Laboreiro, atravessado por inúmeras pontes representativas das épocas romana ou 

medieval, das quais sobressaem a Ponte da Dorna, a Ponte da Capela, a Ponte Nova ou da Cava Velha e a Ponte 

Velha. Em contacto com a natureza, iremos à descoberta desta região a pé observando a beleza da paisagem e 

com alguma sorte poderemos avistar javalis, veados, texugos e lontras, águias-reais, lobos, corços e garranos! No 

artesanato realça-se a cestaria, tamancaria, peças de linho e bordadas e, ainda, artigos manufaturados com lã 

pura, que constituem belas recordações a trazer de Castro Laboreiro! 
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Informações:  Secretaria do Clube PT- Lisboa - Tel. 213194750     email: zcs@clubept.pt 
   
                        Caminhos com Carisma,   Miguel Pereira   914907446 / 967055233 


