
 

 

PASSEIO GUIADO  
“PASSADIÇOS CERRO DA CANDOSA, CABRIL DO CEIRA E GÓIS” 

  

 17 DE SETEMBRO 
PARTIDA: 08H15 

 

Neste dia, visitarão o belíssimo Concelho de Góis, local onde acabaram de nascer os Passadiços do Cerro da Candosa, que permitem desfrutar de um dos maiores 

tesouros da região Centro, a imponente Garganta do Cabril do Ceira..Neste recanto mágico, situado entre a belíssima Serra da Lousã e a não menos bela Serra do Açor, 

o Rio Ceira cavou caminho por entre imponentes paredes quartzíticas, criando um cenário natural verdadeiramente edílico.  

Iniciando o percurso junto à Capela de N. Sra da Candosa, percorrerão a curta distância de 1.5 km dos Passadiços,  

maravilhando-nos com as suas incríveis paisagens, uma vez que o que lhe falta em tamanho sobeja -lhe em beleza.. 

Pelo caminho, desfrutarão dos seus cénicos miradouros, que nos irão brindar com vistas esplêndidas sobre o vale do rio Ceira e a majestosa Garganta do Cabril.. 

Após o percurso, rumarão à belíssima Vila de Góis, a Capital do Ceira, localidade inserida num quadro natural de rara beleza.  Após almoço na Vila,  

descobrirão o seu rico património e recantos, com destaque para a fantástica Ponte Real, para a Capela do Espírito Santo, a Casa da Quinta,  

atuais Paços do Concelho, ou a altaneira Igreja Matriz.. 

Terminarão o dia em beleza, com uns mergulhos na edílica e refrescante Praia Fluvial da Peneda..  

Venha desfrutar de mais um dia fantástico na companhia da Alma At Porto! 
 

Info Trilho: 
Distância: 1,5 km (ida e volta) 

Tipo Trilho: Linear 

Dificuldade: Fácil / Moderado 

Desnível Acumulado: 115 metros 

Local de Partida/Chegada: Capela N. Srª da Candosa 

 

*Atividade com nº restrito de participantes e realizada de acordo com as recomendações da DGS e no âmbito da classificação da Alma At Porto 

como empresa Clean & Safe 

** Uso de máscara facial obrigatório durante a viagem de autocarro. 
 

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos! 
 

Preços: 
 Crianças 

Até 9 Anos 
Adultos 

(a partir dos 10 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 39,00 € 50,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo: 
 51,50 € 

Não Sócio Clube PT: 41,00 € 52,00 € 
 

LUGARES LIMITADOS 

NOTA: Os preços incluem viagem em autocarro de Turismo, almoço com bebidas, visita aos Passadiços do Cerro da Candosa, 

à Vila de Góis e Praia Fluvial, Guia Alma At Porto e seguros. 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 

Partida: 08h15 – Tribunal da Relação do Porto (Cordoaria, nas escadas em frente ao Tribunal) 

Chegada: 19h45 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS : 
DIA 26 DE AGOSTO 

 

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, número de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes e idade das crianças. 
 

Pagamentos (ATÉ À DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES – 26 DE AGOSTO) 

O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte 
ou por transferência bancária para o IBAN: 003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo 
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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