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PROGRAMA 
1. Descrição geral 

O percurso pedestre, denominado “Rota do Fumeiro”, irá decorrer nas zonas serranas nas proximidades de 

Lamego, região bem conhecida pelos seus produtos de fumeiro, os quais dão o nome ao evento. Após o passeio será 

realizado um almoço convívio (opcional), onde não irão faltar as respectivas iguarias de fumeiro e enchidos da 

região. 

A caminhada será realizada entre os concelhos de Lamego e Castro d`Aire, numa zona muito interessante, do 

ponto de vista paisagístico, e os participantes poderão usufruir de um contacto muito próximo com a natureza, onde 

não faltarão elementos como os cursos de água, a fauna e a flora típicas desta zona. 

A organização e apoio estarão a cargo das seguintes entidades e projectos: 

• Ginásio House of Fitness  

• Ténis Clube de Lamego 

• Pedalaventura 

• Projecto Active School – Liceu Latino Coelho 

• Centro Municipal de Marcha e Corrida de Lamego 
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2. Regulamento de inscrição e participação 
2.1. A participação na actividade obriga à inscrição no ginásio House of Fitness, até dia 14 Maio de 2010; 

2.2. A condição física saudável, necessária à participação no passeio, é da total responsabilidade do participante; 

2.3. Todos os inscritos que pretendam usufruir de seguro para a actividade deverão solicitá-lo no acto de 

inscrição (cobrança adicional). Caso abdiquem do seguro considera-se que são totalmente responsáveis pela 

sua integridade física, ficando a organização isenta de quaisquer responsabilidades sobre eventuais acidentes 

ou problemas de saúde. 

2.4. Os participantes poderão inscrever-se nas seguintes modalidades: 

• Passeio pedestre 

• Passeio pedestre + Almoço  

2.5. O percurso poderá ser cancelado com 24h de antecedência, se as condições meteorológicas não forem 

favoráveis. Nesse caso o valor da inscrição será totalmente devolvido. Em caso de cancelamento os inscritos 

serão avisados via SMS ou e-mail (que deverão mencionar no acto de inscrição).  

2.6. Não haverá lugar à devolução do valor da inscrição para de desistências efectuadas no dia do passeio. 

2.7. Devem ser respeitados os horários impostos pela organização 

2.8. O almoço será efectuado com um número mínimo de 20 inscritos. Se este número de inscritos para o 

almoço não for atingido o valor da diferença entre a inscrição com almoço e sem almoço será devolvido aos 

participantes. Neste caso o evento decorrerá apenas com o percurso pedestre. 

 

3. Inscrição para o passeio: 

 

Sócios / membros 
(Ginásio House of Fitness, Ténis Clube de Lamego, Pedalaventura, alunos do Liceu 

Latino Coelho, membros inscritos no Centro Municipal de Marcaha e Corrida. 

Devem fazer prova com comprovativo) 

Não sócios / não membros 

 

OPÇÃO A OPÇÃO B OPÇÃO A OPÇÃO B 

 INCLUI: 

• ALMOÇO 

• PASSEIO PEDESTRE  

 INCLUI: 

• PASSEIO PEDESTRE 

INCLUI: 

• ALMOÇO 

• PASSEIO PEDESTRE  

 INCLUI: 

• PASSEIO PEDESTRE 

ADULTOS 13,50� 3,50� 15,50� 5,50� 
CRIANÇAS  

(ENTRE OS 6 E 10 ANOS) 
6,50� ISENTO 6,50� ISENTO 

CRIANÇAS ATÉ 5 ANOS ISENTO 

 

ISENTO ISENTO 

 

ISENTO 

 
NOTA) As inscrições efectuadas depois do prazo limite (até 14 de Maio) sofrem um agravamento de 3� no preço final 

 

 

 

 

 



3-5 
Documento actualizado em 29 Abril de 2010 

4. Características técnicas do percurso pedestre 
• Distância: 10 Km 

• Grau de dificuldade: Moderado 

• Desníveis: pouco acentuados. Cota mín: 900 mts / Cota max: 1000mts 

• Tipo de caminho: Sobretudo trilhos, estradões, calçada, troços a corta-mato e alguns lameiros (que poderão ter 

água).  

• Duração: Aproximadamente 3,5 horas (com paragens incluídas) 

Obs: Existe a possibilidade de ficar com os pés húmidos na passagem pelos lameiros e caminhos com água, devido à chuva que se tem 

feito sentir esta época. É altamente recomendável levar 2 pares de calçado meias extra e roupa interior, para trocar na hora de almoço. 

Aconselhamos também o uso de um bastão de caminhada e polainas. 

 

5. Imagem de satélite do percurso pedestre 

 
 

 

6. Como chegar ao local de início do passeio (Bigorne): 
6.1. Ginásio House of Fitness � A24 (sentido Viseu) � Sair da A24, em Bigorne � Estacionar junto ao 

restaurante que se encontra na rotunda à saída da A24. 

6.2. Link Google Maps (colar link no browser para obter direcção) 

http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=Estrada+desconhecida&daddr=Estrada+desconhecida&geocode=FV4lcwId6vWI_w%3BFdarcQ

Id96aH_w&hl=pt-PT&mra=mi&mrsp=1,0&sz=16&sll=41.004128,-7.883077&sspn=0.009457,0.021715&ie=UTF8&t=h&z=16 
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7. Horário 
09h00m – Concentração do grupo e briefing, no ginásio House of Fitness, na Urbanização da Ortigosa. 

Secretariado para inscrições de última hora; 

09h10m – Deslocamento dos caminheiros (em viatura própria) até ao local de início do percurso pedestre na 

rotunda de saída da A24 em Bigorne ; 

9h45m – Inicio do percurso pedestre (Bigorne); 

13h00m – Fim do percurso pedestre (Bigorne); 

13h45m – Almoço convívio (local a coordenar);  

 

8. Almoço (Quinta da Lavaria – Várzea da Serra) 

8.1. Menu 
• Entradas: Enchidos e fumeiros da região, saladas, pão regional (servido no exterior); 

• Almoço: Sopa de legumes do pote, Arroz de Salpicão; 

• Sobremesa: Leite-creme, salada de fruta, gelatina; 

• Bebidas: Vinho maduro, vinho verde, sumo de laranja, refrigerantes e água; 

• Prato alternativo: Lombo 

 

8.2. Localização (Quinta da Lavaria) 

• Da rotunda da A24 em Bigorne seguir em direcção ao Mezio pela EN2 � No Mezio virar à esquerda no 

sentido de Várzea da Serra � Em Várzea da Serra seguir as indicações para Tarouca e junto à Capela de 

Stº Antão / campo de futebol, cortar à direita para a Quinta da Lavaria (local onde se realiza o almoço). 

• Link Google Maps (colar link no browser para obter direcção) 

http://maps.google.com/maps?f=d&source=s_d&saddr=Estrada+desconhecida&daddr=Estrada+desconhecida&geocode=FZwmcwIdJfiI_w%3BFfI

pcQIdnN6I_w&hl=pt-PT&mra=mi&mrsp=1,0&sz=18&sll=40.970299,-7.805802&sspn=0.001256,0.005429&ie=UTF8&ll=40.980157,-

7.766819&spn=0.040174,0.173721&t=h&z=13 
 

9. Conselhos úteis: 
• Levar uma mochila ergonómica (que fique apoiada na costas com o peso distribuído. Não levar sacos à 

tiracolo); 

• Levar água (1,5lt) e comida; 

• Levar calçado adequado e meias confortáveis. Prever uma muda de calçado e meias extra para trocar na 

hora do almoço; 

• Prever um chapéu, óculos de sol e protector solar; 

• Levar vestuário confortável e modular (diversas peças que possam ser ajustadas ao longo do percurso); 

• Se possível levar um bastão de caminhada (bastante aconselhado); 

• Transportar uma máquina fotográfica. 
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10. Contactos da organização: 
• House of Fitness – 961701126 ou house.fitness@gmail.com 

• Prof. Luís Patrão - 969611619  

 

 

Mais informações em: 

www.housefitnesslamego.com 

 


