
---------- Mensagem encaminhada ---------- 
De: Socio Cultural <sociocultural@cm-nisa.pt> 
Data: 26 de setembro de 2017 às 17:23 
Assunto: "Todos Os Caminhos Vão Dar a Nisa" etapa 6 Tolosa-Nisa 21 de Outubro 
Para: Socio Cultural <sociocultural@cm-nisa.pt> 
 
 
Boa tarde 
  
Dando continuidade ao evento “Todos Os Caminhos Vão dar a Nisa”, informamos que o 
Município de Nisa, através do Sector de Actividades Desportivas e Lazer, vai organizar 
a etapa 6, entre Tolosa e Nisa, no próximo dia 21 de Outubro. Junto enviamos ficha de 
inscrição, cartaz e autorização para participação de menores de idade. As inscrições e 
reservas para almoço deverão ser feitas até ao dia 19 de Outubro de acordo com as 
indicações em baixo mencionadas. 
  
CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: 
A participação é GRATUITA, mas de inscrição obrigatória até 19 de Outubro, a 
qual depois de preenchida deverá ser entregue: 
- Presencialmente na Loja do Munícipe em Nisa (Praça da República, entre as 09h e as 
16h). 
- Fazendo o download da ficha de inscrição na internet, em www.cm-nisa.pt, após 
preenchimento enviar para o e-mail sociocultural@cm-nisa.pt . 
  
A INSCRIÇÃO INCLUI: 
- Participação no evento, seguro de acidentes pessoais, reforço alimentar, 
documentação, transferes de ligação ao início do percurso, viatura de apoio, 
enquadramento técnico e acompanhamento por guias. 
  
ALMOÇO CONVÍVIO NO FINAL DA CAMINHADA: 
O almoço convívio terá lugar no restaurante “Três-Marias” 
As reservas deverão ser feitas até 19 de Outubro através da ficha de inscrição 
ou para um dos seguintes contactos: telefone 245410000 (extensão 344), 
pelo telemóvel 968332741 ou para o endereço de correio electrónico 
sociocultural@cm-nisa.pt . 
Ementa: sopa, carne de porco à alentejana, bebidas, sobremesa e café (10,00 
€ por pessoa) 
  
FICHA TÉCNICA DO PERCURSO: 
Breve descrição do itinerário: Tolosa – Porto de Nisa – Termas da Fadagosa – 
Vereda da Sardinheira – Vale da Cuba – Barroca do Salgueiro – Passadeiras do Santo 
António - Nisa. 
Pontos de interesse: Cruzeiro da Independência - Igreja Matriz de Nª Srª da 
Encarnação – Ribeiro do Sor -  Porto de Nisa  – Termas da Fadagosa – Vereada da 
Sardinheira – Passadeiras da Barroca do Salgueiro – Passadeiras do Santo António – 
Igreja de Santo António – Fonte da Cruz – Cruz das Almas – Igreja do Espirito Santo – 
Igreja do Calvário. 
Distância prevista: 17 km em travessia (linear). 
Duração: +/- 4,5 horas. 
Perfil Altimétrico: D+186 m (elevação) D-174 m (descensão). 
Desníveis moderados. 
Grau de dificuldade: II– Fácil. 
  



RECOMENDAÇÕES PARA UMA BOA MARCHA: 
- É imprescindível o uso de roupa e de calçado adequado à prática de 
trekking/caminhada (impermeável e respirável, c/ meias de microfibras s/ costuras) 
- Chapéu ou boné 
- Mochila cómoda (c/ fruta, comida energética e água) 
- Cajado ou bastão articulado 
- Máquina fotográfica 
  
PROGRAMA PREVISTO: 
Ponto de Encontro: Cineteatro de Nisa 
08h00: Partida em autocarro para Tolosa 
08h20: Boas vindas e briefing técnico 
08h30: Início da caminhada (junto ao edifício da J. F de Tolosa) 
10h00: Reabastecimento 1 (Termas da Fadagosa, ao km 5) 
12h30: Reabastecimento 2 (Vale da Cuba, ao km 13,5) 
13h30: Fim da caminhada, seguido de almoço convívio no restaurante “Três-Marias” 
  
NOTAS DA ORGANIZAÇÃO: 
- Sempre que previsível, as desistências deverão ser comunicadas até às 10h00 da 
véspera da realização da caminhada, por forma a rentabilizar custos e a evitar 
constrangimentos com a logística. 
- A Organização declina qualquer responsabilidade no que respeita à anulação de 
reservas para almoço que sejam comunicadas após a data limite das inscrições. 
  
MAIS INFORMAÇÕES: 
Município de Nisa/Sector de Actividades Desportivas e Lazer 
Telefone: 245410000, Extensão 344, Telemóvel 968332741 
E-mail: sociocultural@cm-nisa.pt 
  
  
Com os melhores cumprimentos 
Sector de Actividades Desportivas e Lazer, 
António Pimpão 
(Coordenador Técnico) 
  

 
  
 
 
	








