
  

 

Boletim de Inscrição 

Caminhadas SBC 
 

II Passeio de Motas e Motorizadas  -  Dia 16 de Junho de 2018 

Depois do sucesso do 
ano passado, queremos 
tirar novamente as 
motas e as motorizadas 
da garagem para um 
passeio que nos levará, 
desta feita, até Olhos da 
Fervença (Localização 
GPS 40.348845, -8.696247), 
com o seu cenário 
bucólico e a sua bonita 
praia fluvial.  

Com uma zona de lazer 
desenhada a pensar nos visitantes, com um pequeno areal, uma área de relvado para 
banhos de sol e descanso, alguns circuitos pedonais, bar e uma esplanada, este Parque 
é muitíssimo agradável, possuindo águas limpas logo pela manhã, já que as nascentes 
de água presentes ali perto renovam a água… 

Venha com o SBC vibrar com as motas e com a natureza! 

 

Programa 

09h15 - Concentração dos participantes (frente ao SBC em Coimbra) 
09h30 - Partida para o II Passeio de Motas e Motorizadas do SBC 
10h00 - Paragem em Portunhos para café (Café da Ponte) 
10h20 - Partida em direção à Praia Fluvial dos Olhos da Fervença 
11h00 - Chegada prevista à Praia Fluvial dos Olhos da Fervença 
12h15 - Partida em direção ao restaurante "Burgo", no Escoural, Tocha 
12h45 - Almoço 
15h00 – Regresso com paragem em Ançã para descanso e abastecimento 

Observações 

Sugere-se o uso de calçado e roupa adequada à actividade. O restaurante não aceita pagamento 
com cartões de débito/crédito. 

Inscrições até dia ao dia 12 de Junho de 2018  



  

 

Boletim de Inscrição 

Caminhadas SBC 
 

II Passeio de Motas e Motorizadas  -  Dia 16 de Junho de 2018 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Sócio nº: _____________   Banco: _____________________________________________ 

Morada: __________________________________________________________________ 

Localidade: _____________________________  Cód. Postal: ________________________ 

Telefone / Telemóvel: ______________________  / ______________________________ 

E-mail: ___________________________________________________________________ 

 

 

Inscrição 

Sócio:  Acompanhantes:   Número de acompanhantes: _____________ 

Acompanhante 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Acompanhante 

Nome: ___________________________________________________________________ 

Acompanhante  

Nome: ___________________________________________________________________ 

Preço 

O custo da actividade corresponde ao custo da refeição, a liquidar directamente no local. 

Almoço:    Sim:   Não:  

 

 

Data: _____ / _____ / _________ Assinatura: _________________________________ 

 

 

Data limite de inscrição: 12 de Junho de 2018 


