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Primavera
abre caminho para inauguração do PR9 PPS

Author : isabel

A chegada da Primavera constitui-se como o cenário perfeito para a inauguração de um novo percurso
pedestre em Pampilhosa da Serra. No próximo dia 8 de Abril decorrerá a inauguração do PR9 PPS, em
parceria com as Aldeias do Xisto. Trata-se de um percurso linear, de esplendorosa envolvência natural,
com 17,8km que liga Unhais-o-Velho ao Vidual. Tendo como pano de fundo o espelho-d´água da
albufeira, o trajecto segue em direcção à albufeira da Barragem de Santa Luzia por entre trilhos e
estradas de terra batida. Esta rota, que dura em média 4H40 a ser efectuada, junta-se assim a um
conjunto heterogéneo de percursos pedestres devidamente homologados, que pode encontrar ao longo
de todo o Concelho. Inserido na rede Caminhos do Xisto, o trajecto está também dotado de sinalética
visível que possibilita percorrê-lo com toda a segurança e autonomia. O programa de inauguração tem
começo previsto para as 8H00, altura em que o autocarro sairá da Av. dos Bombeiros Voluntários de
Pampilhosa da Serra, em direção ao Casal da Lapa, sendo que por volta das 8H45 iniciar-se-á o percurso
junto à Barragem de Santa Luzia. A inauguração será consumada após os participantes completarem o
percurso. Às 13H30 será servido um almoço-convívio em Unhais-o-Velho, com a digestão a ser feita ao
som de um Tocata à moda antiga pelas Concertinas do Machio. Caso não tenha disponibilidade para
efectuar o percurso, poderá igualmente desfrutar do almoço-convívio. As inscrições são gratuitas, porém
obrigatórias.

Partilhar
Clique para partilhar no Facebook (Opens in new window)
Clique para partilhar no LinkedIn (Opens in new window)
Carregue aqui para imprimir (Opens in new window)
Carregue aqui para partilhar por email com um amigo (Opens in new window)
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