
 

 

 

 

 
 

Amigo, Companheiro: 

 

Fomos convidados para levar a efeito mais 

uma Acampovana, a 23.ª, esta em Terras de Macedo 

de Cavaleiros. 

O êxito das Acampovanas, que o Clube realiza 

para os seus Associados, só tem sido possível porque 

todos, desde os participantes até aos organizadores, 

trabalham em conjunto, com agrado, com 

companheirismo, com a imodéstia de serem sócios do 

Clube de Campismo e Caravanismo de Barcelos. 

Para que esta Acampovana seja mais um êxito, 

a Direção do Clube entendeu que cada SÓCIO pode 

inscrever, nesta 23.ª Acampovana, um outro 

Companheiro, não Sócio do CCCB. Aparecerá apenas 

uma sobretaxa de 2,50€, por cada participante. 

Contando com estes propósitos vimos então 

apresentar aos Companheiros Associados o programa 

desta 23.ª Acampovana, convidando-o a participar 

na mesma. Vamos todos viajar pelas Vias das Terras 

Quentes da Região de Macedo de Cavaleiros, nos dias 

21, 22 e 23 de Setembro de 2012. Já os Romanos 

visitavam esta região, quando transitavam na VIA 

XVII, estrada de 364,4 Km, que ligava Brácara 

Augusta (Braga) a Arturica (Astorga), passando por 

Aquae Flaviae (Chaves). 

Esta 23.ª Acampovana tem o apoio da Câmara 

Municipal de Macedo de Cavaleiros, da Junta de 

Freguesia de Macedo de Cavaleiros e dos Bombeiros 

Voluntários de Macedo de Cavaleiros. 

Todas as instalações terão acesso a tomada 

elétrica. 

  

O recinto ficará disponibilizado, (para os 

Companheiros inscritos na Acampovana) a partir das 

14H00 do dia 20 (QUINTA-FEIRA).  

 

Contamos com o Senhor Associado. 

Traga um Companheiro/Amigo. 

Clube de Campismo e Caravanismo de Barcelos 

 

A Direção 

 

23.ª ACAMPOVANA 
LOCAL DO ENCONTRO: 

Parque Municipal de Exposições de Macedo de Cavaleiros 
 

Caro Companheiro: 
 
O Restaurante Típico “Real Domus”, que vai servir o jantar do próximo dia 22 
de Setembro, vai confecionar dois pratos, a fim de os Companheiros optarem 
por um deles. Ou escolha Peixe ou escolha carne.  
 
Compete agora ao Companheiro, e aos Acompanhantes que vier a inscrever, 
escolher o prato da Vossa preferência. 
 
O que fazer? 
 
Favor indicar na ficha de inscrição, no quadro produzido para o efeito, qual o 
prato que preferirem.  
 

menú 

ENTRADAS: 
Sapateiras com tostas, queijos, presunto, açorda de marisco, moelinhas, rissóis 

de carne, rissóis de peixe, croquetes, bolinhos de bacalhau, alheiras, linguiças e 

outros. 

 

PRATO PRINCIPAL(Escolha uma das opções): 
1 - OPÇÃO DE PEIXE – Bacalhau assado com batata a murro (assado na 

brasa, regado com molho de azeite com alho picado e cebola picada) 

2 – OPÇÃO DE CARNE – Postinha de Vitela (Carne certificada da Região, 

grelhada na brasa servida com batata a murro e salada) 

 

SOBREMESAS: 
Molotof, pudim caseiro, tarte de bolacha, tiramisu, mousse de terra, doce 

maravilha, fruta diversa, etc. 

 

BEBIDAS: 
- Vinho tinto e branco da Região 

- Cerveja, sumos, coca cola e águas. 

- Cafés e digestivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO PARA SÓCIO CCCB 
Titular: Nome: ________________________________________ 

Sócio do C C C Barcelos n.º _________ 

Endereço Email: ______________________________________ 

Acompanhantes: 

Nome:_____________________________________ Idade ____ 
Nome:_____________________________________ Idade ____ 
Nome:_____________________________________ Idade ____ 
Nome:_____________________________________ Idade ____ 

N.º 
Pessoas 

Designação Valor Total 

1 Titular 22,50€ 22,50 € 

 
Acompanhante  

(+ 13 anos) 
22,50€  

 
Acompanhante  
(dos 7 aos 12 

anos) 
11,50€  

 
Acompanhante 

(até 6 anos) 
grátis 0,00 € 

 
 

SOMA A PAGAR ……..   

PARA O SEU ACOMPANHANTE/CONVIDADO UTILIZE ESTA 

Titular: Nome: ________________________________________ 

Endereço Email: ______________________________________ 

Acompanhantes: 

Nome:_____________________________________ Idade ____ 
Nome:_____________________________________ Idade ____ 
Nome:_____________________________________ Idade ____ 
Nome:_____________________________________ Idade ____ 

N.º 
Pessoas 

Designação Valor Total 

1 Titular 25,00 € 25,00 € 

 
Acompanhante  

(+ 13 anos) 
25,00 €  

 
Acompanhante  
(dos 7 aos 12 

anos) 
12,50 €  

 
Acompanhante 

(até 6 anos) 
grátis 0,00€ 

 
 

SOMA A PAGAR ……..   

POR FAVOR INDIQUE O PRATO DA SUA PREFERÊNCIA 

ESCOLHO A: 
Nº UNIDADES 

DO SÓCIO DO COMPANHEIRO 

OPÇÃO DE PEIXE   

OPÇÃO DE CARNE   

Pagamentos: 
Preencha a Ficha de Inscrição com letra de imprensa e 
devolva-a até o dia 15 de Setembro de 2012, acompanhado de 
cheque ou comprovativo da transferência bancária para: 

CLUBE DE CAMPISMO E CARAVANISMO DE BARCELOS 
Rua Dr. Santos Júnior, 31C – 4750-332 BARCELOS. 

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA 
NIB – 0018 0000 0399 4624 0017 4 

IBAN – PT 5000 1800 0003 9946 2400 174 



Turismo em Macedo de Cavaleiros 
 

Macedo de Cavaleiros é um destino turístico no centro de 

Trás-os-Montes. Tem um notável património natural – área 

de Paisagem Protegida da Albufeira do Azibo, Sítios de 

Rede Natura do Monte de Morais, dos Vales de Sabor-

Maçãs, das Serras de Montesinho-Nogueira, do Romeu.  

O lago criado com a construção da Barragem do Azibo 

propiciou condições para a prática de desportos náuticos não 

motorizados. Tem duas praias, sendo-lhe atribuído o 

galardão da Bandeira Azul desde há quatro anos 

consecutivos. Em breve disporá de campo de golfe e tem, a 

toda a volta, percursos pedestres sinalizados e ciclovia. 

A Serra de Bornes é o local de eleição para Asa Delta e 

Parapente. A caça e a pesca são um recurso que é objecto de 

uma gestão ordenada e sustentável e que durante todo o ano 

atrai numerosos visitantes. A flora, com endemismos 

únicos no mundo relacionados com as particularidades 

geológicas do sítio, tem renome internacional, 

nomeadamente pela ocorrência de orquídeas selvagens. O 

birdwatching, quer nas escarpas do Sabor ou nas encostas e 

vales das Serras de Bornes, de Ala e do Cubo, quer no Azibo, 

atrai cada vez mais turistas.  

Os solares, igrejas e capelas, velhas pontes, 

cruzeiros, pelourinhos e fontes constituem parte do 

património construído, histórico e artístico. As aldeias de 

Pinhovelo, Cortiços e Vale Pradinhos, além de outras, são de 

visita obrigatória.  

As tradições, lendas e folclore estão presentes um pouco por 

toda a parte com protagonistas que mantêm a tradição dos 

Caretos, dos Pauliteiros, dos Latos, dos Bombos, das gaitas-

de-fole e da música filarmónica.  

A gastronomia saborosíssima, com a carne e os enchidos, os 

cogumelos e as casulas secas, o vinho excelente, as 

castanhas e o azeite finíssimo, e uma horta com couves, 

batatas, grelos e nabiças de um sabor incomparável, deixa 

saudades no turista e visitante.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.ª ACAMPOVANA 

LOCAL DO ENCONTRO: 

PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES 

MACEDO DE CAVALEIROS 

 

 

 

PROGRAMA 
21 a 23 de Setembro de 2012 

 
6.ª Feira – 21 
 18H00 – Recepção 
 21H00 – Atuação musical 
 
Sábado – 22 
 09H00 – Abertura 
 09H15 – Passeio ao Convento de Balsemão 
 09H30 – Visita ao Convento de Balsemão 
 11H00 – Passeio a Salselas 
 11H30 – Visita ao Museu Rural de Salselas (*) 
 12H30 – Almoço livre em Macedo de Cavaleiros 
 14H00 – Partida em direção á Albufeira do Azibo: 

Praias Fluviais, Cais Acostável e Parque 
de Merendas (paragem para café no 
“Bar da Fraga da Pegada” 

14H20 – Percurso pedestre da Praia da Fraga da 
Pegada ao Parque de Merendas 

 15H30 – Visita á Casa do Careto (*) 
16H15 -  Visita á Igreja Nossa Senhora da 

Purificação 
17H00 – Partida em direção ao Casal de Valle 

Pradinhos 
20H00 – Jantar convívio com serão musical 

dançante na Nave da Feira de São 
Pedro, servido á mesa pelo Restaurante 
REAL DOMUS. 

 
Domingo – 23 

10H00 – Visita ao Museu de Arte Sacra, Casa 
Falcão e á Cidade de Macedo de 
Cavaleiros. 

12H00 – Fim da 23.ª Acampovana, 
 

NOTAS: 
Todas as instalações terão acesso a tomada elétrica. 
O recinto ficará disponibilizado, para os Companheiros 
inscritos na 23.ª Acampovana, a partir das 14H00 do dia 
20 (QUINTA-FEIRA). 

 
 

 

 

 

23.ª ACAMPOVANA 

LOCAL DO ENCONTRO: 

 

 

http://www.azibo.org/
http://www.feiradacaca.com/
http://www.azibo.org/flora/orquideas1.html
http://www.azibo.org/actividades/guiaobservacaoaves.pdf
http://www.cm-macedodecavaleiros.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27877
http://www.cm-macedodecavaleiros.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27877
http://www.cm-macedodecavaleiros.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27877
http://www.cm-macedodecavaleiros.pt/PageGen.aspx?WMCM_PaginaId=27979

