
 

 

 

Inscrições: As inscrições poderão ser feitas até dia 23/02/2022 e só serão validadas 

após envio do comprovativo de transferência para o e-mail ad.flordarosa@gmail.com. 

O pagamento de 5€ deverá ser feito através de transferência para o IBAN PT50 0045 

6432 4021 9570 5159 8 - Associação Desportiva de Flor da Rosa); 

 

Secretariado: O secretariado estará instalado junto ao ponto de início e fim dos 

percursos, na Antiga Escola Primária de Flor da Rosa (link google maps). O secretariado 

estará aberto a partir da 07:30 

 

Início do Evento: Não existe uma hora fixa de partida. A partir da abertura do 

secretariado cada participante pode iniciar o percurso quando entender. Deste modo 

cada participante pode desfrutar melhor da experiência de navegação e evita os 

desaconselháveis ajuntamentos de pessoas em tempos de pandemia. 

O passeio guiado terá início às 09 horas 

 

Durante o percurso deverão cumprir todas as regras de trânsito. 

 

Irão encontrar algumas porteiras que deverão deixar como encontraram. O respeito 

pela propriedade privada é fundamental para que possamos repetir estes eventos por 

muitos anos. Lembrem-se que isto não é uma corrida. 

 

Não existe veículo de apoio, devem vir preparados para lidar com avarias nas 

bicicletas. No entanto, a organização poderá em casos excecionais tentar providenciar 

o regresso ao local de partida. 

 

Não existem pontos de abastecimento da organização. Poderão abastecer nas 

localidades por onde irão passar ao longo do percurso. Alguns desses locais estarão 

assinalados no track. Procuramos assim dar algum estímulo à economia local. 

 

Os banhos serão no Pavilhão Municipal (link Google Maps) 
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No final do evento, quem pretender uma refeição poderá recorrer à oferta de 

restauração local. Em alternativa poderão comer umas magníficas bifanas bem 

acompanhadas fornecidas pela organização (não incluídas no valor da inscrição). 

 

O passeio guiado terá direito a uma visita a um ponto de interesse local. Os 

acompanhantes de qualquer dos participantes poderão igualmente acompanhar essa 

visita mediante o pagamento de 5€ (pagamento feito no ato de inscrição do 

participante e necessário apenas para maiores de 15 anos). 

 

É logicamente proibido deixar lixo no chão. Não gostaríamos de ter que fazer esta 

referência, mas infelizmente continuamos a ver esse comportamento por onde 

passamos.  

 


