
Caminhada pela Igualdade 

Corredor Ecológico de Valongo 

dia 30 de junho 

 

Concentração: 9h45 Parque da Cidade de Valongo (junto ao 

anfiteatro) 

 

Inscrições: projectosos@amurt.pt |931 992 589 

Pais do SOS Adoção à Distância; público geral até 27 de junho : 2,5 euros 

Após 27 de Junho: 4 euros  

Em caso de chuva, as atividades terão lugar na Essência d’ Oriente, junto ao Parque da Cidade 

O seguro de acidentes pessoais é da responsabilidade de cada participante 

 

Programa 

9h45 Concentração  

10h15 Início da caminhada 

11h30 Exercícios de Yoga e jogos 

tradicionais – Essência d’Oriente 

12h30 Piquenique partilhado 

13h45 “Notícias da Índia ” - Malati

14h30 Regresso  

Não esquecer: 

roupa , calçado confortável e 

chapéu 

 água e snack para o caminho 

copo  

piquenique (bebidas e 

sobremesa oferta da AMURT) 

 



Sobre a Serra de Valongo 

Situada apenas a 12 quilómetros da cidade do Porto, esta constitui 

uma mancha verde de considerável importância em termos de biodiversidade e 

geodiversidade, bem como pelo seu valor ecológico, paisagístico e histórico-

cultural. 

Devido a esta riqueza, em 1998 foi definido o Parque Paleozóico de 

Valongo e, em 1997 integrou a listagem de Sítios propostos para a Rede Natura, 

tendo sido efetivamente classificada pela Comissão Europeia como Sítio de 

Importância Comunitária em 2004. 

O nosso percurso levar-nos-á até à pequena aldeia de Couce, num 

percurso de aproximadamente 4,8 km, de grau de dificuldade fácil a médio, que 

é facilmente percorrido um pouco mais de uma hora. Apesar da curta distância 

de Valongo e do Porto, esta aldeia sempre se encontrou numa situação de 

isolamento e um estilo de vida cujo sustento provinha da relação entre a terra e 

os recursos locais. 

Será numa pequena área de lazer desta aldeia onde partilharemos o 

nosso piquenique e desfrutaremos das nossas atividades. Posteriormente, o 

regresso poderá ser feito pelo caminho inverso ou, quem desejar, poderá pedir a 

um familiar ou amigo para o ir buscar a este ponto. A comida deverá ser trazida 

por cada um dos participantes, mas a AMURT garantirá o seu transporte desde o 

início do percurso até à Aldeia de Couce e terá o prazer de oferecer as bebidas e 

a sobremesa. 

Ao longo do percurso teremos a oportunidade de observar diferentes 

espécies de fauna e flora e formações geológicas e faremos algumas pausas, para 

aproveitar as sombras, a paisagem e alguns exercícios de Yoga. A Essência 

d’Oriente, situado bem perto da entrada do parque da cidade irá abrir-nos as 

portas, caso as condições meteorológicas não sejam propícias à realização da 

caminhada. Por isso, faça chuva ou faça sol, não deixe de aparecer. 

 


