Clube de Campismo de Lisboa

Pedestrianismo - XIX Edição da Rota do Contrabando

2018 conheceu mais uma ediÃ§Ã£o desta atividade de pedestrianismo, de caminhada em montanha que, este ano, teve
o seu inÃ-cio em PortugalÂ - MontalvÃ£o e terminou em Espanha - Cedillo, sendo que esse requisito da prova segue o
regime de alternÃ¢ncia em cada ano.

O nosso Clube esteve presente pela 7Âª vez consecutiva, com 26 sÃ³cios, oriundos dos parques de Almornos e
Ferragudo. A competiÃ§Ã£o desenrolou-se num percurso de cerca de 18 km, atravessando o rio Sever por barco.

Esta caminhada passou por locais de rara beleza natural e de cariz cultural, devidamente explicitado atravÃ©s de folheto.

Este evento teve uma logÃ-stica multidisciplinar de apoio composta por diversas autoridades, entre as quais: a GNR; a
PSP; os Bombeiros de Nisa, e a CÃ¢mara Municipal de Nisa atravÃ©s do departamento de turismo e da ProteÃ§Ã£o civil.

Existiram 2 pontos de apoio onde foi fornecido aos participantes Ã¡gua e fruta para poderem recuperar as forÃ§as, sendo
que o 2Âº ponto de apoio, ainda em Portugal, serviu para poderem provar as iguarias tÃ-picas da zona (queijo, mel, pÃ£o,
fritos de farinheira, chouriÃ§o, etc.) .

Tendo em conta que esta Rota do Contrabando nÃ£o Ã© para principiantes em caminhadas, pois necessita de
preparaÃ§Ã£o fÃ-sica prÃ©via, participaram cerca de 730 caminheiros, oriundos de norte a sul do PaÃ-s, tendo o CCL ficado
em 6Âº lugar por nÃºmero de participantes.

Â

Todo este esforÃ§o foi depois recompensado com um almoÃ§o tÃ-pico espanhol e uma sessÃ£o recreativa e cultural em
que a tarde se passou num ambiente de divertimento e de boa disposiÃ§Ã£o, culminando com a cerimÃ³nia protocolar.

Os nossos companheiros que participaram chegaram com muito entusiasmo para preparar, jÃ¡, a ediÃ§Ã£o de 2019 e
com a vontade de angariar mais companheiros para o prÃ³ximo ano.

A ver vamos.... Esperamos que 2019 duplique a participaÃ§Ã£o do CCL.

ParabÃ©ns aos nossos participantes.

Aproveitem tambÃ©m para, aos fins-de-semana, fazerem uma caminhada leve, em cada uma dos nossos parques, sob o
lema: "Caminhe, pela sua saÃºde"

Â
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