
Mais Informações na Secretaria do Clube Galp Núcleo Norte - Inscrições Limitadas 



INFO #cgnorte 

 04 de Setembro  2021 “Novos Rumos” 
 Trekking pela Rota da Sardinha Salgada 

 

Vamos Desconfinar em Segurança pela Natureza! 

 

Este trekking brinda-nos com uma paisagem bucólica, que se estende até à área montanhosa, onde os núcleos 

rurais se concentram e os vestígios da vida comunitária não foram de todo esquecidos. 

Um dia a contemplar os mistérios noctívagos de uma flora e fauna que se adormece no embalar do negrume da 

noite, paisagens de beleza indescritível sob a magia do céu estrelado. 

Um percurso que convida-nos a desfrutar de um agradável dia em Santo António Mixões da Serra, com a Rota da 

Sardinha Salgada, outrora conhecida rota de contrabandistas.  

 

Santo António Mixões da Serra ao luar; a surpreendente aldeia e santuário; a singularidade da paisagem ao  

anoitecer; a natureza adormecida e a quietude da montanha 

 

Depois de tanto tempo Confinado, vais perder este trekking? 

 

 

 

                      Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 
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  Rota da Sardinha Salgada 

Este trilho desenvolve-se por Mixões da Serra sendo conhecido como a rota da Sardinha 

Salgada. Caminho perigoso, palmilhado por sardinheiros, contrabandistas e mais tarde 

pela emigração clandestina a caminho de França. Esteve muito ativo durante o período da 

I Guerra Mundial e manteve-se até aos anos sessenta. Por ele, além da sardinha salgada, 

passavam-se produtos entre os dois lados da fronteira. Este percurso brinda-nos com uma 

paisagem camponesa e pura. 

 

Distância  12 Km   | Dificuldade  Médio / Baixo 

“Novos Rumos” 
Trekking pela Rota da Sardinha Salgada 

 04 de Setembro de 2021 



 

O que está incluído: 

 O programa de trekking especificado, com acompanhamento por guias 

 Deliciosa prova gastronómica no final do evento (caldo verde, sardinhada, salada de 

pimentos, alface e tomate, vinho da casa, água ou sumos e café. 

 Transporte em autocarro de Refinaria de Matosinhos / local do evento e regresso 

 Seguro de acidentes pessoais 

O que não está incluído: 

 Alimentação para o dia e reforços energéticos (nota: a hora de almoço é em plena     

montanha, pelo que terá de levar na mochila almoço volante). 

 

 

 

 

INFO #cgnorte 

 Data Limite para Inscrições 23/07/2021 

 Inscrições Limitadas cumprindo as Normas da DGS á data para este género de evento 
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 04 de Setembro de 2021 “Novos Rumos” 
Trekking pela Rota da Sardinha Salgada 

ASSOCIADO                 27.5 €  

NÃO SÓCIO                  30 €  

Após comparticipação do Clube Galp Núcleo Norte:                                     


