Lista de Noticias

De 29 de abril a 1 de maio, Constância recebe o Festival das Grandes Rotas, um evento cujo
Passaporte de acesso pode já ser reservado no site do município de Constância, através do
endereço www.cm-constancia.pt.
O passaporte, com um valor de 5,00€, dá direito à participação gratuita em todas as atividades
promovidas pelo município, a descontos nos equipamentos de alojamento e de restauração
que aderiram ao festival e também a uma oferta alusiva ao evento.
No primeiro dia, sexta-feira, 29 de abril, após a receção dos participantes e a abertura oficial do
Festival, terá lugar a apresentação de uma mostra digital de fotografia das grandes rotas, uma
palestra sobre viagens de aventura, observações com binóculos e telescópios e a divulgação
do trabalho realizado pelo gabinete de SIG do município, no âmbito das grandes rotas no
concelho de Constância.
No sábado dia 30, o secretariado abre às 8h00, e a partir daí haverá um dia repleto de
iniciativas, promovidas pelo município e pelas empresas e instituições parceiras no projeto.
Passeios pedestres, orientação, descidas do Tejo e do Zêzere em canoa, rapel, colour btt,
colour zumba e animação com dj são as ofertas do dia.
No domingo, 1 de maio, haverá mais percursos pedestres, paintball, descidas dos rios Tejo e
Zêzere em canoa, projeção do filme «Perdido em Marte» e carrinhos de rolamentos.
Em simultâneo, durante os três dias do Festival, a oferta disponível integra uma mostra e
degustação de produtos regionais, passeios de barco, visitas ao Borboletário, ao Jardim-Horto,
ao Museu dos Rios e das Artes Marítimas e ao Centro Ciência Viva de Constância.
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Com a realização do Festival das Grandes Rotas, o Município de Constância, em conjunto com
agentes económicos locais, pretende promover a Grande Rota do Zêzere e o Caminho do Tejo,
através de várias atividades nas áreas do turismo, lazer, desporto, cultura e ciência.
Para informações sobre o programa e reserva do passaporte, devem os interessados consultar
o site do município de Constância www.cm-constancia.pt, ou contactar o Posto de Turismo
através do endereço de e-mail turismo@cm-constancia.pt ou do telefone 240 730 052.
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