
 

 

“ROTA VICENTINA” 
 
 

Percorrer a Rota Vicentina  

(Sudoeste Alentejano) 

 
 

 

 
 

De Porto Corvo a Odeceixe 
De 28/abril a 03 de maio 2020 

 
 

Descobre e explora o teu lado mais 
aventureiro!! 

 
 

Organização: Pé na Terra e Camina Hacia tu Corazon 

É impossível ficar indeferente à beleza da Rota Vicentina.
Parte connosco à aventura. Inscreve-te já!



 

 

COSTA VICENTINA 

 
Espetacular rota que nos permite mergulhar nas profundezas deste litoral que, em 
muitos trechos, está ainda a salvo da multidão.  
 
Designada por Costa Vicentina, onde a natureza preservada tem um carácter forte e 
selvagem, traduz-se em paisagens de uma imponência deslumbrante. 
O litoral do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina, tem inúmeros 
cenários privilegiados para quem procura a diversidade e beleza de uma paisagem 
intocada. 
De Porto Corvo a Odeceixe, iremos percorrer dezenas de praias fabulosas, mais 
expostas ou mais recatadas, muita delas quase escondidas pela falésia. Perfeitas para 
dar uns mergulhos. Este cenário é decorado por uma mistura da flora mediterrânica, 
norte-atlântica e africana. Das cerca de 750 espécies, 100 são endémicas e 12 não 
existem em mais nenhum lado do mundo.  
No que respeita a fauna, sendo uma costa com passagem para aves planadoras e os 
passeriformes migradores transarianos, poderemos ter a oportunidade de apreciar, nas 
falésias e arribas marítima, a presença da gralha-de-bico-vermelho, o falcão peregrino, 
a águia pesqueira e da cegonha branca - seus locais de nidificação. Com destaque para 
a cegonha-branca e a águia pesqueira, sendo este local único no mundo para ambas as 
espécies uma vez que a primeira nidifica nos rochedos marítimos, único local do 
mundo, e águia tem neste local a sua área de cria na Península Ibérica. 
 
A Pé na Terra e Camina Hacia tu Corazón, oferecem uma bonita experiência 
 
 

FICHA TÉCNICA 
 

 
Nome do percurso: Rota Vicentina 
 
Início do caminho: Porto Corvo - Final do caminho: Odeceixe 
 
Mínimo de lugares: 12 pessoas - Máximo de lugares: 20 pessoas 
 
Total de dias: 6 - Total de noites: 5 
 
Kilómetros aproximados: 78 - Tipo de rota: Linear 
 
Data de inscrição: Desde o dia de hoje 
 

 
Formalização da inscrição: 
Preenche o formulario de inscrição para fazer a pré-reserva. 
Receberás um correio vía e.mail confirmando se há disponibilidade de lugar. 

Valor por pessoa: 450,00 € (com 3 modalidades de pagamento)  



 

 

 
PROGRAMA 

 
 

DIA 1 – Terça feira 28/04/20 - Pontos de recolha: Mondim de Basto – Braga -  Porto - Lisboa 
  
Os horários de saída e dos locais dos pontos de recolha serão fornecido próximo da 
data. 
Depois da saída iremos para Vila Nova de Milfontes, ponto onde iremos ficar 
hospedado durante toda a aventura. 
 

DIA 2 – Quarta feira 29/04/20 - Etapa 1: Porto Corvo – V. N. de Milfontes - 22 km - Nível 

medio/alto 
 
É absolutamente fantástica a diversidade de formas que as praias assumem. Praias 
protegidas por rochas antigas, escuras, que resistem gloriosamente à erosão, formando 
falésias e ilhotas. Praias em que as dunas fósseis descem até ao mar deixando-se 
trabalhar por ele em rendilhados surpreendentes. Praias com bicas de água doce, vinda 
da serra por caminhos subterrâneos, justificando o nome de Milfontes. 
 

DIA 3 – Quinta feira 30/04/20 - Etapa 2: V. N. de Milfontes – Almograve – 15 Km – Nível fácil  

 
Atravessar o rio por barco, permite contemplar a foz, a vila e as encostas cobertas de 
matos mediterrânicos. Podemos observar um dos mais belos espetáculos da natureza – 
o voo dos andorinhões. Quando chegam, começa a azáfama do acasalamento e 
construção do ninho. Nesta etapa podemos apreciar as marcas do ser humano neste 
litoral. A agricultura intensiva, como a pesca artesanal ou as fábricas de pedra lascada 
que afloram sob a areia das dunas, vestígios do homem da Idade da Pedra. 
 

DIA 4 – Sexta feira 01/05/20 - Etapa 3: Almograve – Zambujeira do Mar - 23 km – Nivel médio 
 

As falésias altas e escarpadas deste troço, apesar de expostas ao vento salgado e 
teimoso do mar, são local de nidificação de mais de 20 espécies de aves! É o caso da 
gralha-de-nuca-cinzenta, do corvo-marinho-de-crista, do peneireiro, do pombo-das-
rochas, da cegonha-branca, do falcão-peregrino e do rabirruivo-preto. Vale a pena 
permanecer em sossego e discretamente vigiando a falésia de cima, apreciar o voo 
destas aves. 

DiA 5 – Sábado 02/05/20 - Etapa 4: Zambujeira – Odeceixe – 25,300 km – Nível médio 

 
Repare nas formas das rochas mais antigas, escuras, que constituem as falésias. 
Quando elas se formaram, os estratos estavam numa perfeita posição horizontal. Agora 
apresentam dobras absolutamente espantosas, que surgem em manuais de Geologia e 
compêndios de Estratigrafia. Alguns estratos estão agora numa posição vertical, como 
paredes. É interessante imaginar as forças capazes de dobrar rochas como se elas 
fossem massa folhada! Bem mais pacata e recente foi a formação dos tubos de areia 
consolidada que surgem um pouco por todo o trilho. 



 

 

DIA 6 – Domingo 03/05/20 - Regreso aos pontos de recolha. 
Durante o pequeno almoço, trocaremos as experiências e sensações vividas ao longo 
do caminho. Despedimo-nos dessa bela aventura e voltamos aos pontos de partida. 
O valor da inscrição inclui: 
 
* 2 guías. 
 
* Transporte em autocarro dos pontos de recolha (Mondim de Basto, Braga, Porto e 
Lisboa) e toda a logística das etapas e regresso. 
 
* Alojamentos em apartamentos de 4 pessoas e estúdios 2 pessoas.  Desde a Terça-
feira dia 28 de abril até domingo dia 03 de maio, com pequeño almoço. 
 

 28/04/20 – Alojamento (dia de entrada) 

 29/04/20 a 02/05/20 - Pequeno almoço e alojamento 

   
*Seguro de Responsabilidade Civil 
 

 
* Transporte desde o seu lugar de origem ao ponto de recolha. 
 
* Comidas, bebidas e todos os gastos pessoaes gerados e não especificados em 

 

 
 
Observações e recomendações a ter em conta: 
 
Este percurso tem duas etapas fáceis e duas um pouco exigentes. Passa por alguns 
penhascos, sobretudo as duas últimas etapas, que aconselhamos o maior cuidado na 
aproximação. É aconselhável alguma experiência em caminhadas de montanha. 
Embora a saída seja no final do mês de abril, é provável que tenhamos sol embora, 
também haja a probabilidade de chuva e vento, portanto, recomendamos alguns 
equipamentos pessoais: 
 

- Corta vento - Casaco impermeável – Casaco Polar 
- Gorro – Gola - Boné 

- Calçado adequado para caminhada 
- Medicação pessoal – Kit 1º socorros 
- Óculos de sol – Protetor solar 
- Bastão de montanha 
- Cantil de 1L (mínimo) 

 03/05/20 – Pequeno almoço (dia de saída) 

O valor da inscrição não inclui: 

  “O valor da inscrição inclui”. 

* Qualquer outro serviço não especificado em “O valor da inscrição inclui”. 

- Polaina – Meias trekking 

- Calça de Trekking – Sobrecalça impermeável 



 

 

- Uma mochila pequena para as etapas (para levar água, alimentos, objetos pessoais...) 
- Capa impermeável para mochila 
 
 

Políticas de inscrição e cancelamento 

 
 

 
COMO RESERVO O MEU LUGAR? 
 
1. Preencha o formulário de inscrição clicando no seguinte Link: 
https://forms.gle/fseEi9xSDRy7YSpQ6 
 
Receberás um correio via e.mail confirmando se há lugar disponível. 
 
Se houver lugar disponível, deverás pagar, num prazo não superior a 2 dias, um 
depósito de 85,00 € para reserva. Este valor não será reembolsável no caso de 
desistência. Uma vez confirmada a reserva, o valor do depósito descontará no valor 
final. 
 
QUE FORMA DE PAGAMENTO TENHO? 
 
A forma como deve efetuar o pagamento é por transferência bancária para o número 
que lhe forneceremos no e.mail confirmando a disponibilidade de lugar. 
Deves enviar o comprovativo do pagamento para o reservas@penaterraeventos.pt 
indicando o nome e programa em que se inscreve. Confirmado o pagamento, 
receberás um reservas@penaterraeventos.pt confirmando o registro. 
 
1- O primeiro pagamento de € 85,00, deverá ser efetuado até 48horas após a data da 
inscrição. 
 

2020. 
 
3- O terceiro e último pagamento será de € 195,00, deverá ser efetuado até ao dia 07 
de abril de 2020  
 
 
QUAL O CONCEITO DO INVESTIMENTO? 
 
No conceito de investimento, tudo o que é especificado na seção "O valor da inscrição 
inclui". 
 
E tudo especificado na seção de "O valor da inscrição não inclui". 
 
 
 

2- O segundo pagamento de € 170,00, deverá ser efetuado até ao dia 16 de março de 

https://forms.gle/fseEi9xSDRy7YSpQ6


 

 

POSSO CANCELAR MINHA RESERVA? 
 
A política de cancelamento é a seguinte:  
Se, em qualquer circunstância, for forçado a cancelar a sua partida, a Pé na Terra 
devolverá o investimento nas seguintes condições:  

 Cancelamento mais de 30 dias antes da data da partida, a Pé na Terra 
devolverá o investimento deduzida da taxa de reserva (85€ - taxas de 
administração).  

 Cancelamento com 29 e 16 dias antes da data da partida, a Pé na Terra 
devolverá 50% do investimento deduzido da taxa de reserva (85€ - taxas de 
administração).  

 Cancelamento com 15 ou menos dias da data da partida, a Pé na Terra 
devolverá 25% do investimento da reserva deduzida da taxa de reserva (85€ 
- taxas de administração). 

 

CANCELAMENTO ALHEIO A ‘’PÉ NA TERRA’’:  
 
Reservamo-nos o direito de cancelar o programa nos seguintes casos: 
 
- Motivos ou circunstâncias alheias, como avisos meteorológicos de risco ou qualquer 
outro aviso que envolva perigo para as pessoas. No caso de não ser possível iniciar a 
saída, a Pé na Terra, devolverá o valor do investimento da experiência, menos o 
depósito da reserva (taxas de administração). 
 
- Uma vez iniciada a partida, se a Pé na Terra for forçada a cancelar o programa por 
qualquer outra circunstância, como avisos meteorológicos de risco ou que impliquem 
perigo para as pessoas, nesse caso, o investimento da experiência não será devolvido  
 
 
MUDANÇA DE ÚLTIMA HORA: 
 
A Pé na Terra reserva-se o direito de modificar as etapas e alojamentos se assim for 
necessário, sempre pensando no melhor para o grupo. 
 
 
OUTRAS OBSERVAÇÕES: 
 
Cada pessoa é responsável por seus pertences pessoais e sua segurança. 
 
A Pé na Terra não se responsabiliza por acidentes, negligência e danos a terceiros que 
possam ocorrer durante os dias da aventura. 
 
Para o tipo de programa que é, tudo nunca é 100% seguro, é possível que decisões de 
última hora tenham que ser tomadas, redirecionando o que foi planeado no programa 
que foi estruturado inicialmente. 
 


