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ASSUNTO: 4º Passeio TT Noturno "Terras de Vagos by Night" 2013 
 
 
No próximo dia 5 e 6 de outubro de 2013, a Associação Todo-o-Terreno de Vagos “Soluções 
D’Aventura”, irá organizar a 4ª edição do “Terras de Vagos by Night” com o principal objetivo de 
angariar fundos para a aquisição de equipamentos para os Bombeiros Voluntários de Vagos.  
À imagem do ano passado, será um evento completo com diversas atividades durante os dois 
dias do evento. No primeiro dia, o evento inicia-se com abertura do secretariado por volta das 
15h00 promovendo, também, algum convívio entre participantes e organização. Por volta das 
16h00 item início um desafio com uma caça ao tesouro, que consiste na leitura de um percurso 
definido, numa carta militar, com pontos de controlo definidos em que nesses pontos são 
propostos alguns desafios aos participantes com determinada pontuação. Os participantes que 
obtiverem melhor pontuação terão direito a um prémio que será entregue durante o dia 
seguinte na pista de obstáculos. O passeio noturno terá início por volta das 22h00 e será todo 
ele pelas dunas de areia da zona florestal Vagos.  
Este evento tem todos os ingredientes necessários para passares um fim de semana 
inesquecível! 
 
Programação:  
Dia 05/10/2013  
15h00 - Abertura do Secretariado junto ao cafeteria  
16h00 - Prova de Navegação c/ atividades radicais  
19h30 - Jantar em restaurante  
22h00 - Inicio do Passeio Noturno  
 
Dia 06/10/2013  
02h30 - Previsão para o fim do Passeio Noturno (c/ Reforço Alimentar) junto ao cafeteria  
15h00 - Abertura da Pista de Obstáculos  
17h00 - Entrega de prémios da caça ao tesouro  
18h30 - Encerramento do evento 
 
 
 
Inscrições: Até dia 28 de setembro de 2013 | Gratuitas 
 
Contacto para inscrições: 966275593 
 

 


