
 

 

 

 
 

ORIENTAÇÕES   
 

A ASPP/PSP através do Gabinete de Aposentados organiza um raide motard turístico e 
cultural, num encontro de salutar convívio entre associados,  familiares, amigos, 
convidados e demais polícias. 
 
08.30 Concentração - Sede Porto  
 
Percurso (total 200km, cerca de 3H30m) 
 
09.00 Saída → (Santa Cruz do Douro - Baião), “Fundação Eça de Queiroz” 
Pela A4, ↘ saída 14 ↘ Marco de Canaveses ↘ EN 211 para Paredes de Viadores → Eiriz 
→ direção á visita → “FEQ” 
Caminho Particular de Tormes, Quinta de Tormes, 424 - Santa Cruz do Douro, Baião 
 
# Visita à “Fundação Eça de Queiroz” (cerca de 60m.)  
______________________________________________________________ 
Finda a Visita: 
# Direção → Casa do Lavrador - Museu Rural e Etnográfico 
Estrada M580 – Sra. do Martírio, 661 Santa Cruz do Douro, Baião  
 
Visita com informação e ALMOÇO no local: 
(entradas, sopa, prato misto de anho no forno e bacalhau, bebidas, sobremesa, café e 
digestivos.  
______________________________________________________________ 
Findo o Almoço 
# → Régua (paragem na rotunda da estação e ponte pedonal - 30 m.) 
______________________________________________________________ 
# → Resende pela N222 – com paragem CASA BENGALAS 
 (as melhores fatias/cavacas típicas de Resende) 
______________________________________________________________ 
De Resende continua → EN 222 Mosteiró → EN 211 Paredes de Viadores → EN 211 Marco 
de Canaveses → A4 Porto ……. FIM 
 
PS: À falta de motociclos, poderão os participantes utilizar automóvel. 
 
CUSTOS: 5€     Visita à “Fundação Eça de Queiroz” 
                27€   Almoço Casa do Lavrador (MCRE) 
                (menores até 06 anos gratuito – 06/12 – 13,50€) 
               
 

Informações e inscrições: 
ASPP, SEDE PORTO 

Rua Monte dos Burgos, 347 
T: 228 325 036 | TLM: 962 076 137 

norte@aspp-psp.pt    
 

 
Inscrições limitadas 
 (até dia 5 de Outubro) 

 

8.out.22 

 

https://www.allaboutportugal.pt/pt/baiao
mailto:norte@aspp-psp.pt
(menores até 12 anos gratuito)



 

                                                              
 

 
 

 
 

 
“BREVE INFORMAÇÃO” 

     

• A ASPP endereça especial cumprimento e um agradecimento a todos os presentes 

e em particular aos seus associados, pela adesão e participação neste 1º EVENTO 

MOTORIZADO, TURÍSTICO E CULTURAL, esperando e desejando que o mesmo 

decorra em serenidade, em segurança, culminando em pleno desfrute para todos 

os que nele participam, usufruindo ao máximo, em fraterna convivência, daquilo 

que nos for proporcionado. 

 

• Recomendamos, que durante a condução, efetuem essa prática de acordo com os 

normativos legais rodoviários e em segurança, bem como adotem 

permanentemente um comportamento de acordo com as práticas socialmente 

aceitáveis, para que no final nada haja a lamentar.   

• Sairemos agrupados, mas não somos nenhuma coluna militar ou equivalente. 

 

➢ Existe um guia, que circulará á cabeça do grupo e que durante o percurso não deve 

ser ultrapassado, seja qual for a circunstância, salvo exceção fundamentada e 

reportada. 

➢ Existe também um elemento que circulará à retaguarda, para garantir uma melhor 

comunicação bem como o controle de chegadas.  

 

❖ Quem pretender abandonar o evento antes do final, avisa o guia. 

 

❖ A ASPP declina toda e qualquer responsabilidade por todo o tipo de atos 

censuráveis ou legalmente puníveis e que sejam praticados por qualquer dos 

participantes – no decurso do evento. 

 

(Jorge Madureira) 
Gabinete Pre-aposentados│Aposentados – ASPP/PSP 

8.out.22 

 




