
 

Caminhão – Megacaminhada fotográfica dos Lagos do Sabor 

NOVA DATA 29 de Setembro de 2018 

 

Ao conhecimento do público 

Na sequência dos sucessivos avisos da Proteção Civil e demais autoridades relativamente à onda de calor que se 
avizinha e ao progressivo agravamento das previsões e estado de alerta, a Associação de Municípios do Baixo Sabor 
informa todos os interessados que a organização do evento “Caminhão – Megacaminhada fotográfica dos Lagos do 
Sabor”, prevista para sábado 4 de Agosto, será adiada para 29 de Setembro próximo, a confirmar e publicitar 
oportunamente. 

Lamentando quaisquer incómodos causados pelo facto, não poderia a organização ignorar as orientações das 
autoridades sobre a matéria apesar da mobilização e envolvimento da população e organizações do território, que 
atestam bem a capacidade de realização e a participação de todos quando se trata de promover o desenvolvimento 
da nossa região. 

A Associação de Municípios do Baixo Sabor gostaria ainda de agradecer publicamente a todas as pessoas e entidades 
de Alfandega da Fé, Macedo de Cavaleiros, Mogadouro e Torre de Moncorvo, envolvidas na organização do 
Caminhão, do Record Guinness e da Sabor Food Fest, designadamente  Câmaras Municipais e respetivos serviços de 
turismo, cultura e desporto, Juntas de Freguesia, Bombeiros Voluntários, GNR, Agrupamentos de Escolas, Escuteiros, 
UTAD e IPB, Grupos de Musica, Bandas Filarmónicas, concertinas, cavaquinhos, gaiteiros, pauliteiritos, caretos, 
cantares, Confraria de Santo Antão da Barca, restaurante Cantinho da Terrincha, a todos os produtores de produtos 
regionais e endógenos, bem como a mais de uma centena de voluntários, stewards e testemunhas do record Guinness 
“A maior cadeia de selfies do mundo”. 
 
No final de setembro cá estaremos de novo e contamos com todos para concretizar este grande evento. Até lá 
continuaremos a afirmar os Lagos do Sabor como um destino turístico de excelência. 

 

 
Associação de Municipios do Baixo Sabor 
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