
“Caminhar pelos Pireneus” 

O Clube Galp Núcleo Norte vai realizar mais uma expedição emocionante 
desta vez nas montanhas dos Pireneus, um surpreendente programa de 
trekking de 4 dias no País Basco.  
 

                  Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

INFO #CGnorte 

Destaque 

 



Se é certo e sabido que o exercício físico regular faz maravilhas ao corpo e à 
alma, também é verdade que este não é dos hábitos mais fáceis de incutir 
nas pessoas e nas suas rotinas diárias.  

Em maio vamos dinamizar com novas atividades o  CG Health Club, está 
atento! 

O importante é  voltar a começar! 

                  Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 
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                  Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

INFO #CGnorte 

Agenda Recreativa,  Cultural e Social 

Maio 2019 

Novos Rumos 
Trilho dos Currais 

18 de maio 

O Trilho dos Currais, na serra do Gerês, 

território do Parque Nacional da Peneda-

Gerês, proporciona um contacto direto com 

o espírito e tradições comunitárias locais ... 

Novos Rumos 
Pireneus 

09 a 12 de maio 

O caminho Francês é, por excelência, o  

caminho primitivo e mítico dos Caminhos de 

Santiago. Os primeiros 25 Km deste         

caminho farão parte de uma das etapas 

deste percurso de alto valor natural,       

humano e espiritual 



                  Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

                                 INFO #CGnorte 

      Agenda Desportiva maio 2019 

Calendário de maio 

O Clube Galp núcleo Norte em competição 
no Campeonato da Fundação Inatel do 
Porto. Junta - te à tua equipa nos vários 
jogos e aparece aos treinos. 

Futsal Fundação Inatel 
Campeonato 

Calendário de maio 

Clube Galp núcleo Norte, presente 
em diversas provas populares nas 
modalidades de Atletismo e Trail 

Atletismo e Trail 
Provas Populares 

04 de maio 

Mais uma série de provas se vão realizar no 
kartódromo do Cabo do Mundo, para mais 
um convívio entre associados. Veste o fato, 
aparece e classifica –te para participares no 
convívio nacional de 2019 em Sines . 

Campeonato CGN Karting 2019 
Kartódromo do Cabo do Mundo 

11 de maio 

Convívio Nacional de Karting  referente à 
época 2018, organização do Núcleo Centro 
onde estaremos representados com um 
grupo de associados e classificados nas 
provas em 2018. 

Final Nacional Karting  
Kartódromo do Bombarral 


