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4ª CAMINHADA RIO A RIO 
13 a 15 de abril de 2018 

 

DICAS E LEMBRETES  
 

 
1. BAGAGEM  
Como fazem os peregrinos do Caminho de Santiago, levem a menor bagagem possível, 
constando apenas dos itens essenciais. Lembre-se que o evento durará apenas dois dias. 
Bagagens pequenas pesam pouco e ocupam pouco espaço, facilitando a vida de todos.  
 

2. PERTENCES PESSOAIS  
 

 2.1. PARA A CAMINHADA 
 Protetor solar [essencial] 
 Roupa de banho e/ou bermuda [recomendável] 
 Tênis já amaciado [essencial] 
 Chapéu ou boné [essencial] 
 Pequena mochila, para 2 garrafas de água mineral (500ml), barras de cereais e 

objetos pessoais [essencial] 
 
Existem roupas, chapéus e bonés com proteção UV, o que facilita bastante a proteção contra 
o sol. No site www.borandar.com.br, em UTILIDADE , clique em Proteção Solar. Lá vocês 
encontrarão as lojas e revendas em Salvador. 
 

2.2 . MEDICAMENTOS 
Não esqueça de levar os seus medicamentos pessoais e de urgência. 

 
2.3. OUTROS 
 Roupa de banho 
 Vinho da sua preferência, para o jantar da sexta e na área interna do hotel. Está 

dispensada, pelo hotel, a taxa de rolha. 

3. ACERTO DE HORÁRIO 
Somos um grupo de 17 pessoas, com muitos horários a cumprir no período de 13 a 15 de abril, 
e precisamos que os nossos relógios estejam sincronizados.  
Recomendamos que, antes do dia 13/04, todos acertem o horário do seu relógio, através do 
site www.quehorassao.com.br/hora-certa/cidades/salvador. 
 

4. TEMPO  
 
SEXTA - 13/04 
30° Máxima / 25° Mínima 
Chuva - 90% - 8mm  
Chuvoso durante o dia e a noite  
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SÁBADO - 14/04 
30° Máxima / 25° Mínima 
Chuva 60% - 2mm  
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.  
 
DOMINGO - 15/04 
29° Máxima / 25° Mínima 
Chuva 60% - 2mm  
Sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite.  

5. MARÉ BAIXA 
 
SEXTA - 13/04 

 Hora Altura 
 02:19 2.23m 
 08:19 0.46m 
 14:30 2.34m 
 20:39 0.28m 

 
SÁBADO - 14/04 

 Hora Altura 
 02:53 2.35m 
 08:53 0.32m 
 15:05 2.47m 
 21:13 0.18m 

 
DOMINGO - 15/04 

 Hora Altura 
 03:27 2.45m 
 09:27 0.21m 
 15:41 2.56m 
 21:48 0.12m 

 
 
Salvador, 08 de abril de 2018 


