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TRILHOS URBANOS 
“FONTAINHAS AO MIRADOURO DA VITÓRIA” 

 

5 DE MARÇO 
INICIO: 10H30 

Com os “Trilhos Urbanos”, pretende-se abordar a nossa cidade única, falar das suas gentes, da sua história peculiar e t ão rica, dos seus locais de eleição… 

Aliando a cultura e a história ao exercício, o intuito da Alma At Porto é que em cada edição seja transmitida um pouco da ALM A da cidade do Porto.. 

Nesta edição, partiremos do encantador Passeio das Fontainhas em direção ao icónico Miradouro da Vitória.   Passaremos durante o percurso pelo antigo Ramal da Alfândega, pequena 

via ferroviária destinada ao transporte de mercadorias, que unia no passado a Estação de Campanhã à Alfândega do Porto.  

Percorreremos locais emblemáticos da cidade, como o Monumento às Carquejeiras, a Ponte Luís I,  

o Postigo do Carvão ou as Escadas do Caminho Novo, abordando a sua história e a das gentes a eles associados..  

Terminaremos o percurso em beleza, num dos mais belos Miradouros da cidade, o da Vitória, zona de grande importância na riquíssima  história da Invicta.. 

Venha desfrutar de mais uma manhã enriquecedora com a Alma At Porto.  

*No caso de condições meteorológicas adversas, a atividade poderá ser adiada.  

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos! 

 

  CRIANÇAS 
(até 9 Anos) 

ADULTOS 
(a partir dos 10 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): GRATUITO 7,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     8,50 € 

 Não Sócio Clube PT: GRATUITO 9,00 € 

LUGARES LIMITADOS 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 
Inicio: 10h30 – Passeio/Alameda das Fontainhas, junto ao Monumento às Carquejeiras 

Final: 12h30 – Miradouro da Vitória 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS : 
DIA 10 DE FEVEREIRO  

  

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, número de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes e idade das crianças. 

  

Pagamentos:  
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o IBAN: 003520660008486913035 

Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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