
 

 

Caminhada guiada  

 ”MAL AMADOS DO PORTO” 

            

19 DE ABRIL 2019 
14H30 

 

Para esta tarde, criou-se um roteiro fantástico, dedicado aos mal amados da história da cidade!  
Serão abordadas várias personalidades, que apesar da sua relevância e importantes ações em prol da comunidade 

Portuense, não obtiveram o devido reconhecimento, quer pela população, quer pelas entidades públicas!  
Do grande arquitecto Correia da Silva, o autor da Câmara Municipal e do Mercado do Bolhão, passando por José 

Rodrigues, um dos maiores artistas da cidade no século XX, pelo grande Camilo Castelo Branco, por Arnaldo Gama, 
Alberto Pimentel e muitos outros, venha conhecer a importância e as histórias destes grandes vultos da cidade do Porto, 

que não obtiveram o nosso devido obrigado ! Tarde imperdível! 

       
     Preços: 

 Crianças  
Até aos 9 Anos 

ADULTOS 
(a partir dos 10 

anos) 

Sócios Clube PT(efetivos/auxiliares/praticantes) GRATUITO 5,50€ 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:  7,00€ 
Não Sócios Clube PT GRATUITO 7,50€ 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 
14H30 

LARGO AMOR DE PERDIÇÃO 
(PEQUENO LARGO EM FRENTE À ANTIGA CADEIA DA RELAÇÃO) 

 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 4 DE ABRIL 

 

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

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

PAGAMENTOS:  
(até à data limite das inscrições- 4 DE ABRIL): 

Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,  
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito. 

O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  
ou por transferência bancária para o NIB: 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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