
 

TRILHOs URBANOs EDIÇÃO GAIA 

SERRA DO PILAR À PRAIA DO AREINHO 

                 

8 DE FEVEREIRO 2020 
14H30 

A Alma At porto apresenta... 

Trilhos Urbanos Edição Gaia: “Da Serra do Pilar à Praia do Areinho" (Oliveira do Douro).  

Com os “Trilhos Urbanos”, pretendemos abordar a nossa cidade única, falar das suas gentes, da sua história peculiar e tão 

rica, dos seus locais de eleição…Aliando a cultura e a história ao exercício físico, o nosso intuito é que em cada edição seja 

transmitida um pouco da Alma da cidade do Porto! 

Dedicamos esta edição à nossa bela cidade irmã, Vila Nova de Gaia! Partindo do icónico e belo Miradouro da Se rra do Pilar, 

desceremos em direção ao Douro, seguindo ao longo da sua margem esquerda, pelo Passadiço, em direção a Oliveira do 

Douro, onde terminaremos o percurso na célebre Praia do Areinho ! 

Passaremos por locais emblemáticos, como o Jardim do Morro, a Capela do Senhor de Além, o Miradouro do Infante, a Ponte 

Maria Pia ou o Monumento às Invasões Francesas, abordando a sua história e destaques!  

Venha conhecer estas belas paisagens e as histórias das suas gentes, nesta tarde verdadeiramente surpreendente!  
 

Preços: 
 Crianças 

Até aos 11 Anos 
ADULTOS 

(a partir dos 12 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 

MIRADOURO DA SERRA DO PILAR (LÁ EM CIMA, JUNTO À ENTRADA DA Igreja n.s. do pilar) 
FINAL: PRAIA FLUVIAL DO AREINHO (OLIVEIRA DO DOURO) 

 O transporte de regresso ficará ao critério de cada participante. Existe paragem junto à Praia, linha Espirito Santo nº 37 

 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 30 DE JANEIRO 

 

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- 30 DE JANEIRO): 
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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