
 

 

TRILHOS URBANOS NOTURNOS 
“HISTÓRIAS DE AMOR DO PORTO” 

 

 

14 DE JULHO DE 2021 

21H00 
Para esta noite, foi preparado um fantástico roteiro, dedicado às mais interessantes  

histórias de Amor que a cidade viveu ao longo dos tempos… 
Abordaremos o amor proibido entre o Rei Carlos Alberto e a sua meia-irmã, a Princesa de Montelárt, a história do Infante D. Pedro e de 
Inês de Castro, os amores do Rei D. Pedro IV, a relação sui generis entre Henriqueta da Conceição e Etelvina, o incontornável Amor de 

Perdição entre Camilo C. Branco e Ana Plácido, e vários outros, num serão romanticamente surpreendente!  
Passarão também por vários locais emblemáticos da cidade, como o Miradouro das Virtudes,  

o Miradouro da Vitória ou a Muralha Fernandina. 
Venha passar um serão diferente a conhecer as mais controversas histórias de Amor da cidade!  

 

*Atividade com nº restrito de participantes e realizada de acordo com as recomendações da DGS e no âmbito da classificação da Alma At Porto 

como empresa Clean & Safe (saudável e segura), atribuída pelo Turismo de Portugal.  

** Necessário utilização de máscara facial e cumprir a distância de segurança. 

 

Venha participar e traga os seus familiares e Amigos! 

 
Preços: 

  Crianças 
Até 10 Anos 

Adultos 
(a partir dos 11 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 
 

NOTA: Os preços incluem a Visita Guiada e os Seguros 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 

21H00 – Palácio de Cristal (Porta de entrada)  

 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES e pagamento : 

DIA 1 DE JULHO 
  

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 idade das crianças. 

  

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

por transferência bancária para o IBAN: 003520660008486913035 

Deverá ser remetido o respetivo comprovativo para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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