
CULTURA 

Programa 

Visita Guiada 
Percursos Acompanhados 

Inscrições limitadas a um número máximo de 30 participantes (mínimo 12) e até ao 
dia 15 de novembro. No dia 16 do mesmo mês informaremos os Associados cujas 
inscrições forem consideradas. 

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento  
pelo seu custo real. 

8€ / Sócio; 
10€ / Convidados. 

               

Custos 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
Visita Guiada 

Percursos Acompanhados 

Diversos 

         Porto – Pela Freguesia de Ramalde 
             
                 Conhecem bem esta Freguesia do Porto? Vamos visitá-la! 
                         No fim haverá um lanche num tasco «à maneira» 

  
    No dia 17 de novembro – sábado, às 15:15 horas 

                                    
Visita acompanhada pela Dra. Manuela Cambotas e Raul Simões Pinto 

 
 ======================================== 
 

Temos percorrido o Porto de lés a lés, mas há sempre oportunidade de conhecer mais 
e melhor da cidade. Desta feita, propomos explorar a Freguesia de Ramalde. 

 

Guiados pela Dra. Manuela Cambotas e pelo Raul Simões Pinto vamos começar a 
visita junto ao Monumento ao Empresário do escultor José Rodrigues (Av. Boavista 
com Av. Marechal Gomes da Costa). Depois… seguimos para diante em direção ao 
interior de Ramalde. A primeira paragem será na famosa Tasca da Badalhoca. Apesar 
desta antiga e típica casa de pasto atualmente fechar ao sábado, vão-nos abrir as 
portas para conhecermos o seu espaço e a sua história. De seguida, passaremos pelo 
que resta de antigo e de rural da Freguesia de Ramalde, conhecendo o Ramaldense 
Futebol Clube, a Igreja Velha e a Nova, a Casa de Ramalde, por fora, e o mais que 
houver, e no final, para rematar, teremos um apontamento diferente do habitual 
nestas visitas, digamos que uma surpresa. 

Finalmente… o lanche, no Tasco Quim das Violas. Há caldo verde e leituras 
selecionadas, para os que tiverem a coragem de ser declamador, nem que seja por um 
dia. 

 

Concentração: Junto ao Monumento ao Empresário (Av. Boavista com a Av. Marechal 
Gomes da Costa), às 15:15 horas. 

https://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000036995

