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Percursos Acompanhados
Roteiro dos Tascos do Porto

24 de setembro de 2016
Roteiro dos Tascos do Porto

Da Vitória a S. Bento com Raul Simões Pinto e Dra. Manuela

Ao lado da ”movida” da cidade, existiam cerca de vinte tascos.
Atualmente, restam meia dúzia. Alguns tiveram mesmo que se
modernizar e adaptar ao “boom” turístico que assalta o Porto.
Outros, mantém-se porém inalteráveis tais como os que se situam na
freguesia da Vitória na Rua de Trás ou na Rua dos Caldeireiros São

Da Vitória a S. Bento com Raul Simões Pinto e Dra. Manuela 
Cambotas e lanche convívio.

freguesia da Vitória, na Rua de Trás ou na Rua dos Caldeireiros. São
alguns dos exemplos que ainda proliferam nas traseiras da cidade.
Vamos conhecer este território, antes popular e bairrista e vê-lo hoje
em plena e radical transformação.

Concentração – Largo do Centro Português de Fotografia, antiga Cadeia da Relação, na
Cordoaria, às 16 horas. Tempo previsto - cerca de 3h30.
Itinerário:Itinerário:
• Percurso a pé pela Rua S. Bento da Vitória, com visita aos tascos "As Colunas" e antigo
"Bataclan". Referências históricas da Vitória, do Mosteiro, da Igreja e dos presos com os
tascos da zona;

• Rua de Trás e Caldeireiros - visita aos tascos "Casa Costa“;
• "Retiro dos Carvalhos", "Marlindo" e "Leandro“;
• Abordagem destas ruas e travessas "escondidas" da cidade, as suas "estórias" e os seus
" d "

€ 8 00 / Sócio

"segredos".
Lanche/Convívio - 18h30, no tasco Casa Viseu no Porto, na Rua da Madeira, 212/218, à
Estação de S. Bento.
Um sábado diferente, visitando "as traseiras da cidade", algo esquecidas ainda, mas já com
alterações significativas - ruelas antigas, onde proliferavam "as capelas" e os comes e bebes
mais tradicionais do Porto. Apareçam!

Diversos

Inscrições limitadas a um número máximo de 30 participantes e até ao dia 20 de setembro.

No dia 22 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

€ 8,00 / Sócio.Custos

custo real.

FICHA DE INSCRIÇÃOPercursos Acompanhados
Roteiro dos Tascos do Porto

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032872

