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Passeio com Joel Cleto: Um percurso pela Foz Velha. Do mais velho farol do país ao 
desconhecido monumento a Camões

Joel Cleto - historiador, arqueólogo, divulgador da história e património e mais conhecido pela sua

Programa

Joel Cleto historiador, arqueólogo, divulgador da história e património e mais conhecido pela sua
participação em vários programas televisivos, irá ser, mais uma vez, a batuta deste passeio que nos irá
levar ao Porto mais autêntico e para muitos desconhecido.

A Foz – povoado que até meados do século XIX não fazia parte da cidade do Porto – guarda
interessantíssimos segredos históricos e um vasto e valioso Património. Não querendo retirar a surpresa a
quem embarcar nesta iniciativa, sempre podemos ir revelando que iremos conhecer um pequeno farol que é
a mais antiga construção do Renascimento português saber porque é que o histórico chalé do Passeioa mais antiga construção do Renascimento português, saber porque é que o histórico chalé do Passeio
Alegre é “suíço”, espreitar com legitimidade para o interior dos quartos de banho desse jardim, conhecer as
diferentes igrejas que a freguesia conheceu (com piratas e pestes pelo meio), e até um muito injustamente
desconhecido monumento a Camões. E, pelo meio, ainda vamos passar por um túnel no coração da Foz…

Início da visita: 10h00 (+/ duração de 2h30)

Horário

Início da visita: 10h00 (+/- duração de 2h30).
Local do encontro: Chalé Suiço.

€ 5,00 / Sócio.

Custos

Diversos

Inscrições limitadas a um número máximo de 80 participantes e até ao dia 15 de novembro. No dia 17 do 
mesmo mês informaremos os Associados cujas inscrições forem consideradas.

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

A desistência após a confirmação da respetiva inscrição implica o pagamento do seu custo real

Diversos

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

Tragam as máquinas fotográficas, telemóveis e afins para registarem estes momentos 
imperdíveis.

Visitas Guiadas                   Ficha de Inscrição

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033223

