
Cultura

Percursos  
Acompanhados

26 de novembro de 2016
Sábado

Tascos da Freguesia de Campanhã (Zona Oriental da Cidade)
Com Raúl Simões e Dra. Manuela Cambotas e Lanche Convívio

Programa

Com Raúl Simões e Dra. Manuela Cambotas e Lanche Convívio

Considerada uma das freguesias mais carenciadas do Porto. Esquecida durante décadas, afastada da movida, plena
de velhas ilhas e dum casario pobre, misto de indústria decadente e ruralidade.
Dezenas de tascos invadiam esta freguesia, desde o Freixo, passando por Bonjóia até à Estação Ferroviária de
Campanhã.
Atualmente, restam meia-dúzia; muitos foram transformados em Restaurantes e Snacks e outros simplesmente
fecharam...f

• Concentração – Museu Militar do Porto, antiga Prisão Política, Rua do Heroísmo às 15h30.
• Itinerário – Percurso a pé pela Rua do Heroísmo, com visita ao Tasco “O Chico dos Presuntos”; Referências

históricas sobre a Cadeia Política – a PIDE, hoje Museu Militar; Ligações sobre o Cerco do Porto; A velha indústria
e os ferroviários de Campanhã;

Horário

Rua do Freixo, visita aos tascos - “O Buraquinho do Freixo” e “Os Ferradores”;
Estação de Campanhã – visita ao Tasco dos “Ferroviários”;
Rua e Travessa de Miraflor – visita aos espaços culturais Mira Fórum e Espaço Mira.

Lanche / Convívio – 18h00, no Tasco “A Viela”, na Travessa de Miraflor, 15 (perto da Estação de Comboios de  
Campanhã).

Custos

8,00 € / Sócio.

Inscrições limitadas a um número máximo de 30 participantes e até ao dia 23 de novembro. No dia 24 do

Custos

Diversos

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.

Um sábado diferente, visitando uma das zonas mais esquecidas da cidade – mas ainda com sabores e 
costumes dum Porto industrial.

Apareçam!

Visitas Guiadas                   Ficha de Inscrição

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000033225

