
PREÇOS POR PESSOA:
Sócios do STEC:  €20
Não sócio:  €30
Crianças até 12 anos:  Grátis
Jovens dos 12 aos 18 anos:  €15

CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO:
Preencher a ficha de inscrição e efetuar o pagamento por 
cheque ou transferência.

COMUNICADO
DE ACTIVIDADES 

SETEMBRO 2021

TREETOP WALK 
(PASSEIO NA COPA DAS ÁRVORES) 

EM SERRALVES E 
PARQUE DA CIDADE DO PORTO

Por favor, preencha o formulário e envie por:

- Correio Interno -
Secretariado Sindical STEC

Edifício Sede CGD - Av. João XXI – 1º Piso

- E-mail - joana.rodrigues@stec.pt - 933 512 514
  manuela.graca@stec.pt - 933 512 691

E-mail

Local de trabalho

Nome

Telefone / Telemóvel de contacto

Nº sócio TREETOP WALK EM SERRALVES E 
PARQUE DA CIDADE DO PORTO

Venha connosco à descoberta dos jardins 
de Serralves, através duma visita guiada ao 

Treetop Walk, um passadiço elevado no topo 
das árvores criado pelo arquiteto Carlos 

Castanheira com a colaboração de Álvaro Siza 
Vieira, e visite também o Museu de Serralves.

O STEC convida a um passeio singular ao nível da copa das 
árvores onde poderás observar os vários espaços naturais e 
culturais existentes no Parque de Serralves e explorar a sua 
biodiversidade. O Treetop Walk, passadiço de 260 metros de 
comprimento, inserido na mata do Parque, desafia-nos a des-
pertar os sentidos para o que a Natureza tem de melhor. Tocar 
nos ramos mais altos das árvores, cheirar as suas folhas, ouvir o 
canto das aves, reparar nas formas e cores, levar-nos-á a parti-
cipar de uma viagem inesquecível e inspiradora às paisagens e 
biodiversidade do Parque. Iremos também ter a oportunidade 
de contemplar os Jardins de Serralves e usufruir duma visita 
guiada às exposições patentes no Museu de Serralves.

Para finalizar o nosso passeio, nada melhor que restaurar forças 
num almoço de convívio organizado no restaurante existente 
no Parque da Cidade do Porto, onde poderemos continuar a 
usufruir do contacto com a natureza neste parque que detém 
uma área de 86 hectares, sendo assim o maior parque urbano 
do País.

GARANTE A TUA PARTICIPAÇÃO.

INSCRIÇÕES ATÉ 27 DE SETEMBRO

2 DE OUTUBRO

PROGRAMA
10:00H - Concentração em Serralves - Início do passadiço 
   seguido da visita guiada ao Museu.
13:30H - Almoço em restaurante do Parque da Cidade.

Valor total da Inscrição €

Nº de não sócios

Nº de sócios

Nº de jovens - 12 aos 18 anos

Nº de crianças até aos 12 anos


