
 

 
Mais informações / inscrições na secretaria do clube Galp Núcleo Norte 



 

 

INFO #cgnorte 

Cultur@lmente 13 e 14 de novembro 

              Celebração da Sexta - Feira 13  

"Sexta 13" de Montalegre, a primeira do ano! 

A Sexta-feira no dia 13 de qualquer mês é considerada popularmente 

como um dia de azar. 

Em Portugal, muitas cidades e vilas celebram a Sexta-feira 13. A 

maior festa acontece no castelo de   Montalegre, Trás-os-Montes. 

Em Montalegre, todas as sextas-feiras 13 há uma grande festa, onde 

não faltam as bruxas, os bruxos, feitiços, teatro e a famosa queimada.  

Montalegre celebra a primeira sexta-feira 13 do ano, em março uma festa de rua “que mexe” com a    

economia regional e atrai milhares de visitantes ao concelho do distrito de Vila Real. 

Para além do património paisagístico e ambiental, da boa gastronomia, é uma forma de celebrar a vida.  

O momento nas imediações do Castelo de Montalegre é, sem dúvida, o ponto alto da festa. É uma noite 

longa que vale a pena ser vivida, com o padre Fontes a recitar o esconjuro a noite transforma-se. O "cálice 

da alegria" volta a brindar. É um hino à criatividade, ao engenho e ao empreendedorismo da  região.  

É isto que a "Sexta 13" representa! Mais uma aposta CGnorte! 

 

 

 

                           Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

        Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 



 

 

INFO #cgnorte 

Cultur@lmente 13 e 14 de novembro 

              Celebração da Sexta - Feira 13  

"Sexta 13" de Montalegre, a primeira do ano! 

 

PROGRAMA: 

1º Dia - Sexta Feira 13 

 15:45H - Encontro junto à sede do Clube Galp Norte 

 16:00H - Saída para Montalegre, com passagem junto à barragem do Alto Rabagão  

 19:30H - Jantar Temático do Dia das Bruxas 

 Durante a noite participar no programa da sexta feira 13 com a animação de rua e o ponto alto a 

Queimada Esconjurada do Padre Fontes seguido de Espetáculo Piromusical a partir do Castelo. 

 00:45H - Viagem para Chaves  

 Alojamento no Forte de São Francisco Hotel**** 

 

2º Dia - Sábado 14 

 Pequeno Almoço 

 10:30H - Visita à Cidade de Chaves 

 13:00H - Almoço Restaurante Típico Adega Faustino 

 15:00H - Regresso  

 

 

                           Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

        Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 



 

 

INFO #cgnorte 

Cultur@lmente 13 e 14 de março 

              Celebração da Sexta - Feira 13  

"Sexta 13" de Montalegre, a primeira do ano! 

 

O que está incluído no preço do evento: 

 O programa especifico com guia 

 Transporte e seguro de viagem 

 Jantar Temático 

 1 pernoita c/ pequeno almoço no Forte São Francisco Hotel 4* 

 Almoço em Restaurante Típico 

 

Não está Incluído: 

 Extras, ou opções não mencionadas no programa 

 Alimentação e refeições não mencionadas acima 

 Extras e opções não enunciados 

Nota:  

A estadia em quarto single está sujeita a confirmação de disponibilidade, para tal, basta que indique no 

momento da reserva a sua pretensão.  

 O respetivo suplemento de Estadia em quarto single será (+ 16 €) 

 Cama extra, exclusivo para crianças até aos 12 anos acresce (+ 20 €) 

 

                           Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

        Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 



 

 

INFO #cgnorte 

Cultur@lmente   13 e 14 de março 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Pagamento: 

 

 

 

 

 

Após comparticipação do Clube Galp Núcleo Norte:                                     

              Celebração da Sexta - Feira 13  

                           Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

        Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 

Preço Associado em Quarto Duplo / Twin  148 € 

Preço Não Sócio em Quarto Duplo / Twin  155 € 

Suplemento Quarto Individual 16 €   

Cama Extra Criança até 12 anos 20 € 

  

Inscrição 

 

1ª  

Out. 

2ª  

Nov. 

Pessoa 50€ 50€ 48€ 

 Número mínimo para realização do evento 25 pessoas 

 Data Limite para Inscrições 21 / 02 / 2020 

 A Diferença de Não Associado é Pago no ato da inscrição 

 Suplementos Pagos no ato da inscrição 

 A estadia em quarto single está sujeita a confirmação de disponibilidade 

  Cancelamentos efetuados nos últimos 5 dias antes do passeio não será devolvido o          

montante já transferido  

      * Caso pretenda outro tipo de plano de pagamento, a direção está recetiva a analisar 



 

 

INFO #cgnorte 

Cultur@lmente   13 e 14 de março 

  

              Celebração da Sexta - Feira 13  

                           Para mais informações contactar a secretaria do Clube Galp Núcleo Norte através: 

        Email: clubegenortesecretaria@galpenergia.com  ou contactos Telefónicos: 924 481 590 / 229 992 760 

www.clubegalpenergianorte.com 


