
 

 

 

 

 

  

Proposta de Protocolo – Universidade Católica Portuguesa 

 

A equipa da Gbliss vê o estabelecimento desta parceria, como um 

acréscimo de valor para as duas entidades. 

Temos como missão seguir o que ambicionamos, com paixão e grande 

dedicação diária nos serviços prestados. Pelo que temos entre os nossos 

parceiros entidades cuja missão e filosofia estão alinhadas com a nossa 

postura e identidade. Acreditamos que só assim conseguimos elevar a 

nossa marca e a dos nossos parceiros ao nível do que ambos desejamos. 

As nossas parcerias assentam em trocas de serviços, mas acima de tudo 

serão um meio de divulgação e aumento de visibilidade da Gbliss e do seu 

parceiro. 

Estamos certas que a parceria será bem-sucedida entre e para ambas as 

entidades, estando disponíveis para a melhorarmos sempre que uma das 

partes o deseje. 

Acompanhe-nos porque Life is a Tour, Follow Your Bliss! 

A Equipa Gbliss 
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Entidades:  Gbliss Lda e Universidade Católica Portuguesa 

Serviços Gbliss:  City Tours 
 
A Gbliss é uma empresa de animação de turística que cria projectos originais que 

promovem o Turismo do Distrito do Porto, não apenas junto dos turistas mas também 

junto das empresas. Através dos serviços de: 

Corporate Services - colocamos ao dispor das empresas diversos serviços como, 

Tradução & Interpretação, Alojamento, Transporte, Refeições, Compras, Tours no Porto, 

organização de palestras, etc. Podemos igualmente desenvolver pacotes para 

particulares e famílias conhecerem o Porto e Norte de Portugal. 

City Tours Históricos – dispomos de diferentes percursos histórico a pé onde se pode 

incluir um café, um almoço, lanche, provas de vinhos, entre outros. 

 

Relativamente a este último, gostaríamos de oferecer a todos os funcionários e alunos 

da Universidade Católica Portuguesa um Desconto de 10% em cada city tour Gbliss. 

Deixamos algumas sugestões de percursos históricos: 

Percurso de Camilo Castelo Branco – 3 Horas 

Passeio pela parte histórica da cidade a pé, com guia, a iniciar na Cadeia da Relação. É percorrido o 

percurso da vida de Camilo Castelo Branco no Porto, referências à sua obra e à relação com Ana 

Plácido. Durante o percurso teremos recriação histórica e serão declamados poemas ou excertos 

de obra alusivos ao monumento ou local em questão. Paragem para café em locais típicos da 

cidade. Preço: 15 Euros/pessoa 

Percurso Histórico pelo Porto – 3 horas 

Visita guiada a pé ao centro histórico do Porto com passagem pelos principais locais históricos da 

cidade os quais nem sempre conhecemos a sua história. Paragem para café em local típico da 

cidade. Preço: 15,00 Euros/pessoa 

Buddy Tour – 3 Horas 

Juntar um grupo de pelo menos 10 amigos e divertir-se pelas ruas do Porto, aprendendo a sua 

história. Preço: 10 Euros/pessoa 

 


