VISITA GUIADA

À CASA ESCONDIDA E À IGREJA DO CARMO

20 DE JULHO DE 2019
15H45
Para esta tarde, está preparada uma visita guiada a um dos locais mais surpreend entes da cidade, a enigmática Casa
Escondida! Iniciaremos com uma visita a uma das mais belas Igrejas da cidade, a Igreja do Carmo, jóia do Barroco
Portuense! Contém no seu interior obras de notáveis artistas do período Barroco, como Francisco Campanhã, T eixeira
Guimarães ou o eterno Nicolau Nasoni. Passaremos depois à Casa Escondida, um segredo muito bem guardado do Porto,
que constitui o edifício mais estreito da cidade e possivelmente do país!
Foi aqui que se realizaram várias reuniões secretas, tanto na época das Invasões Francesas, como durante as Guerras
Liberais. Venha conhecer as histórias destes locais e passar uma tarde enriquecedora !

Preços:
Crianças
Até aos 4 anos

Sócios Clube PT(efectivos,
auxiliares e praticantes)
Funcionários Grupo Altice
P/Meo no ativo:
Não Sócios Clube PT

Crianças
Dos 5 aos 9
anos

GRATUITO

3,00€

ADULTOS
(a partir dos 10
anos)

5,50€
7,00€

GRATUITO

5,00€

7,50€

LUGARES LIMITADOS
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
15H45
PRAÇA DOS LEÕES
(JUNTO AO CHAFARIZ)
PORTO
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 4 DE JULHO 2019
INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes e indicação da idade das crianças.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições-4 DE JULHO):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte
ou por transferência bancária para o NIB: 003520660008486913035
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

