Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada à Exposição “ESCHER”,
patente na Alfandega do Porto e traz os teus familiares e amigos.
A obra de M. C. Escher, vista por cerca de três milhões de pessoas em exposições
realizadas em cidades como Nova York, Roma, Bolonha, Lisboa ou Nápoles, chega agora à cidade invicta.
A partir do dia 28 de fevereiro de 2019 e até 28 de julho, o Centro de Congressos da Alfândega do Porto apresenta uma grande exposição retrospetiva,
com 135 obras, dedicada ao artista holandês M. C. Escher. Depois do sucesso da exposição em diversas cidades europeias e nos EUA, a organização – Arthemisia,
empresa líder mundial de organização de exposições, e a Fundação Escher – decidiu trazer a mostra à cidade do Porto. “Tivemos a confirmação da grande
vitalidade cultural que anima Portugal. Assim, decidimos expandir a exposição à maravilhosa cidade do Porto”, referiu o presidente da Arthemisia, Iole Siena.
Com a curadoria de Mark Valdhuisen, diretor da M. C. Escher Company, e de Frederico Guidiceandrea, um grande especialista da obra do artista, a exposição
mostra-nos o percurso criativo do grande génio visionário que encantou a mente dos cientistas e a fantasia dos artistas gráficos, exercendo uma enorme
influência no mundo da arte. Entre os 135 trabalhos, incluem-se célebres obras-primas como “Mão com esfera refletora” (1935),
“Olho” (1946), “Três mundos” e “Casca”(1955) ou “Laço de união” (1956).

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 30 DE MAIO

CRIANÇAS
DOS 5 AOS 17 ANOS

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)
Funcionários Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócio Clube PT

ADULTOS
(+ de 18 anos)

6,50 €
8,00 €
8,50 €

12,00 €
13,50 €
14,00 €

Lugares limitados!

HORA E LOCAL DE ENCONTRO:

15H45
ALFÂNDEGA DO PORTO
RUA NOVA DA ALFANDEGA
4050-387 PORTO
INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), contacto móvel, nome de todos os participantes e idade das crianças

PAGAMENTOS:
(até à data limite das inscrições-30 de maio):
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

