*Este horário poderá ter que ser alterado, caso haja necessidade

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa
Visita Guiada à Exposição “A ARTE DO FALSO” e traz os teus familiares e amigos.
A exposição “A Arte do Falso”, resulta da parceria entre a Alfândega do Porto e a Polícia Judiciária – Diretoria do Norte,
e insere-se no programa das comemorações do 75º aniversário desta instituição de investigação criminal.
Fundada no talento, na imaginação, na inteligência, muitas vezes no génio criativo dos criminosos, a Exposição mostra-nos a mentira, a ilusão, a fraude, o engano,
que se estende da pintura à moeda, passando pelas armas, pelos automóveis, pelas joias ou por uma máquina que curava todas as doenças!
Os temas e os objetos apresentados pretendem trazer ao conhecimento do público narrativas significativas de falsificações e falsificadores, elementos adulterados ou mecanismos
de falsificação recolhidos durante os processos de investigação e alertar para os cuidados que todos nós, no exercício de uma cidadania que se deseja informada e ativa, devemos
ter para evitar o nosso envolvimento em contextos “Falsos”. A Alfândega do Porto que acolheu, há mais de 150 anos, os serviços aduaneiros da cidade, tornando-se na mais
importante porta de entrada e saída de produtos e de comunicação com o mundo, vive agora uma intensa atividade cultural tornando, de novo, a Alfândega num verdadeiro espaço
de comunicação, de partilha e de construção de novos conhecimentos.
Verdadeiro ou Falso? Visite e descubra por si mesmo o engenho dos criminosos!

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 19 DE NOVEMBRO

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

GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO

Lugares limitados!
HORA E LOCAL DE ENCONTRO:

15H45
ALFÂNDEGA DO 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-19 de NOVEmbro):
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

