VISITA GUIADA À igreja de s. francisco

14 de março de 2020
15H00
Nesta tarde, visitarão a fabulosa Igreja de São Francisco, Monumento Nacional e Património da Humanidade!
Passarão igualmente pelas suas famosas catacumbas, local onde eram sepultados no passado os membros da Ordem, e onde
se encontram centenas de ossadas humanas. Iniciada cerca de 1230, constitui exteriormente o único templo Gótico da cidade,
sendo apelidada como "a Igreja do Ouro", devido à sua fantástica talha dourada, um trabalho excecional dos entalhadores
Portugueses, que demorou 165 anos para ser terminado!
Entre os séculos XVII e XVIII, em pleno auge do período Barroco, seriam colocados sobre a madeira entre 400 a 600 Kg de
ouro, todo ele oferecido por famílias que escolheram este local como o seu Panteão.
No seu interior, podemos observar obras de grandes arquitectos, como João de Ruão, um dos autores do Mostei ro da Serra do
Pilar, bem como de notáveis artistas do período Barroco, como Francisco Campanhã, que desenvolveu o fantástico retábulo da
Senhora da Soledade, obra de grande destaque internacional. O considerado expoente máximo da Igreja é o retábulo da
Senhora da Conceição, que representa a Árvore de Jessé.
Venha desfrutar de uma tarde enriquecedora e conhecer a história, os destaques e a simbologia de um dos mais antigos
e representativos monumentos da cidade do Porto !

Preços:
Crianças
Dos 5 aos 9 Anos

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

5.50 €
7,50 €

ADULTOS
(a partir dos 10
anos)

10,00€
11,50€
12,00€

LUGARES LIMITADOS
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
15H00
IGREJA DE S. FRANCISCO
(NA ESCADARIA EM FRENTE À PORTA DE ENTRADA)
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 27 DE FEVEREIRO 2020
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-27 DE FEVEREIRO):
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.

