VISITA guiada
AO PALÁCIO DA BOLSA

14 DE NOVEMBRO
15H30
Nesta tarde, visitaremos o Palácio da Bolsa, Monumento Nacional e Ex Libris da cidade!
Na sequência das Guerras Liberais, em 1834, seria fundada a Associação Comercial do Porto.
Pouco depois, o Rei herói D. Pedro IV mandaria demolir o antigo Convento de S. Francisco e ordenaria que a sua filha,
a Rainha D. Maria II, doasse os terrenos do Convento à Associação Comercial do Porto, para neles erguer a sua sede.
Assim, a construção do Palácio seria iniciada em 1842, no estilo Neoclássico, sendo apenas concluída em 1910. Foi
erguido para representar o grande desenvolvimento comercial da cidade neste período e também para simbolizar o
poderio da Associação Comercial do Porto. No seu interior, podemos observar obras de grandes artistas Portugueses,
como Soares dos Reis, Teixeira Lopes, Veloso Salgado ou António Ramalho, que ao longo dos tempos foram
contribuindo para criar um espólio artístico único no Palácio.
O seu expoente máximo será o salão Árabe, coberto de desenhos a ouro, que iria demorar 18 anos para ser concluído.
Venha conhecer ao pormenor o interior deste fabuloso edifício, verdadeira jóia da cidade do Porto, e símbolo de uma
cidade comercial e industrial .
* Atividade realizada de acordo com as recomendações da DGS e no âmbito da sua classificação como empresa Clean & Safe (saudá vel e segura),
atribuída pelo Turismo de Portugal.
** Uso de máscara obrigatório no interior do Palácio e em todos os espaços a visitar; Necessário manter a distância de segura nça e cumprir as
recomendações indicadas.

Preços:
Crianças
Até aos 9 Anos

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

ADULTOS
(a partir dos 10 anos)

8,00€
10,00 €

12,00€
13,50€
14,00€

PREÇO: INCLUI BILHETE DE ENTRADA (10€), VISITA GUIADA Ao pALácIo E SEGURoS
LUGARES LIMITADOS
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
15H30
Praça do infante (junto ao monumento ao infante d. henrique)
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 29 DE OUTUBRO
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 - 29 DE OUTUBRO):
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.

