
 
 

 
 

           
     

 

 

 
“O Porto em miniaturas”, em exibição no Ateneu a partir de 12 de dezembro, apresenta naquela que é uma das instituições mais conhecidas da cidade 17 dos seus conjuntos 

monumentais mais emblemáticos, entre as quais também será possível encontrar a Feitoria Inglesa, a Ribeira e as pontes, a Livraria Lello, o Café Majestic, o Marégrafo da 
Foz do Douro, o antigo Palácio de Cristal e até os Sanitários do Passeio Alegre.  

 

Vistos pelo olhar criativo e pela minúcia manual de um só homem, Licínio Sousa. Que depois de se ter feito ourives joalheiro ao longo de uma vida, escolheu as duas décadas finais 
dela para espelhar dedicação a uma outra arte e à sua terra. Começou este hobby retratando a Foz, de onde é natural, mas rapidamente passou para os principais monumentos 
portuenses e não se ficou pela mera reprodução do aspeto exterior dos edifícios.  “Em muitos casos, as maquetes incluem curiosíssimos pormenores interiores – a escadaria da 

Livraria Lello, a Sala da Sessões da Câmara do Porto, o hall da Estação de São Bento ou o Salão Árabe do Palácio da Bolsa –, dotados de iluminação e, por vezes, até animados 
mecanicamente”, nota Manuel de Sousa. 

 

HORÁRIOS: 
Esta exposição pode ser visitada de segunda-feira a sábado, das 10h às 12h30 e das 14h30 às 17h30 (horários disponíveis de 30 em 30 minutos). 

 
 

RESERVA OS BILHETES JUNTO DO CLUBE PT!!! 
 

 
 PREÇOS 
Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 3,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo: 4,50 € 
Não Sócio Clube PT 5,00 € 

 
NOTA: Os bilhetes só serão válidos para a data e hora escolhida. 

 
 

LOCAL: 
Ateneu Comercial do Porto 
Rua Passos Manuel, nº 44,  

4000-381 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), nome de todos os participantes, idade das crianças, 

 data e hora pretendida e contacto móvel. 

 
PAGAMENTOS:  (DEVERÁ SER efetuado após confirmação da disponibilidade de bilhetes): 

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. 
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