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As Camélias Centenárias regressaram aos Jardins do Porto. 
Em especial, é nos jardins da Casa São Roque que as descobrimos. Belas e singelas, dotadas de uma beleza singular, com tons coloridos e um suave perfume que nos cativa. 

As Camélias nascem para serem contempladas e para que a sua História permaneça no tempo.  
É por isto, que o convidamos a conhecer as mais de 200 espécies de Camélias Centenárias que florescem no Jardim da Casa São Roque. Estas Camélias foram oficialmente classificadas 

pelos colecionadores e investigadores, Armando Oliveira e António Assunção e permanecem como património natural e histórico do Porto. 
O Porto é a Cidade das Camélias. Vamos admirá-las juntos! 

Esta visita inclui a visita à Exposição Warhol, Pessoas e Coisas   patente na Casa de São Roque 

         
Warhol, Pessoas e Coisas é uma extensa exposição dedicada a Andy Warhol e à sua influência sobre várias gerações de fotógrafos, cineastas, músicos e artistas multimédia.  

Inclui obras de Warhol, trabalhos dos seus amigos mais próximos, bem como encomendas e intervenções de artistas contemporâneos de Nova Iorque, Lisboa e Porto.  

Este projeto resulta da colaboração entre a Mishkin Gallery / Baruch College da City University of New York (CUNY) e a Casa São Roque, Porto. 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 
09h45 

Casa DE SÃO ROQUE 
RUA SÃO ROQUE DA LAMEIRA, 2092, 4350-317 PORTO 

 

INSCRIÇÕES e pagamentoS ATÉ DIA 20 de JANEIRO 

 

 

 
CRIANÇAS  

Até aos 12 anos 
Estudantes(a partir 13 anos) 

Seniores > 65 anos 
ADULTOS 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) GRATUITO 6,00€ 10,00€ 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:  7,50€ 11,50€ 

Não Sócios Clube PT GRATUITO 8,00€ 12,00€ 
 

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 e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS:  
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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