Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada à House of Filigree (Casa da Filigrana)
e traz os teus familiares e amigos.
A House of Filigree é um projeto que nasce pela mão de Luísa e Pedro Rosas.
A paixão por joias delicadas e cuidadosamente trabalhadas é de família: são filhos de Maria Luisa e David Rosas, fundador da empresa de
alta joalharia e relojoaria que leva o seu nome e pertencentes à quinta geração de uma família com ligações à ourivesaria desde meados
do século XIX. Os bisavôs de Luísa e Pedro fundaram duas das casas mais importantes da filigrana em Portugal, tendo a atual geração
como compromisso a preservação desta técnica milenar.
UMA VIAGEM POR SÉCULOS DE TRADIÇÃO EM MENOS DE 60 MINUTOS
Venha viver a história e a técnica que foi aperfeiçoada geração após geração pelos grandes mestres desta arte.
Explore a coleção de peças surpreendentes de verdadeira filigrana portuguesa e veja por si mesmo os pequenos detalhes que tornam a
filigrana artesanal, quando é autêntica, tão especial.

INSCRIÇÕES e pagamentoS ATÉ DIA 2 de Janeiro de 2020

CRIANÇAS
ATÉ 12 ANOS

Sócios Clube PT (efetivos,
auxiliares e praticantes)

GRATUITO

Funcionários PT no ativo:

GRATUITO

Não Sócio Clube PT

GRATUITO

JOVENS

ADULTOS

ESTUDANTES
E SENIORES (>65 anos)

11,00€
12,50€
13,00€

6,00€
7,50€
8,00€

DOS 13 AOS 18 ANOS

6,00€
7,50€
8,00€

HORA E LOCAL DE ENCONTRO:

15H15
RUA DO ALMADA, Nº 10
4050-030 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 e contacto móvel.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições-2 janeiro):
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.

