Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada à Livraria Lello e traz os teus familiares e amigos.
A Livraria Lello é uma porta viva de acesso à história: pela preservação do edifício, pela manutenção da sua função original como livraria, pelo papel de
embaixadora da cultura e pela dinâmica cultural que continua a imprimir na cidade. Há mais de um século que a Livraria Lello tem sido uma importante vitrine da
literatura portuguesa, tanto a nível nacional como internacional, ajudando a exportar a literatura portuguesa para o resto do mundo.
O interesse crescente pela Livraria Lello foi catapultado, na última década, para a esfera mundial com a sua recorrente nomeação como “a mais bela livraria do
mundo” por agentes de informação de elevado reconhecimento internacional. A Livraria é um espaço centenário, conseguindo manter o seu espírito jovem e
irreverente ao longo do tempo. Hoje, continua a cultivar relações em torno dos livros.

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 14 DE MARÇO

PREÇOS
Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócio Clube PT

3,00€
4,50€
5,00€

Nota: Entrada gratuita para crianças até 3 anos (inclusive)
HORA E LOCAL DE ENCONTRO:

15H45
LIVRARIA LELLO
RUA DAS CARMELITAS, Nº 144, 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-14 de março):
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.

