
 
 

 
“Pablo Picasso. Suite Vollard" é uma coleção de 100 gravuras da autoria de Pablo Picasso,  

que vai estar pela primeira vez em exposição em Portugal, a partir de 30 de maio, no Palácio das Artes. 
 

A iniciativa de trazer a exposição ao Porto é da comissária de arte Charlotte Crapts e envolve a casa de Vinho do Porto Taylor's e o MMIPO - Museu da 
Misericórdia do Porto, além da Fundação Mapfre, que é a detentora da coleção. Esta integra gravuras desenhadas pelo artista catalão entre 1930 e 1937, sendo 

considerada uma das mais importantes do século XX. Foi criada para o comerciante de arte Ambroise Vollard mas, devido à sua morte num acidente de carro, em 
julho de 1939, esperou vários anos até ser finalmente exibida ao público. 

 
A sua vinda ao Porto constitui, por isso, uma oportunidade rara de conhecer a coleção completa de Picasso, que apenas alguns museus do mundo detêm, 

nomeadamente o National Gallery em Washington, o British Museum em Londres, o MOMA em Nova Iorque e o Museu Nacional de Pablo Picasso em Paris. 
 

Pablo Ruiz Picasso (25 de outubro de 1881 - 8 de abril de 1973) foi um pintor, escultor, ceramista, cenógrafo, poeta e 
dramaturgo espanhol que passou a maior parte da sua vida adulta em França.  

Considerado um dos artistas mais influentes do século XX, é conhecido por co-fundar o movimento cubista, pela 
invenção da escultura construída, a co-invenção da colagem e pela grande variedade de estilos que ajudou a 

desenvolver e explorar. Entre as suas obras mais famosas estão o proto-cubista Les Demoiselles d'Avignon (1907) e 
Guernica (1937), um retrato dramático do bombardeio de Guernica pelas forças aéreas alemãs e italianas durante a 

Guerra Civil Espanhola. 
 

 
 
 

Vem visitar, com o Clube Portugal Telecom Zona Norte, a Exposição “Pablo Picasso”, no Palácio das Artes no Porto. 
 

Poderá reservar e pagar os seus bilhetes e dos seus familiares junto do Clube PT até ao próximo dia 1 de Agosto  
e  

posteriormente os mesmos serão entregues aos inscritos para poderem ser utilizados na data que quiserem, 
 até à data de fecho da exposição (11 de Setembro) 

 
 



  

 
 

 
 

  Crianças 
( até 11 anos ) 

Jovens  
( dos 12 aos 17 

anos) 

Estudantes 
(com cartão de 

Estudante) 

Adultos * 

  

Sócios Clube PT (efetivos, 
auxiliares e praticantes) 

 
GRATUITO 

 
3,00 € 

 
3,00 € 

 
8,00 € 

Funcionários Grupo Altice 
P/Meo no ativo: 

  4,50 €  9,50 €  

Não Sócio Clube PT GRATUITO 5,00 € 5,00 € 10,00 € 
 

 

NOTA: o Bilhete de Adulto inclui a degustação de um Vinho do Porto, cortesia da Taylor’s Port (para maiores de 18 anos) 
 
 
 

LUGARES LIMITADOS!!! 
  
 
  

INSCRIÇÕES e PAGAMENTO: 
 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), contacto móvel, nome e idade de todos os participantes. 
 
 

PAGAMENTOS 
 

(ATÉ À DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES- DIA 1 agosto): 
 

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 IBAN: PT50003520660008486913035. 

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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