
 

               

 

     
 

 Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa  
Visita Guiada ao Museu da Misericórdia de Matosinhos. 

 

Com um rico espólio de arte sacra, este museu é propriedade da Santa Casa da Misericórdia de Matosinhos. 
No átrio estão expostos um conjunto de óleos com cenas da Paixão de Cristo. 

No piso superior, vislumbram-se dezenas de retratos de beneméritos e antigos membros da Irmandade,  
da autoria de alguns pintores consagrados, tais como Veloso Salgado. 

Um conjunto de ex-votos de cariz "naif", dos séculos XVIII e XIX, oferta de devotos do Senhor de Matosinhos,  
como agradecimento de graças concedidas ou cura de enfermidades, podem ser apreciados. 

Documentos históricos do século XVII, tais como os "Estatutos da Confraria" ou a cópia da Bula Papal de Paulo V estão também expostos. 
Finalmente, o visitante não deverá deixar de ver os ricos paramentos, as alfaias litúrgicas, os objetos em talha dourada  

 as várias imagens policromadas do imaginário religioso popular, doadas à Santa Casa desde a sua criação oficial em 1607. 
 

A visita engloba o Museu de Arte Sacra da Misericórdia de Matosinhos onde poderão apreciar um acervo museológico rico em ourivesaria, têxteis / paramentaria,  
escultura e pintura com especial enfoque para os painéis votivos / ex-votos do Senhor Bom Jesus de Matosinhos. 

 

INSCRIÇÕES e pagamento ATÉ DIA 15 de JANEIRO de 2021 
 

NOTA: DE MODO A CUMPRIR OS NORMATIVOS DE SEGURANÇA IMPOSTOS PELA DGS, NO QUE DIZ RESPEITO À PANDEMIA DO COVID19, 
ESTA VISITA TERÁ DOIS GRUPOS (COM O MÁXIMO DE 5 PARTICIPANTES CADA UM), O 

 1º GRUPO FARÁ A SUA VISITA PELAS 15H30 E UM 2º GRUPO FARÁ A VISITA PELAS 16H30. 
TODOS OS PARTICIPANTES TERÃO DE USAR MÁSCARA E CUMPRIR O DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA. 

 

 
  

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 
 
0,50€ 

Funcionários PT no ativo: 2,00€ 
Não Sócio Clube PT 2,50€ 

 

CRIANÇAS ATÉ OS 12 ANOS DE IDADE NÃO PAGAM 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

15H15 OU ÀS 16H15 
Av. D. Afonso Henriques (adro da igreja matriz de matosinhos) 

4450-014 matosinhos 

 

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, hora pretendida e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições - 15 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. 
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