
 

 

 
 

 
  

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada à Exposição da artista Paula Rego – “O Grito da 
Imaginação”, na Fundação de Serralves e traz os teus familiares e amigos. 

 
O núcleo de obras de Paula Rego na Coleção de Serralves, realizadas entre 1975 e 2004, é o ponto de partida para a concretização de uma exposição 

monográfica intitulada "Paula Rego. O Grito da Imaginação”. 
Esta mostra traz a artista de volta a Serralves depois da referencial exposição que o Museu organizou em 2004.  

A exposição que agora se apresenta habita a Casa de Serralves e reúne trabalhos representativos de vários períodos da obra desta autora que definiu um novo 
paradigma na pintura portuguesa contemporânea. 

"Paula Rego. O Grito da Imaginação” integra também duas séries de gravuras, "Pendle Witches” (1996) e "Shakespeare’s Room” (2006) do espólio da Casa das 
Histórias Paula Rego (e propriedade da Câmara Municipal de Cascais), reforçando o pano de fundo desta mostra que incide sobre a capacidade da arte, 

nomeadamente na sua vertente figurativa, revelar universos onde a surpresa e o espanto se ancoram nos mais básicos e fundamentais anseios da sociedade 
contemporânea, do papel da mulher nesse universo e, finalmente, da capacidade da arte questionar o quotidiano. 

Exposição organizada pela Fundação de Serralves – Museu de Arte Contemporânea e comissariada por Marta Moreira de Almeida. 
 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 14 DE FEVEREIRO  
 
 

  
 

Crianças 
Até 11 anos 

Adultos 

 
Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 5,00 € 15,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:  16,50 € 
Não Sócio Clube PT 7,00 € 17,00 € 

 
NOTA: Esta visita somente se realizará se tiver um número considerável de inscritos. 

 

INSCRIÇÕES LIMITADAS 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

15H40 
Fundação de Serralves 

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 fevereiro): 
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. 
 

mailto:zn@clubept.pt
mailto:cptnorte@sapo.pt
mailto:zn@clubept.pt
mailto:cptnorte@sapo.pt

