
 

 
           

    
 

 
 

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa  
Visita Guiada ao Museu da Cidade – Banco de Materiais. 

 
O Banco de Materiais está instalado no Palacete dos Viscondes de Balsemão, onde também se encontra a Direção de Cultura da Câmara Municipal do 
Porto. O edifício foi construído em meados do século XVIII pelo fidalgo José Alvo Brandão, herdado pela família Balsemão e alugado na década de 1840 por 
António Bernardino Peixe para ali erguer uma hospedaria. Profundas obras de alteração do palacete decorreram na década seguinte, aquando a sua aquisição 
pelo 1º Visconde da Trindade, José António de Sousa Basto, conferindo-lhe a atual apresentação. 
Aberto ao público desde 2010, a estação 6 é um projeto municipal, pioneiro a nível nacional e premiado em 2009 e 2013, que promove a salvaguarda dos 
materiais caracterizadores da imagem da cidade, recolhendo-os de edifícios degradados, a demolir ou a alterar, com a finalidade de serem mais tarde 
devolvidos à cidade. 
Neste espaço podem ser vistos elementos decorativos e construtivos provenientes do edificado portuense, como azulejos, nomeadamente exemplares 
hispano-árabes e uma grande diversidade de padrões dos séculos XVII a XX, bem como um significativo conjunto de peças em estuque provenientes da 
Oficina de Avelino Ramos Meira, uma das mais prestigiadas do género e a última a encerrar no Porto. 
O Banco de Materiais dispõe ainda de um conjunto de placas toponímicas recolhidas na via pública, diversos artefactos de madeira, ferro e cantaria. 
É neste edifício onde se localiza o Triplex, um conjunto de três salas de exposição no piso térreo do Palacete dos Viscondes de Balsemão onde são mostrados 

projetos expositivos concebidos em parceria ou em coprodução. 
  

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 12 de novembro 
 

NOTA: DE MODO A CUMPRIR OS NORMATIVOS DE SEGURANÇA IMPOSTOS PELA DGS, NO QUE DIZ RESPEITO À PANDEMIA DO COVID19, 
TODOS OS PARTICIPANTES TERÃO DE USAR MÁSCARA E CUMPRIR O DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA. 

 
 

 
 

PREÇOS 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) GRATUITO 

Funcionários Grupo Altice no ativo: GRATUITO 

Não Sócios Clube PT GRATUITO 

 
HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

09h45 
PALACETE DOS VISCONDES DE BALSEMÃO 

PRAÇA DE CARLOS ALBERTO, Nº 71, 4050-157 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 e contacto móvel. 

 

http://museudacidadeporto.pt/cabinet/triplex/
mailto:zn@clubept.pt
mailto:cptnorte@sapo.pt

