
 

 

                        

            
 

 Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada à Casa de São Roque e Exposição 
 

A Visita Guiada à Casa São Roque proporciona aos visitantes a oportunidade exclusiva de conhecer a história da família Ramos Pinto,  
os detalhes arquitetónicos e artes decorativas da época (a Casa teve intervenção do Arquiteto Marques da Silva)  

e coleção de obras de arte da exposição Footnote 14 que hoje dão vida ao Centro de Arte.  
A história da Casa São Roque (antiga Casa Ramos Pinto) remonta a 1759, altura em que, fazendo parte da Quinta da Lameira, funcionou como mansão e pavilhão de caça, como era 

típico na burguesia e nas famílias nobres do Porto. No século XIX, pertenceu à família de Maria Virgínia de Castro, que em 1888 se casou com António Ramos Pinto, um dos mais 
conhecidos produtores e exportadores de vinho do Porto. Pouco tempo depois, entre 1900 e 1911, ele encomendou ao arquiteto José Marques da Silva a remodelação e expansão da 
casa, ao mesmo tempo que Jacinto de Matos desenhou o jardim. Em 1979, a toda a quinta e a casa foram adquiridas pela Câmara Municipal do Porto ao último dono, António Eugénio 
de Castro Ramos Pinto Cálem, neto de Maria Virgínia e António. A mobília e os objetos mais importantes da casa foram preservados e ainda hoje estão em uso na coleção da Casa do 
Roseiral, enquanto o remanescente foi adquirido pela negociante de antiguidades Aurora Rodrigues Martins. O edifício mantém hoje o seu original estilo eclético, introduzido com a 

remodelação de Marques da Silva, que se inspirou nos historicismos franceses do século XIX e na art nouveau belga, tendo sido recentemente reabilitado sob a supervisão do arquiteto 
João Mendes Ribeiro. 

A Casa São Roque é hoje um exemplar marcante das casas da época no Porto, pelas suas caraterísticas arquitetónicas e decorativas onde o seu jardim de inverno é um exemplar único. 
 

Duração da Visita Guiada: 1 hora 
 

No final terão acesso livre ao Parque de São Roque, onde poderão fazer uma visita livre e ficar a conhecer as suas Camélias Centenárias  
(com mais de 200 espécies de camélias centenárias classificadas), o Labirinto, o Mirante e o Caramanchão  

 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 1 de junho 
 

As condições a serem respeitadas durante a visita são as seguintes: 
- uso obrigatório de máscara facial;  cumprimento das regras de distanciamento físico . 

 
 

 
 

Estudantes 

Seniores > 65 anos 
ADULTOS 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) 4,00€ 7,50€ 
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:  9,00€ 
Não Sócios Clube PT 6,00 € 9,50€ 

 

NOTA: TODOS OS SÓCIOS PAGANTES (EFETIVOS, AUXILIARES, PRATICANTES E BENEFICIÁRIOS) CASO AINDA NÃO TENHAM USUFRUIDO,  
PODEM DESCONTAR NESTE EVENTO O VOUCHER DE 5€ QUE ESTÁ A SER ATRIBUIDO PELO CLUBE PORTUGAL TELECOM  

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

09h45 - RUA SÃO ROQUE DA LAMEIRA, 2092  
4350-317 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/estudantes e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições- 1 de junho): 
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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