
 

 
 

          

            

 
 
  

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

Insere-se o Museu da Lousa no espaço do Centro Cultural de Campo. A área museológica ganha corpo em três casas de média dimensão, construídas segundo as técnicas 
tradicionais do trabalho em ardósia, à semelhança do muro envolvente. A primeira alberga a reconstituição da casa de um mineiro, com a área de cozinha, a zona de 

descanso noturno e a oficina, onde mulheres e crianças faziam penas de lousa durante o serão para complementar os parcos salários auferidos na mina. Nas restantes duas 
encontra-se exposto espólio e documentação ligados à ardósia, desde a sua extração aos diversos tipos de transformação e apreciar uma exposição temporária de 

trabalhos em lousa, feitos por alunos do agrupamento Vallis Longus. No corredor que as une pode fazer-se uma viagem no tempo desde a formação da lousa ocorrida há 
mais de 300M.a, até aos nossos dias, através de uma resenha historiada dos factos mais relevantes da história da pedra negra de Valongo. Pretende-se que os públicos, 
para além de fruidores, possam igualmente ser parte integrante desta criação global, através da sua interação com o Museu, sob as mais variadas formas, que podem 

passar pela partilha de histórias ao empréstimo ou doação de objetos.  
 

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 19 de outubro 
 

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. 

 

 
 

PREÇO 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) GRATUITO 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: GRATUITO 

Não Sócios Clube PT GRATUITO 

 
HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

09H45  
 Travessa de s. domingos, s/n 

4440-191 campo vlg 
 

 

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. 
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