
 

 
 

           
 

         
 

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

O Brasão de armas do Visconde de Trevões, em pedra de Ançã, dá as boas-vindas aos visitantes do Museu da Memória de Matosinhos. 
Instalado no Palacete Visconde de Trevões, edifício histórico de inícios do século XX, o novo espaço museológico pretende ser o ponto de encontro entre o passado e o presente de Matosinhos,  

desde os primórdios até à atualidade, com uma conceção museográfica marcadamente interativa, com recurso às novas tecnologias. 
No piso 1, a exposição permanente assenta nas memórias e valências do próprio edifício e do seu primeiro proprietário, Emídio Ló Ferreira.  

Destaque para o Uniforme de Fidalgo Cavaleiro da Casa Real do Visconde (1909) e para a carta do Rei D. Manuel II que atribui o título de Visconde de Trevões  
e a medalha de Comendador da Ordem de Cristo. 

No mesmo piso encontra-se a exposição temporária “Fontão: 4.000 anos de História”, dedicada às mais recentes descobertas encontradas em Lavra este ano. 
Também neste piso é possível efetuar uma visita por 15 locais de Matosinhos através de óculos especiais para que possa visualizar, a 360º, locais como a lota, uma fábrica de conservas,  

um rebocador no Porto de Leixões ou até navegar nas águas em cima de uma prancha de surf. 
No piso 2, dedicado ao território e à pesca, destaque para o videomapping com a evolução de Matosinhos desde a pré-história até aos nossos dias  

e para o painel do “Mar de Matosinhos” com os nomes dos pesqueiros e locais de naufrágios da costa Norte. 
A história do Rio Leça e do seu estuário, o período da Romanização do Castro de Guifões, a construção do Porto de Leixões são outros dos momentos abordados pelo museu. 

Também no mesmo piso, o visitante cruza-se com uma seleção de cerca de 30 obras de artes plásticas de artistas como António Carneiro,  
Augusto Gomes, Júlio Resende, Guilherme Camarinha, José Emídio, Siza Vieira ou Alcino Soutinho. 

 

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 22 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. 

 
 

 
 

PREÇOS 

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: 

15H45 
MUSEU DA MEMÓRIA DE MATOSINHOS  
(PALACETE VISCONDE DE TREVÕES) 

AV. D. AFONSO HENRIQUES, Nº 68, 4450-015 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, idade das crianças e contacto móvel. 
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