Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada ao Museu da Cidade – Casa do Infante.
Construída em 1325, a Casa do Infante é assim designada por aí ter nascido Henrique, o Navegador.
O edifício, dos mais antigos da cidade, terá sido também o maior em dimensão, sobretudo pelas duas torres mandadas construir no século XIV, há muito desaparecidas. O
monumento nacional foi servindo diferentes propósitos ao longo dos tempos, como residência para visitas oficiais da casa real, a antiga Alfândega da cidade e Casa da Moeda
que aí tiveram os seus serviços instalados durante vários séculos. Nos anos 90 a casa foi restaurada e, como resultado das escavações arqueológicas, revelaram-se vestígios da
ocupação moderna, medieval e romana. Os pavimentos em mosaico entre outras descobertas, indicam ter sido ainda a habitação ou palacete de um cidadão abastado no
período romano.
A estação 11 do Museu da Cidade inscreve-se no eixo sonoro e no eixo material do mapa, reativando um rasto de memória, composto por vestígios e gestos.

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 13 de ABRIL
NOTA: ESTA VISITA TERÁ DOIS GRUPOS (COM O MÁXIMO DE 5 PARTICIPANTES CADA UM), O 1º GRUPO FARÁ A SUA VISITA PELAS 10H00 E UM 2º GRUPO FARÁ A VISITA
PELAS 11H00.
As condições a serem respeitadas durante a visita são as seguintes:
- uso obrigatório de máscara facial;
- higienização das mãos à entrada, com solução fornecida pelo serviço;
- cumprimento das regras de distanciamento físico (2m);

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

Funcionários PT no ativo:
Não Sócio Clube PT

GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO

HORA E LOCAL DE ENCONTRO:

09H45 OU ÀS 10H45
RUA DA ALFÂNDEGA, Nº 10
4050-029 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, hora pretendida e contacto móvel.

