
 

 

                     
 

 
 

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada ao Parque das Águas, no Porto  
e traz os teus familiares e amigos. 

O parque ocupa cerca de um terço das atuais instalações da sede da Águas do Porto, E.M., correspondendo ao antigo bosque e mata da Quinta de Vilar das Oliveiras. Durante quase noventa 
anos, foram recolhidas fontes e chafarizes da via pública, tendo o parque sido aberto à cidade, primeiro em 1940 e, seguidamente em 1987. Em 2018, após obras de qualificação paisagística e 
arquitetónica, foi novamente devolvido ao circuito de parques urbanos portuenses, contando com um património rico em espécies vegetais, animais e em objetos de valor arqueológico. 

Como complemento no campo do equipamento, conta com o apoio de alguns pavilhões de conceção arquitetónica contemporânea constituindo-se num conjunto exemplar e singular no panorama 
dos espaços públicos da cidade. No âmbito do processo de valorização do património do património da Águas do Porto, esta área verde (68 500 m2) da cidade viu qualificada a sua mancha 
arbórea, criando espaços propícios ao retorno de algumas espécies animais e reabilitando os percursos e as obras de arte urbana (fontes, chafarizes e arcas de água) que nele foram sendo 
instaladas desde a década de 1930 até 1960. Esta vertente museológica confere-lhe uma qualificação patrimonial singular sublinhando a sua função didática e pedagógica na esfera da história 
geral da cidade, em particular dos seus equipamentos e infra-estruturas básicas, essenciais, desde há cem anos, para a construção da imagem do Porto, como a cidade da água, por excelência. 

A Visita estará englobada no evento “Jardim da Água” e será orientada pelo Arq. Mário Mesquita, detentor de um elevado conhec imento sobre o Património das águas na cidade do Porto. 

 

NOTA: Será efetuada medição da temperatura corporal à entrada do Campus da Águas e Energia do Porto e o uso obrigatório de máscara. 
 

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 23 julho 
  

 
  

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 
 

GRATUITO 
Funcionários Grupo Altice Portugal  no ativo: GRATUITO 

Não Sócio Clube PT GRATUITO 

 

Lugares limitados! 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

10H45 
Entrada Principal do Campus das Águas e energia do porto, em 

Rua barão de nova sintra, nº 285 - 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), contacto móvel, nome de todos os participantes e idade das crianças. 
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