
 

 

                                     

 
 

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada ao Museu da Cidade – Reservatório,  
no Parque da Pasteleira no Porto e traz os teus familiares e amigos. 

 

O Reservatório é a primeira estação do Museu da Cidade. Estação mais ocidental no mapa do Porto, edifício branco,  
recentemente desenterrado localizado no Parque da Pasteleira foi em tempos um verdadeiro reservatório de água. 

É agora um reservatório vivo dos fragmentos trazidos pelas mãos dos arqueólogos ao longo das escavações  
e que testemunham a invenção da cidade do Porto. 

Reúne artefactos, vestígios e fragmentos encontrados em escavações ou recolhidos de edifícios e monumentos da Cidade,  
e que integram as coleções municipais.  

O espectro temporal abrangido por este conjunto de objetos vai da Época Contemporânea até ao Paleolítico,  
estendendo-se, assim, da História à Pré-história. 

O singular espaço deste antigo reservatório de água, com renovação arquitetónica assinada por Alexandre Alves Costa e Sérgio Fernandez e projeto 
museográfico de João Mendes Ribeiro, foi transformado numa estação arqueológica onde se intersetam três funções primordiais — é, simultaneamente, um 

museu, um espaço de trabalho e de mediação e uma reserva viva onde se guardam vestígios arqueológicos. 

 

INSCRIÇÕES e pagamento ATÉ DIA 30 de setembro 
 

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. 

  

 

 
 Crianças até 18 anos 

Estudantes 
Portadores do cartão Porto 

 

ADULTOS 

  
Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 

 

GRATUITO 

 

0,00 € 
Funcionários Grupo Altice Portugal  no ativo: GRATUITO 0,50 € 

Não Sócio Clube PT GRATUITO 2,00 € 

 
Nota: No caso das entradas gratuitas para estudantes maiores de 18 anos e portadores do Cartão Porto, deverão apresentar o comprovativo no dia da Visita.  

 

Lugares limitados! 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

09H45 - Parque da pasteleira (entrada poente) 
Rua de gomes eanes de azurara, s/n,  4100-362  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. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 30 de setembro) 
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,  

caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito. 
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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