
 

 

       
           

 
 
 

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada ao Museu Municipal da Filigrana de 
Gondomar seguida de uma Visita Guiada à Oficina Tradicional Classic Silver. 

 

Gondomar é conhecido como a “Capital da Ourivesaria” em Portugal. 
A exploração mineira do ouro remonta ao período romano, mas é a partir do século XVIII que se afirma como o mais importante centro produtivo do País. 

A produção de Filigrana é praticada em oficinas de pequena escala, de cariz familiar, utilizando técnicas passadas de geração em geração. 
A visita à Rota da Filigrana inicia-se no Museu Municipal da Filigrana de Gondomar, prosseguindo para a oficina tradicional Classic Silver, ficando a conhecer 

todo o processo produtivo manual.  
Poderá adquirir diretamente e ao melhor preço peças únicas e certificadas ao abrigo da “Filigrana de Portugal”. 

 

PROGRAMA: 
15h45 – Concentração na entrada do Museu Municipal da Filigrana de Gondomar 

Morada: Travessa da Convenção, nº41 | 4420-416 Valbom 
(Tem parque perto para estacionar) 

16h00 – Inicio da Visita Guiada ao Museu Municipal da Filigrana de Gondomar (esta visita terá a duração aproximada de 30 minutos) 
16h35 – Deslocação em meios próprios para a Oficina Classic Silver 

Morada: Rua Central do Pinheiro, nº 50; 4515 Jovim 
(Tem uma rua perto com bastante estacionamento) 

16h45 – Inicio da Visita Guiada na Oficina Classic Silver (esta visita terá a duração aproximada de 30/40 minutos) 
 

INSCRIÇÕES e pagamento ATÉ DIA 23 de setembro 
 

 

 
  

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 
 
0,00€ 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:       1,50€ 
Não Sócio Clube PT 2,00€ 

 

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. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 23 de setembro): 
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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