
 

 
           

                
 

 
 
 

Na requalificada Casa da Vandoma, ao lado da Sé do Porto, nasceu um novo museu recheado com um histórico espólio de cor e de luz. 
A luz e o brilho que trespassa o vidro têm sido a fonte de inspiração de muitos artistas.  

O Vitral é uma das formas de pintura artística mais disseminadas desde o Renascimento.  
Tem alimentado a alma dos crentes através de relatos religiosos em Igrejas e Claustros; com o vitral comemoram-se eventos sociais  

e vitórias políticas em edifícios públicos e é um nobre elemento decorativo de muitos lares familiares. 
O Museu do Vitral celebra o trabalho notável criado no Atelier Antunes, o mais antigo de Portugal, reconhecido internacionalmente pelas suas magníficas obras. 

A exposição no Museu do Vitral inclui obras-primas em vitrais tradicionais, painéis decorativos, instalações marcantes de arte abstrata, esboços originais,  
maquetes e um caleidoscópio de 400 cores de vidro 

A visita termina com uma panorâmica sobre o centro da cidade, a provar um cálice de vinho do Porto Taylor’s. 

 
INSCRIÇÕES ATÉ DIA 1 de ABRIL 

 
NOTA: DE MODO A CUMPRIR OS NORMATIVOS DE SEGURANÇA NO QUE DIZ RESPEITO À PANDEMIA DO COVID19, 

TODOS OS PARTICIPANTES TERÃO DE USAR MÁSCARA E CUMPRIR O DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA. 
 

 
 

CRIANÇAS 

8 aos 17 anos 
ADULTOS 

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes) 2,00 € 6,00 € 

Funcionários Grupo Altice no ativo: 
 

7,50 € 

Não Sócios Clube PT 4,00 € 8,00 € 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

15h45 - Museu do vitral 
RUA DE D. HUGO, Nº 2 A 6,  4050-305 PORTO 

 

 

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 1 DE ABRIL: 
 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. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 1 de ABRIL) 
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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