
 

 
 

       

            

 
 

 Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada ao Palácio da Bolsa. 

O Palácio da Bolsa, sede e propriedade da Associação Comercial do Porto, é um edifício de estilo neoclássico, que começou a ser construído a 6 de Outubro 
de 1842, data solene de colocação da primeira pedra, dado o encerramento da Casa da Bolsa do Comércio que obrigou os comerciantes portugueses a 

discutirem os seus negócios em pleno ar livre.  

O edifício foi construído ao longo de quase 70 anos, teve seis arquitetos principais, dezenas de mestres entalhadores, estucadores, pintores, douradores, 
pedreiros e centenas de operários, que sempre lhe deram o que tinham de melhor. 

Com uma mistura de estilos arquitetónicos o edifício apresenta em todo o seu esplendor traços do neoclássico oitocentista, arquitetura toscana, assim como o 
neo-paladiano inglês. 

Sede da Associação Comercial do Porto, serve agora para os mais diversos eventos culturais, sociais e políticos da cidade. O Salão Árabe detém o maior destaque 

de todas as salas do palácio devido, como o nome indica, a estuques do século XIX legendados a ouro com caracteres arábicos que preenchem as paredes e tecto 

da sala. É neste salão que tem lugar as homenagens a chefes-de-estado que visitam a cidade. 

 

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 20 de maio 
 
 

 
 

CRIANÇAS 

Até 12 anos 
ADULTOS 

(maiores de 12 anos) 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) GRATUITO 4,50 € 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 
 

6,00 € 

Não Sócios Clube PT GRATUITO 6,50 € 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 
09H45  

 Palácio da bolsa  
RUA FERREIRA BORGES,  4050-253 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, idade das crianças e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 20 de maIo) 
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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