
 
 

 

      
 

 
 

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada à Quinta dos Cónegos, na Maia  
e traz os teus familiares e amigos. 

 
Extraordinária casa do século XVIII ao mais puro estilo barroco e de forte influência da escola de Nasoni. Smith (1966),  

admite inclusive a existência de elementos escultóricos e arquitetónicos do próprio Nasoni (Alves; Barbosa 2016). 
 

A atual construção é situada por alguns autores entre 1727 e 1737, existindo no entanto, a Capela da Sagrada Família do século XVII (1681), adossada à casa 
principal e com ligação pelo interior. Ligada desde a sua origem ao Cabido da Sé (Cónegos, irmãos João e Manuel Pinheiro de Aragão), desempenhou 

essencialmente função residencial de descanso e veraneio. 
 

Em meados do século XX e já na posse do Dr. Sobral Mendes, proprietário das Minas de S. Pedro da Cova, que sofre importantes alterações,  
sendo a sua estrutura restaurada correspondendo à atual configuração. 

 
Em 1991, sofre um incêndio que devasta por completo a casa, deixando apenas a Capela sem grandes danos. Sendo à altura adquirida pela Fundação 

Ricardo Espirito Santo, que obedecendo ao projeto de arquitetura e decoração do Arq.º António Pinto Leite, ajudado pela dedicada colaboração dos Arq.º Pais 
de Figueiredo e Eng.º Santos Farinha, procede à sua integral recuperação, mantendo fielmente a arquitetura, recorrendo a elementos decorativos da própria 

FRESS. 
Em 2017 foi adqurida pela Cãmara Municipal da Maia. 

 

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 25 de março 
 

NOTA: DE MODO A CUMPRIR OS NORMATIVOS DE SEGURANÇA, NO QUE DIZ RESPEITO À PANDEMIA DO COVID19, TODOS OS PARTICIPANTES TERÃO DE USAR MÁSCARA. 

  
 

 
  

  
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: 
09H45 

Rua do souto, nº 363 

Cidade da maia 
 

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 e nome de todos os participantes. 
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