
 
 

                     
            

 
 

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa  
Visita Interpretativa ao Edifício da Alfândega do Porto. 

 
O Edifício da Alfândega é um extenso e rico “território”, marcado física e simbolicamente por elementos que ilustram a sua história enquanto espaço aduaneiro, 
mas também marcado pelos diferentes “humores” do Rio Douro e pelas sucessivas transformações ao nível das relações comerciais entre Portugal e o Mundo. 
  
O que existia no local onde foi construída a Alfândega? 
 
Que antigas fundições do Porto contribuíram para a produção do ferro utilizado no Edifício? Que mistérios escondem as "furnas"? O comboio chegava à 
Alfândega? 
 
Na visita, poderá conhecer um pouco mais da história da Alfândega Nova do Porto, construída a partir de 1859 sobre a antiga praia de Miragaia para receber 
as mercadorias que entravam e saíam da cidade pelo rio Douro. 
 
Os antigos equipamentos de carga e descarga do cais (Girafa e Guindastes), a outrora movimentada estação ferroviária de mercadorias, os armazéns, os 
carris, a tesouraria são espaços a explorar no exterior e interior. 

 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 28 de janeiro 
 

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. 

 
 

 
 

PREÇOS 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) 1,00 € 

Funcionários Grupo Altice no ativo: 2,50 € 

Não Sócios Clube PT 3,00 € 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

15h15 
EDIFICIO DA ALFÂNDEGA DO PORTO 

RUA NOVA DA ALFÂNDEGA, 4050-430 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 e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 28 de JANEIRO) 
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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