Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada ao SOLAR DOS CONDES DE RESENDE, em Canelas –
V.N.Gaia, e traz os teus familiares e amigos.
Esta casa senhorial, antigamente conhecida como Quinta da Costa, localiza-se em Canelas no lugar de Negrelos,
datando a notícia mais antiga do ano 1042.
Construída para residência na época Medieval, foi comprada e adaptada em 1984 para Casa Municipal da Cultura,
pela Câmara Municipal de V. N. de Gaia
depois de ter pertencido aos Condes de Resende que deram origem à atual designação.
De realçar o jardim das Japoneiras ou das Camélias, com exemplares centenários, e a Estátua de Eça de Queiroz que nesta
casa se enamorou de Emília de Castro Pamplona, filha dos Condes de Resende.
Aqui funciona um Centro de Documentação Histórica, com documentação original desde a Idade Média,
um Núcleo Museológico de Arqueologia, Arte e Antropologia e espaço de exposições temporárias e de Congressos.

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 2 DE OUTUBRO 2017

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

Funcionários PT no ativo:
Não Sócio Clube PT

GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO

HORA E LOCAL DE ENCONTRO:

15H45
SOLAR DOS CONDES DE RESENDE
TRAVESSA CONDES DE RESENDE, Nº 110
4410-264 CANELAS – V.N.GAIA

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 e idade de todos os participantes e contacto móvel.
(até à data limite das inscrições-2 de OUTUBRO 2017):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
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.

