Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada à Real Vinícola,
Casa da Arquitetura e às Exposições na Casa da Arquitetura, e traz os teus familiares e amigos.
A Casa da Arquitectura – Centro Português de Arquitectura está localizado em Matosinhos e ocupa o quarteirão limitado pela Av. Menéres, R. Mouzinho de Albuquerque, R.
Sousa Aroso e R. D. João I. As construções agora recuperadas e adaptadas integraram a antiga instalação fabril edificada entre 1897 e 1901 pela sociedade Menéres &
Companhia, destinada à Real Companhia Vinícola. Resistente à progressiva transformação industrial e ocupação habitacional do lugar, a sua preservação e adaptação deve-se
ao elevado valor patrimonial e cultural. Patrimonialmente é um modelo de inspiração e tradição inglesa, onde existiu a primeira tanoaria a vapor da região. Um ramal da linha de
caminho-de-ferro ligava-a às docas do Porto de Leixões para expedição e exportação da produção. O pátio central surge como uma Plaza Mayor, qualificando-o e vocacionandoo para usos coletivos. O imóvel integra o Plano de Urbanização de Matosinhos Sul, da autoria de Álvaro Siza.
O quarteirão da Real Vinícola, conjunto recuperado pela Câmara Municipal de Matosinhos com projeto do arquiteto Guilherme Machado Vaz, ocupa uma área de 4.700 m2. As
áreas públicas destinadas a exposições e apresentações, com auditório, biblioteca e loja representam 36% do espaço, as de conservação e manutenção 38% e as de gestão e
produção interna 10%. Os usos comuns correspondem a 16% da sua superfície.
No Quarteirão da Real Vinícola a Casa da Arquitectura tem as condições físicas e técnicas necessárias à execução da missão a que se propõe. A Casa pode assim, em conjunto
com outras entidades nacionais e internacionais, estabelecer uma rede alargada de arquivos de arquitetura, fomentando o intercâmbio de experiências, coleções, métodos de
trabalho e técnicos especializados. Está também em posição privilegiada para assumir a responsabilidade de exibir ao público o trabalho desenvolvido pela rede, uma vez que a
maioria dos arquivos atualmente em funcionamento em Portugal não dispõem de área expositiva própria.

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 16 DE ABRIL

CRIANÇAS ATÉ 12 ANOS

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

GRATUITO

Funcionários PT no ativo:
Não Sócio Clube PT

GRATUITO
GRATUITO

ESTUDANTES E SENIORES
C/ MAIS DE 65 ANOS

3,50€
5,00€
5,50€

ADULTOS
9,00€
10,50€
11,00€

HORA E LOCAL DE ENCONTRO:

15H45
Casa da arquitetura
Avenida Menéres, nº 456
4450-189 Matosinhos
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.
PAGAMENTOS:
(até à data limite das inscrições-16 de abril):
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.

