Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada ao Museu + Igreja dos Clérigos e Visita Livre à Torre dos
Clérigos, e traz os teus familiares e amigos.
Visitar os Clérigos é entrar numa viagem onde a modernidade e a tradição andam de mãos dadas.
Proporciona uma oferta turística de qualidade para os visitantes, sempre com o desejo que ao partirem da cidade – o façam – com a vontade de regressar e
recomendar. Pretendemos dar a conhecer ao visitante e ao Mundo, através da visita ao Museu da Irmandade dos Clérigos, a sua história e do famoso arquiteto
Nicolau Nasoni, podendo admirar diversas coleções de arte religiosa, com peças datadas do século XIII ao século XX, de pintura, mobiliário, escultura,
ourivesaria e paramentaria. O visitante é, ainda, presenteado pela vista que usufruirá da Torre, da ribeira do Porto até à Foz, a mais de 75 metros de altura.

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 19 DE OUTUBRO DE 2018

Crianças

Até 10 anos (inc.)

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

GRATUITO

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

Adultos
(maiores 11 anos)

4,50€
6,00€

Não Sócio Clube PT

GRATUITO

6,50€

HORA DE ENCONTRO:

15H45
TORRE DOS CLÉRIGOS
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-19 de OUTUBRO):
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.

