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Visita Guiada

17 de setembro de 2016

Passeio com Joel Cleto: Da Torre de Pedro Cem à Torre da MarcaPrograma Passeio com Joel Cleto: Da Torre de Pedro Cem à Torre da Marca. 
Um percurso pelo Palácio de Cristal durante a Feira do Livro.

Joel Cleto - historiador, arqueólogo, divulgador da história e património e mais conhecido 
pela sua participação em vários programas televisivos, irá ser, mais uma vez, a batuta deste 
passeio noturno que nos irá levar ao Porto mais autêntico e para muitos desconhecido.

Percurso com início às 17h30, no Largo da Maternidade, que nos irá 
desvendar um mistério: qual é a famosa Torre da Marca que, até há
150 anos, dava o nome a esta área da cidade? E o que é que a Torre
de Pedro Cem tem a ver com aquela? E haverá ainda vestígios dessa
célebre Torre da Marca? Sim, há! Mas para isso teremos que entrar no
Palácio de Cristal e explorar os seus jardins. O percurso terminará por 
volta das 20h00 no Roseiral (ainda no interior do Palácio de Cristal)( )
onde explicaremos o significado nas enigmáticas janelas e varandas
que se debruçam sobre aquele espaço, a propósito de um centenário que se completa em 
2016…

Tragam as máquinas fotográficas, telemóveis e afins para registarem 
este momentos imperdíveis.

I i õ li it d ú á i d 80 ti i t té di 13

€ 5,00 / Sócio.

Início da visita: 17h30 (+/- duração de 2h30).
Local do encontro: Largo da Maternidade (Porto).

Horário

Custos

Inscrições limitadas a um número máximo de 80 participantes e até ao dia 13 
de setembro. No dia 15 do mesmo mês, informaremos os Associados cujas 
inscrições forem consideradas.

Não será válida qualquer inscrição não confirmada pelo Clube Millennium bcp. 

A desistência, após a confirmação da respetiva inscrição, implica o pagamento 
pelo seu custo real.

Diversos

FICHA DE INSCRIÇÃOVisita Guiada

http://www.clubemillenniumbcp.pt/index.php?option=com_artigos&cat=root_clube&subcat=Root_Inscricao_Actividade&ID=A000000000032870

