
 
 

 

 
 

                                  
 

 
 

ESTÁDIO DO DRAGÃO 

O Estádio do Dragão foi construído para substituir o Estádio das Antas, que abriu as portas ainda antes em 1952.  
Foi inaugurado a 16 de novembro de 2003, num jogo particular com o Barcelona. 

O estádio foi projetado pelo arquiteto Manuel Salgado e custou cerca de 98 milhões de euros.  
Durante a construção, houve uma viva discussão sobre o nome a dar ao estádio: "Estádio das Antas", "Novo Estádio das Antas" e "Estádio Pinto da Costa" foram alguns dos nomes 

propostos. Pinto da Costa recusou o seu próprio nome e escolheu "Estádio do Dragão", por referência ao dragão que figura no emblema do clube. 
O Estádio do Dragão, pela sua excelência e beleza, tem servido de inspiração para construções similares noutros países.  

 

MUSEU FC PORTO 
O Museu FC Porto reúne um acumulado de 120 anos de vida, e vai mais além da exposição de troféus (171 taças/troféus expostos, de uma coleção de milhares em reserva),  

proporcionando ao visitante uma experiência sensitiva, numa viagem pelos tempos do clube feita com memórias vivas e com apresentação inovadora. 
Inaugurado a 28 de Setembro de 2013, dia do 120.º aniversário do FC Porto, o Museu corporiza uma nova centralidade no Estádio do Dragão.  

A descoberta da história do clube é um caminho que se inicia antes da entrada na área de exposição permanente, prolongando-se por 27 áreas temáticas.  
A chegada ao Museu causa impacto pela estrela azul que, no exterior, anuncia o espaço e pela área de receção, dominada pela Valquíria Dragão,  

obra da artista-plástica Joana Vasconcelos, na qual se destacam mais de 300 troféus e muitos outros elementos associados ao FC Porto. 

 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 22 de NOVEMBRO 
 
  

 
  Crianças 

Entre os 5 e os 12 anos 
Adultos 

Sénior 
a partir dos 65 anos 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 10,00 € 14,50 € 11,80 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     16,00 €  
 Não Sócio Clube PT: 12,00 € 16,50 € 13,80 € 

 
Lugares limitados! 

 
HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

09H45  
RECEÇÃO DO MUSEU DO FC PORTO 

VIA FUTEBOL CLUBE DO PORTO – ESTÁDIO DO DRAGÃO 
4350-415 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), contacto móvel, nome de todos os participantes e idade das crianças. 
 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 22 NOVEMBRO) 
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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