
 

          
 

Tendo passado pelas grandes capitais mundiais, onde foi visitada por milhões de pessoas, chega ao porto uma das maiores exposições sobre o 

corpo humano, internacionalmente reconhecida pela qualidade do seu acervo e alcance pedagógico. Exposição "Corpo Humano - A Ciência 

da Vida", estará em exibição no edifício da alfândega, de 1 de fevereiro a 31 de julho de 2019. Esta será uma exposição impactante e muito 

informativa, onde será possível conhecer por dentro e por fora o funcionamento do corpo e adotar hábitos mais saudáveis para a vida. 

 

 
 
 

Vem visitar, com o Clube Portugal Telecom Zona Norte, a Exposição “"CORPO HUMANO – A CIÊNCIA DA VIDA”, na Alfândega do Porto. 
 

Poderá reservar e pagar os seus bilhetes e dos seus familiares junto do Clube PT até ao próximo dia 28 de Fevereiro 2019 
e  

posteriormente os mesmos serão entregues aos inscritos para poderem ser utilizados na data que quiserem, até à data de fecho da 
exposição (31 de Julho 2019) 

 
 
 

     
  Crianças 

Até 3 anos 
PREÇOS 

( a partir dos 4 anos) 
 

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes) gratuito 6,00 € 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 
 7,50 € 

Não Sócio Clube PT gratuito 8,00 € 
 

LUGARES LIMITADOS!!! 
  
  

INSCRIÇÕES e PAGAMENTO: 
 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- DIA 28 FEVEREIRO): 
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 IBAN: PT50003520660008486913035. 
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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