PARQUE BIOLÓGICO DE GAIA
7 DE JUNHO
21H30
Venha com o Clube Portugal Telecom Zona Norte ao Parque Biológico de Gaia ver os

Pirilampos.

PROGRAMA:
21H30:
O Programa tem inicio com uma Peça de Teatro “O guardião
21H45:
Início da atividade com uma breve apresentação no auditório do
participantes
22H00:
Saída do Auditório e divisão de grupos para inicio de Visita Guiada
Educação Ambiental, para observação, não só dos Pirilampos, como
atividade noturna do Parque.

de vaga-lumes”
Parque para todos os
por Técnicos do Sector de
também, dos animais de

A visita guiada dura cerca de 1h00 e percorre uma distância de aproximadamente 2 km.

23H00 às 23H30:
Observações astronómicas
(caso as condições climatéricas o permitam)
No final da visita, os interessados poderão dirigir-se para o observatório astronómico.
As observações astronómicas fazem-se por ordem de chegada
DURANTE A VISITA PARA OBSERVAÇÃO DOS PIRILAMPOS NÃO É PERMITIDO:
- Uso de máquinas fotográficas, telemóveis, lanternas e sapatilhas com luz.
- Falar em voz alta, correr, sair dos caminhos ou afastar-se do grupo.
- Apanhar pirilampos ou qualquer outro animal ou planta.

PREÇOS:
Crianças até 6 anos

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e
praticantes)

Jovens
(7 aos 17
anos)

Adultos
(18 aos 64
anos)

Mais de 65
anos

1,00 €

4,00 €

1,00 €

GRATUITO
(máximo 3 por adulto)

Funcionários do Grupo Altice
Portugal no ativo:

5,50€
Gratuito

Não Sócio Clube PT

(máximo 3 por adulto)

3,00 €

6,00 €

3,00 €

LUGARES LIMITADOS
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES e pagamento:

24 DE maio
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, idade e nome de todos os participantes.
PAGAMENTOS (ATÉ À DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES – 24 DE MAIO):
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.

