
 

 
 

  
 

 
 

O dia amanhece no Jardim Zoológico e com ele nascem mais mil e uma possibilidades de muitos sorrisos e brincadeiras. Zena, a Leopardo-da-pérsia, o casal de 

araras, Jacinta e Joaquim, a orangotango Laranja, a suricata Suri e o órix Oscar são alguns dos animais que se juntam para brindar a um novo dia de sol.  

Apesar disso os responsáveis do Jardim estão preocupados com o estado de algumas espécies na natureza e com a forma como o Homem se comporta em 

relação a tantas espécies em perigo de extinção. É exatamente com base num programa de conservação de espécies ameçadas que o Jardim Zoológico se 

prepara para receber um novo animal - um Leopardo-da-pérsia, resgatado de uma armadilha, que será nos próximos tempos o novo habitante do Jardim. 

Habituado a viver na natureza, Shai encara a sua nova vida com muita resistência e alguma revolta. Shai é um leopardo muito decidido. Orgulhoso. Mas também 

um bom coração. Aos poucos o seu temperamento vai conquistando os outros animais e sobretudo, Zena. E sem que os dois percebam, o amor prega-lhes uma 

partida! Mas quando finalmente Shai é considerado apto para ser re-introduzido no habitat natural o problema instala-se: Irá Zena acompanhar Shai?  

Ou deverá ela permanecer no JZ, a sua casa desde que nasceu? Zena está certa que não pode partir. Shai não entende e está decidido a partir sozinho. 

ZOO é uma história de relações fortes. Uma visita guiada pelo coração ao Jardim Zoológico e aos animais que lá vivem. Um hino à conservação, à liberdade, ao 

conhecimento. Uma história de amor e de amizade que nos embalará a todos num misto de emoções. Um musical inesquecível para todos os que amam os 

animais e lutam por um mundo melhor.         

 

A Classificação Etária – m/3 
 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

NOTA:  Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar. 
 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTO ATÉ DIA 7 DE FEVEREIRO 

  

  
 PREÇOS 

 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 
 

8,00 € 
 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 
 

9,50 € 
 

Não Sócios Clube PT  
 

10,00 € 
 

Lugares limitados 
  

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 7 DE FEVEREIRO 

 

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome dos acompanhantes, indicação dos lugares pretendidos e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições - 7 DE 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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