
 
 

ATIVIDADE dia do pai – caça ao tesouro 
 

 

15 DE março DE 2020 
15H00 

Parque de são roque – porto 
 

Alusivo ao Dia do Pai, convidamos pais e filhos para o desafio de passar em todas as “casas” apenas com um mapa na mão  

em busca do maior tesouro, desenvolvendo o sentido de orientação, de observação, de rapidez e sagacidade. 

Viva a experiência da orientação num dos jardins mais bonitos da cidade do Porto,  

reforce o espírito de equipa e a cooperação com o(s) seu(s) filhote(s) e sejam os primeiros a terminar a prova. 

INCLUI  Mapa e noções de orientação no Parque de S. Roque do Porto  Lembranças Dia do Pai para pais e filhotes 
 

Duração aproximada: 2h30 

Idades recomendadas: Entre os 6 e os 14 anos 

       

     Preços: 
 BILHETE 

PAI/FILHO 
Válido p/ 1 adulto 

e 1 criança 

BILHETE 
Criança Extra 
Válido p/ 1 

criança 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) 16,00€ 5,00€ 
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 17,50€ 6,50€ 
Não Sócios Clube PT 18,00€ 7,00€ 

Os preços indicados incluem Mapa e noções de orientação no Parque de S. Roque do Porto,   
Lembranças Dia do Pai para pais e filhotes 

 

LUGARES LIMITADOS 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 
14H45 

PARQUE DE SÃO ROQUE 
RUA SÃO ROQUE DA LAMEIRA, 2040, 4350-307 PORTO 

 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES : 
DIA 28 DE FEVEREIRO 2020 

 

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), contacto móvel e nome de todos os acompanhantes.  
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições-28 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 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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