
 
 

                               
 

Venha com o Clube PT participar numa experiência de Escape Game e traga os seus familiares e amigos! 
 

O que é um Escape Game: 
Um “escape game” consiste num jogo real em que os participantes, imergidos num cenário criado para o efeito, vivem a experiência de se encontrar numa situação adversa, 
como no enredo de um filme de suspense ou um jogo de vídeo, e terão por si próprios de resolver os enigmas, segredos e outras provas, de forma a bater o jogo e escapar. 

 

Escape Room Porto - AREA NUMBER 10  

JOGO: 
Numa área secreta, onde se esconde uma instalação de pesquisa biológica, o contacto com os residentes foi perdido faz algum tempo. Uma 

equipa de investigação foi despachada para o local para investigar e desapareceu sem deixar rasto… Deles sobraram apenas os transcritos das 

comunicações com o comando. Deste documento altamente censurado pouca informação se retira, mas alguém ou algo poderá ter dizimado a 

primeira equipa… Uma nova equipa de investigadores (vocês) será despachada para o local. A missão: desvendar o que se passou na Area 10, 

extrair provas, resultados das pesquisas e escapar! 
 

 
  

 
 

  PREÇO 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 7,60 € 
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 9,00 €  
Não Sócio Clube PT 9,60 € 

Este evento só se realizará se tiver número suficiente de inscritos 
 

LUGARES LIMITADOS!!! 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO 

15H10 
Rua dos mártires da liberdade, nº29, 4050-360 PORTO 

 

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 e nome de todos os participantes 
 

PAGAMENTOS (ATÉ À DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES- DIA 27 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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