
 

 
 

“PORTO COM A MAGIA DE HARRY POTTER  

ESPECIAL HALLOWEEN” 

31 DE OUTUBRO DE 2020 

 

DOIS HORÁRIOS/faixas etárias 

10H00 às 12H30 
adequado PARA FAMILIAS  

COM CRIANÇAS ENTRE OS 7 E OS 11 ANOS 

Praça de Lisboa, Praça de Lisboa, Porto, Portugal 

 

14H00 às 17H30 
adequado PARA FAMILIAS  

COM CRIANÇAS ENTRE OS 12 E OS 15 ANOS 

Porto São Bento, Praça de Almeida Garrett, Porto, Portugal 

 
Magia, varinhas, poções e feitiços... O nosso evento de sucesso está de volta! Agora numa versão especial na temática "Halloween", vamos à 

descoberta dos locais ligados à passagem da escritora J.K. Rowling pelo Porto, terminando com um fantástico peddy paper na Floresta Proibida. 
 

No imaginário de Hogwarts no Halloween, partimos à descoberta de alguns locais ligados à passagem da escritora J.K. Rowling pelo Porto,  

onde escreveu os primeiros capítulos do livro - Harry Potter e a Pedra Filosofal. 

Será um roteiro pedonal pelos locais emblemáticos da Baixa do Porto adequado para famílias com crianças. 

Por fim, enveredamos no misticismo dos Jardins do Palácio de Cristal - a nossa inspiração para a Floresta Proibida – 

onde se realizará um peddy paper para se saber quem é realmente fã de Harry Potter e das suas aventuras! 

      

     Preços: 
 

SESSÃO DAS 10H00 SESSÃO DAS 14H00 

 
BILHETE 
ADULTO 

BILHETE 
CRIANÇA 

(7 aos 11 anos) 

BILHETE 
ADULTO 

 

BILHETE 
ADOLESCENTE 

(12 aos 15 anos) 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e 

praticantes) 
5,00€ 8,00€ 7,00€ 12,00€ 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 6,50€  8,50€  

Não Sócios Clube PT 7,00€ 10,00€ 9,00€ 14,00€ 

 

NOTA: TODOS OS MENORES DEVEM VIR ACOMPANHADOS POR, PELO MENOS, UM ADULTO RESPONSÁVEL. 
 



 
 
 

O VALOR DA INSCRIÇÃO INCLUI: 
 

SESSÃO DAS 10H00 
 

. Material e logística para o desenvolvimento da atividade; 

. Surpresas de Halloween em Hogwarts; 

 

SESSÃO DAS 14H00 
 

. Material e logística para o desenvolvimento da atividade; 

. Uma varinha mágica artesanal; 

. Guloseimas de Halloween; 

 

 
 

LUGARES LIMITADOS 
 
 

Notas importantes [Termos e Condições de cancelamento e reembolso]: 
Em caso de condições meteorlógicas adversas o evento passará atomaticamente para a semana seguinte - 7 de novembro. 

Só haverá lugar a reembolso no caso de não se reunirem condições em ambos os dias, em caso de desistência, com aviso até 8 dias antes do evento ou outras restrições governamentais 

relacionadas com o COVID-19. 
Nesta nova edição serão consideradas as diretivas da DGS - o grupo está limitado a 10 elementos, será obrigatório o uso de máscara, não haverá partilha de material entre os participantes.  

O peddy paper, em formato de papel, será exclusivamente distribuído por um elemento da equipa.  

Sugere-se que cada participante traga o seu lápis ou caneta. 

 

 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES : 

DIA 16 DE OUTUBRO 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, nome de todos os participantes e idade das crianças.  
 
 
 

PAGAMENTOS:  
(até à data limite das inscrições-16 DE outubro): 

 

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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