
 
 

 
 

                            

                      
 
 

 
  
 

Vem com o Clube Portugal Telecom Zona Norte Visitar o Zoo de Santo Inácio e proporcionar um dia diferente 
 aos seus filhos e familiares. 

 
 

Situado apenas a 10 minutos do centro do Porto, em Vila Nova de Gaia, o Zoo Santo Inácio abriu portas com o objetivo de aproximar a comunidade da Natureza 
e da Vida Selvagem, alertando para a crescente importância da Conservação das Espécies Animais de todo o Mundo. 

 

Conheça os mais de 600 animais que tornam o Zoo Santo Inácio num lugar único. 
 

Aproxime-se da Natureza e assista diariamente às fantásticas demonstrações de comportamento natural dos animais.  
Uma forma interativa e divertida de compreender e respeitar a vida selvagem. 

 
 

Atividades diárias no Zoo: 

 

Verão 

Alimentação dos Pandas Vermelhos 10h30 

Alimentação dos Leões Asiáticos 11h00 / 17h30 

Demonstração da Vida Selvagem 11h30 

Alimentação das Lontras 13h15 

Demonstração da Vida Selvagem 16h00 

Alimentação dos Pinguins 16h45 

Alimentação Lémures 18h00 
Por motivos de ordem técnica, operacional, meteorológica, de bem-estar animal ou outra razão, poderão ocorrer alterações no cronograma previsto. 

 
 

Os bilhetes adquiridos só poderão ser usados no dia indicado, 12 de Setembro,  
mas a hora de entrada é a hora que desejar, podendo usufruir do dia inteiro (mas só pode entrar uma única vez). 

 
Pode ainda, se quiser, almoçar no Zoo, no Restaurante ou no Parque de Merendas, existindo menus disponíveis, para adultos e crianças, 

e, caso pretenda marcar almoço, também nos poderá solicitar, ou simplesmente usufruir de um picnic em família no Parque de 
Merendas. 

 
 

INSCRIÇÕES e pagamentos ATÉ DIA 3 DE SETEMBRO 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 CRIANÇAS  
ATÉ 2 ANOS 

CRIANÇAS 
(dos 3 aos 11 anos)  

ADULTOS 
( dos 12 aos 64 anos) 

SENIORES (>65 anos) 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) GRATUITO 6,50€ 11,90€ 10,50€ 
Funcionários Grupo Altice Portugal no ativo: GRATUITO 8,00€ 13,40€ 12,00€ 

Não Sócio Clube PT GRATUITO 8,50€ 13,90€ 12,50€ 
 

Nota: o preço do bilhete inclui todas as atividades diárias. 
 

 

 

Se está a preparar a sua visita ao Zoo, recomendamos os seguintes cuidados: 
- Utilização de máscara e/ou viseira (uso obrigatório no interior do Reptilário, Casa dos Animais Noturnos e Túnel dos Leões Asiáticos); 

- Lave e desinfete as mãos regularmente (existem desinfetantes espalhados por todo o Zoo); 
- Respeite o distanciamento social de 2 metros; 

- Em caso de necessidade realize a Etiqueta Respiratória; 
- Não alimente os animais; 
- Não toque nos animais; 

- Não bata nem toque nos vidros; 
- Não ultrapasse as vedações. 

 

Lugares limitados! 
 
 

INSCRIÇÕES: 
 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, nome de todos os participantes e idades das crianças. 

 
 
 

PAGAMENTOS:  
(até à data limite das inscrições-3 DE SETEMBRO): 

 

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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