
 

         
 

                          

 

A Magia do Natal chegou à Immersivus Gallery com O Fabuloso Circo de Natal! 

Uma experiência audiovisual imersiva com vários momentos repletos de surpresas e diversão.  

O público é guiado para o interior da tenda mágica pela voz do locutor e humorista Nuno Markl, onde a magia do natal acontece com um fabuloso espetáculo. 

Ao longo do espetáculo, poderá encontrar diversas animações com referências à cidade do Porto, numa animação imersiva, permitindo ao público identificar-se e juntar-se à 

aventura. 

O Mágico, o palhaço, a orquestra, animais de toda a parte do mundo, são alguns dos números artísticos que poderá ver no espetáculo. 

Todas as personagens, o ambiente, animações e hologramas transformam a Immersivus Gallery num verdadeiro circo virtual,   

envolvendo o espectador nesta experiência imersiva em 360º que “O Fabuloso Circo de Natal”. 

 
Tendo em conta as últimas medidas e diretrizes do Governo e da DGS, para entrarem no evento devem apresentar uma das seguintes opções: 

- Certificado Digital COVID da UE de Vacinação Completa ou equivalente (Fora da UE); 

OU 

-Certificado de Recuperação à Covid -19 

OU 

- Comprovativo de realização de teste laboratorial com resultado negativo. 

 

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte e traz os teus familiares e amigos. 

 
INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 30 DE DEZEMBRO  

 
 

 
 

 PREÇOS 
  
Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 

4,00 € 
 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo: 

5,50 € 
 
Não Sócio Clube PT 

6,00 € 
 

Nota: Para crianças até 3 anos o bilhete é gratuito 
 

 
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), nome de todos os participantes, idade das crianças e contacto móvel. 

 

PAGAMENTOS:  (até à data limite das inscrições - 30 DE dezembro): 

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. 

mailto:zn@clubept.pt
mailto:cptnorte@sapo.pt
mailto:zn@clubept.pt
mailto:cptnorte@sapo.pt

