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Perlim, o mais original parque temático de Natal do país, volta a brilhar em Santa Maria da Feira entre os dias 1 e 30 de Dezembro de 2021.  
Durante 23 dias, o parque natalício enfeita a emblemática Quinta do Castelo com os sonhos de todas as crianças.  

O projeto nasceu em 2008 da vontade de estender as celebrações da quadra natalícia a toda a cidade de Santa Maria da Feira.  
De ano para ano, a originalidade do parque e a qualidade dos conteúdos e divertimentos atraiu milhares de visitantes a Perlim,  

transformando esta iniciativa num incrível espaço mágico. 
Os habitantes deste mundo fantástico, Perlim e Pim Pim, são os duendes gémeos que começam a história que apaixona todos os que nos visitam.  

Foi esta diferenciação dos conteúdos que fez o parque crescer no imaginário de milhares de crianças e das suas famílias. 
O mês do Natal em Santa Maria da Feira passou a ser especial. 

Em Dezembro, a cidade ilumina-se com o brilho de todas as estrelas do universo, e para lá dos portões de Perlim há  
Teatro, Música, Exposições, Jogos, Divertimentos e muita muita a Magia!  

E lá do alto está o Castelo mais incrível do mundo! 
Em Perlim não falta nada, mesmo nada, para ser feliz! 

 

*Escolha a data que pretende usufruir dos bilhetes e reserve com o Clube PT. 
 

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 26 DE DEZEMBRO  
 

 
 DIAS DE SEMANA FIM DE SEMANA 
 Crianças 

3 aos 12 anos 
Adultos/Crianças 

13 aos 64 anos 
Seniores 
> 65 anos 

Crianças 
3 aos 12 anos 

Adultos/Crianças 
13 aos 64 anos 

Seniores 
> 65 anos 

 
Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 

 
4,00 € 

 
5,00 € 

 
4,00 € 

 
5,00 € 

 
6,00 € 

 
5,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo: 
 

6,50 € 
  

7,50 € 
 

Não Sócio Clube PT 6,00 € 7,00 € 6,00 € 7,00 € 8,00 € 7,00 € 
 

Nota: Para crianças até 2 anos o bilhete é gratuito 
 

Informações Adicionais: 
De acordo com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 157/2021, de 27 de novembro, e tendo em consideração a lotação do evento e atendendo ao vigente na orientação n.º 28/2021 da DGS, o acesso ao recinto 
onde decorre Perlim, depende da apresentação, por parte de todos os visitantes com mais de 12 anos, das seguintes medidas: 
De Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho; 
De comprovativo de vacinação que ateste o esquema vacinal completo nos termos do n.º 2 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, há pelo menos 14 dias, com uma vacina contra a COVID -19 
com autorização de introdução no mercado nos termos do Regulamento (CE) n.º 726/2004 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 31 de março de 2004, cujo reconhecimento tenha sido determinado pelo despacho 
previsto no n.º 2 do artigo 5.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho; 
Ou 
De comprovativo de realização laboratorial de teste com resultado negativo, devendo este teste cumprir os seguintes requisitos: 
· Um teste molecular de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), nas últimas 72 horas, com resultado negativo; 
· Um teste rápido de antigénio enumerado na lista elaborada pela Comissão Europeia com base na Recomendação do Conselho de 21 de janeiro de 2021, relativa a um quadro comum para a utilização e a validação dos 
testes rápidos de deteção de antigénios para a COVID -19 e o reconhecimento mútuo dos resultados dos testes na UE, nas últimas 48 horas, com resultado negativo. 

 

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 e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS:   
(Deverá ser efetuado junto com a inscrição, pois os bilhetes são comprados conforme forem chegando as inscrições,  

pois cada inscrição poderá escolher a data que prefere) 
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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