
 

 

                          

                

Sente a Cidade desde a Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota 
 

Embarque numa viagem histórica desde 1865 até aos dias de hoje, e chegue ao ponto mais alto da cúpula da Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota,  
o melhor miradouro da cidade do Porto. 

As visitas percorrem o interior deste edifício marcante, e são guiadas por conhecedores da história do Palácio de Cristal. A partir de imagens do edifício original, construído 
em 1865, a sua substituição pelo Pavilhão dos Desportos em 1952, destacam-se os principais momentos até à atual Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota.  

Também falamos dos jardins e dos edifícios que neles existem. A seguir, subimos à icónica cúpula semiesférica, onde 150 degraus nos levam ao topo.  
Do alto da cúpula da Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota é possível ver o Porto e o Douro como nunca, com vistas infinitas em todas as direções. 

O miradouro de 360 graus oferece uma perspetiva única do Porto, desde a Boavista ao Marquês, da Ribeira até à Foz, e de alguns dos edifícios mais marcantes da cidade.  
Do alto da cúpula da Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota é possível ver o Porto e o Douro como nunca, com vistas infinitas em todas as direções. 

Respire fundo, fotografe, desfrute… este é um momento único! 
 

Informações: 
- A idade mínima para participar é de 12 anos, por imposição do seguro; em caso de dúvida, será pedido um comprovativo de idade à entrada. 

- Esta experiência não é acessível a pessoas com mobilidade reduzida 

- Não é uma atividade física muito exigente, mas envolve subir escadas 

- Obrigatório uso de máscara e manter distanciamento de segurança obrigatório 

 

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

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 28 DE MAIO  

  

NOTA: TODOS OS SÓCIOS PAGANTES (EFETIVOS, AUXILIARES, PRATICANTES E BENEFICIÁRIOS), CASO AINDA NÃO TENHAM USUFRUIDO,  
PODEM DESCONTAR NESTE EVENTO O VOUCHER DE 5€ QUE ESTÁ A SER ATRIBUIDO PELO CLUBE PORTUGAL TELECOM  

 

 
 ADULTOS 

(maiores de 12 anos) 
  

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 
 

10,50 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo: 12,00 € 

Não Sócio Clube PT 12,50 € 
 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

16H15 
Palácio de cristal 

Rua de dom manuel ii, 4050-346 porto 
 

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:  (até à data limite das inscrições-28 DE maio): 
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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