
 

 
 

               

           

 
 
  

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada ao World of Discoveries. 
 

O WORLD OF DISCOVERIES é um Museu Interativo e Parque Temático que reconstrói a fantástica odisseia dos navegadores portugueses,  
que cruzaram oceanos à descoberta de um mundo desconhecido. 

Os Descobrimentos lançaram a humanidade numa era de globalização e mudaram para sempre a nossa relação com o planeta. 
Portugal teve um papel protagonista neste processo durante séculos a fio, criando novas rotas oceânicas e pondo gentes, animais e plantas em circulação por todo o mundo. 

Este espaço trata, pois, do encontro de culturas e do alcance das ambições, ideias, esforços e inovações que os tornaram possíveis. 
Lance-se à aventura que mudou o mundo, através das nossas vinte grandes áreas temáticas permanentes. 

Embarque à descoberta, na cidade onde nasceu o Infante D. Henrique, o homem que deu novos mundos ao mundo. 
 

Duração da Visita Guiada: 1h30 
 

INSCRIÇÕES e pagamentos ATÉ DIA 6 de dezembro 
 
 

NOTA: DE MODO A CUMPRIR OS NORMATIVOS DE SEGURANÇA,TODOS OS PARTICIPANTES TERÃO DE USAR MÁSCARA  
E CUMPRIR O DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA. 

 
 

 
Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) 10,00€ 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 11,50€ 

Não Sócios Clube PT 12,00€ 

 

HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

09h45 
RUA DE MIRAGAIA, 106 

4050-387 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 - 6 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

