
 

 
 

PROGRAMA DE FÉRIAS DE VERÃO 
MÓDULOS DE 2 DIAS 

DIAS 20 E 21 DE JULHO   E   DIAS 27 E 28 DE JULHO  

DAS 10H ÀS 18H 
 
 

Com todas as medidas de segurança acauteladas, o Museu da Farmácia apresenta um programa de férias repleto de atividades desafiantes e inovadoras, que irão despertar 
a curiosidade e imaginação dos mais novos! Desde uma Caça ao Tesouro no Museu até oficinas temáticas e jogos, diversas serão as atividades que prometem muita diversão 
e aprendizagem. 
 As atividades decorrerão em módulos de dois dias, sendo que, no Museu da Farmácia Porto, serão realizadas às terças e quartas-feiras, no dias 20 e 21 de Julho e 27 e 28 
de Julho, das 10h às 18h.  

O programa de Férias de Verão do Museu da Farmácia é dirigido a crianças entre os 5 e os 10 anos 
 

Preços:  
 PREÇO POR 

módulo (2 dias) 
Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares, praticantes) 28,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:     29,50 € 
Não Sócios Clube PT  30,00 € 

 
O Preço indicado é o preço de um módulo de dois dias e para a realização de todas as atividades. 

Não inclui refeições. O almoço pode ser trazido de casa ou adquirido no local, desde que solicitado previamente. 
NOTA: Oferta de 20% de desconto por cada inscrição adicional em atividades (irmãos) - não aplicáveis nas refeições. 

 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 16 de julho  
 

INSCRIÇÕES: 
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt  indicando: 

nome, número de sócio (número de funcionário), nome e idade da criança participante,  
indicação se opta pelo almoço no local ou se levará de casa e contacto móvel. 

 

PAGAMENTOS 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035 
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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