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Alice 

JÁ CHEGOU 

ao porto! 
 

Alice convida você a entrar em seu mundo, embarcando em uma jornada mágica enquanto revive os momentos mais divertidos e alucinantes que ela já viveu. 
 

É uma aventura sensacional, inspirada nos dois livros de Lewis Carroll - Alice no País das Maravilhas e Alice Através do Espelho,  

onde você caminha entre a imaginação e a realidade ao longo de todo um 1km de experiências imersivas, tornando os visitantes espectadores e parte da própria história. 
 

Essas 23 experiências luminosas são inspiradas nos dois livros das aventuras de Alice, apresentados como esculturas de luz gigantes,  

design de luz, instalações interativas e multimídia, como um aplicativo de realidade aumentada. 
 

Você vai entrar no mundo de Alice? 
 

 

Por favor tenha atenção às seguintes condições: 
1. Apesar de o percurso estar iluminado existem zonas mais escuras, por isso faça o percurso com cuidado e atenção; 

2. Não se aproxime do limite dos lagos e áreas profundas com água. 
 

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

*Haverá uma data alternativa – 10 de Setembro, que será divulgada oportunamente. 

 
INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 21 DE JULHO  

 

 
 PREÇOS 
  

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 
5,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo: 6,50 € 
Não Sócio Clube PT 7,00 € 

 
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 e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS:  (até à data limite das inscrições - 21 DE julho) 
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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