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Os Dinossauros chegaram ao Porto. 

A exposição “Dinosauria Experience”, uma coleção de dinossauros animatrónicos (dispositivos robóticos que simulam o aspeto e o comportamento 
dos dinossauros) vai marcar presença na Alfândega do Porto de 14 de Abril a 20 de Maio.  

De segunda a sexta-feira a exposição estará de portas abertas entre as 16h e as 20h,  
já durante os fins de semana e feriados, o horário será alargado, das 10h às 20h. 

Se pensava que os dinossauros estavam extintos há 66 milhões de anos, prepare-se, porque eles acabam de voltar, mais vivos que nunca. 

A Alfândega do Porto vai transformar-se numa autêntica máquina do tempo onde vai poder recuar uns bons milhares de anos. 
Na “Dinosauria Experience” os visitantes poderão ver várias espécies de dinossauros como o Tyrannosaurus (TRex); Triceratops; Stegosaurus; 

Ankylosaurus; entre outros. 

A exposição conta também com painéis informativos, com pormenores científicos sobre as eras geológicas e teorias sobre a extinção dos 
dinossauros.  

Os mais pequenos podem ainda ter a experiência de serem paleontólogos durante umas horas. 
 
 

* Caso pretenda bilhetes para outra data poderá indicar qual o dia pretendido e efetuaremos reserva mediante disponibilidade. 
 
 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 2 DE MAIO 

  
 

 
 CRIANÇAS 

(dos 4 aos 16 anos) 
ADULTOS 

(maiores de 16 anos) 
  

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 
 

4,00 € 
 

8,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:  9,50 € 
Não Sócio Clube PT 6,00 € 10,00 € 

 
Nota: Crianças até 3 anos não necessitam de bilhete 

 

 
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, idade das crianças e contacto móvel. 

 
 

PAGAMENTOS:  (até à data limite das inscrições – 2 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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