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Serralves em Luz regressa para uma segunda edição e transforma todo o Parque de Serralves numa impactante exposição de luz, proporcionando a fruição noturna deste magnífico 

espaço através de uma experiência surpreendente. 

Após o sucesso da primeira edição, referida no jornal britânico The Times - um dos títulos com maior reconhecimento a nível global - como uma das 10 melhores exposições a 

visitar em toda a Europa, o Serralves em Luz regressa ao Parque de Serralves no dia 22 de junho com a direção criativa de Nuno Maya e organizado em articulação com a equipa 

de Serralves e com desenhos de luz do Coletivo OLAB, Sophie Guyot, Tamar Frank e Tilen Sepič. 

Ao longo de um percurso de 3 km, vinte e cinco instalações de luz, com recurso a múltiplas fontes, tecnologias de baixo consumo e até elementos vegetais recuperados no próprio 

Parque, proporcionam uma experiência sensorial mágica, num ambiente imersivo que dá a conhecer novas perspetivas deste notável espaço e convida à descoberta do seu 

património natural e arquitetónico. 

Os desenhos de luz de Nuno Maya, criados especificamente para esta exposição, conjugam várias formas de luz com diversos locais do Parque, despertando no espectador 

diferentes emoções e sensações visuais, enquanto as intervenções internacionais se focam em peças escultóricas luminosas e interativas que permitem, pela primeira vez, um papel 

ativo do público que pode assim transformar, através da luz, as paisagens naturais dos espaços. Do ateliê para crianças, desenhado pelo diretor criativo da exposição e executado 

com a colaboração do Serviço Educativo Ambiente de Serralves, nasceu ainda uma projeção video mapping na fachada da Casa do Cinema Manoel de Oliveira assinada por alunos 

do 2.º ano da Escola Básica da Pasteleira do Porto. 

Visite o Serralves em Luz e desfrute de uma noite verdadeiramente luminosa. 
 

Horário de início (visita livre):  21h00 

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

*Haverá uma data alternativa – 17 de Setembro, que será divulgada oportunamente. 

 

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 4 DE AGOSTO 
  
 
 

 
  

Crianças 
Até 3 anos 
(inclusive) 

Crianças dos 4 aos 11 
Estudantes 

Seniores > 65 anos 
Mobilidade Reduzida 

Bilhete Família 
Preço por pessoa para 
família de 2 adultos + 

mínimo de  
1 criança dos 4 aos 17 

anos) 

BILHETE 
INTEIRO 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) Gratuito 8,50 € 7,50 € 10,50 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:   9,00 € 12,00 € 

Não Sócio Clube PT gratuito 10,50 € 9,50 € 12,50 € 
 

 

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, contacto móvel  

e envio da identificação das crianças, estudantes e seniores. 
NOTA: A identificação solicitada é necessária para o Clube conseguir comprar os bilhetes para todos os inscritos da bilheteira de 

Serralves, sendo que estes obrigam a apresentação de identificação na aquisição dos bilhetes. 
 

PAGAMENTOS (ATÉ À DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES – 4 DE AGOSTO)   
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

