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Passaporte para uma viagem única pelas vivências da Idade Média, a Viagem Medieval em Terra de Santa Maria proporciona experiências diferenciadoras, 
fazendo com que o público se sinta como parte integrante da História de Portugal. 

De 3 a 14 de agosto, a Viagem Medieval regressa à cidade de Santa Maria da Feira para uma viagem de 12 dias pelos sons, aromas e imagens de outros 
tempos. Com ou sem traje medieval, deixe-se surpreender pelos inéditos espetáculos de grande formato, participe nas experiências medievais, assista aos 

cortejos históricos, explore as áreas temáticas ou saboreie os “paladares medievais”. 
Com características únicas no país, cruzando história, património, animação e gastronomia, este projeto, que ao longo dos anos tem somado prémios nacionais e 

internacionais, distingue-se pelo rigor histórico, dimensão e envolvimento da população e associativismo local. 
A Viagem Medieval em Terra de Santa Maria assinala, este ano, a sua 25ª edição, e apresenta-se num novo formato  

que a organização convida a explorar e experienciar. 
 

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

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

INSCRIÇÕES E PAGAMENTOS ATÉ DIA 28 DE JULHO 
 

PREÇOS: 
 PREÇOS 
 Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) 3,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo: 4,50 € 

Não Sócio Clube PT 5,00 € 
 

Crianças até aos 2 anos, inclusive, não pagam bilhete de entrada. 

 
NOTA: O bilhete diário é válido, apenas, para uma entrada no recinto em dia pré definido aquando da compra, não permitindo reentrada no evento.  

A organização reserva-se ao direito de solicitar documento de identificação do visitante. 
 

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 – 28 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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