
 
 
 

   
            

 
 
  

Vem participar numa Visita Guiada pela Porto Secret Spots ao Coliseu do Porto. 
 

Monumento de Interesse Público, ícone da arquitetura modernista e com os seus diversos detalhes art deco,  

o edifício do Coliseu é palco de muitas histórias ao longo de 80 anos – e anseia por contar a sua própria história! 

Desde a sua inauguração, em 1941, o Coliseu Porto Ageas é a grande sala de espetáculos da região Norte:  

do rock à ópera, do bailado ao circo, do carnaval ao jazz.  

Também foi palco de comícios políticos marcantes, manifestações à porta com milhares de portuenses, e até de um incêndio devastador. 

Nesta visita, primeiro somos público, entrando na imponente sala principal e conhecendo os principais marcos destes 80 anos de história. Depois atravessamos 

a porta 44 para entrar no mundo dos artistas: das profundezas do subpalco às histórias dos camarins... e terminamos em apoteose, no palco. 

Entrem em cena! 
 

* Esta Visita tem um número limitado a 13 participantes, caso seja atingido esse número, estará disponível um 2º horário pelas 12H00.  

Caso prefira antes o horários das 12H00, solicitamos que nos informe quando efetuar a sua inscrição. 

 

INSCRIÇÕES e pagamentos ATÉ DIA 14 de fevereiro 
 

NOTA: DE MODO A CUMPRIR OS NORMATIVOS DE SEGURANÇA IMPOSTOS PELA DGS, NO QUE DIZ RESPEITO À PANDEMIA DO COVID19, 
TODOS OS PARTICIPANTES TERÃO DE USAR MÁSCARA E CUMPRIR O DISTANCIAMENTO DE SEGURANÇA. 

 
 

 
  Crianças  

Entre os 4 e os 10 anos 

Adultos  
(a partir dos 11 anos) 

Portador de 

cartão Porto 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes): 3,00 € 10,50 € 8,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:     12,00 € 9,50 € 

 Não Sócio Clube PT: 5,00 € 12,50 € 10,00 € 

 
HORA E LOCAL DE ENCONTRO: 

09H45  
 RUA PASSOS MANUEL Nº 137 /  4000-385 PORTO 

 
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 – 14 de fevereiro) 
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

