Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada à Exposição “SHARKS” e à Exposição permanente da
Galeria da Biodiversidade e traz os teus familiares e amigos.
Uma das mais emblemáticas exposições da National Geographic, “Sharks, uma missão de Brian Skerry” estará patente na Galeria da Biodiversidade – Centro Ciência Viva.
Com assinatura de Brian Skerry, fotógrafo e fotojornalista da National Geographic, esta exposição tem como objetivo dar a conhecer o mundo dos tubarões
e chamar a atenção para o perigo da sua extinção, despertando consciências e ultrapassando mitos. Com uma paixão especial por estes animais, Brian Skerry conta com mais de
10 mil horas de mergulho, tendo realizado 14 viagens à volta do mundo para fotografar as mais variadas espécies, entre as quais o tubarão-tigre, o tubarão-branco e o tubarãoazul. Tudo começou há 30 anos, após o seu primeiro encontro com um tubarão-azul, na costa de Rhode Island nos EUA. “Sharks, uma missão de Brian Skerry” é uma extraordinária
viagem ao mundo dos tubarões através de 50 fotografias e de uma experiência imersiva imperdível. Não perca a oportunidade de visitar esta fantástica exposição, na Galeria da
Biodiversidade – Centro Ciência Viva. Esta visita guiada também inclui a Exposição Permanente da Galeria da Biodiversidade.
Um espaço onde a arte se cruza com a biologia e a história natural, estimulando diversas experiências sensoriais cuidadosamente concebidas para celebrar a diversidade da vida,
a Galeria da Biodiversidade da Universidade do Porto é o primeiro espaço museológico do mundo criado de raiz segundo a filosofia da museologia total.

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 12 DE SETEMBRO

CRIANÇAS
ATÉ 4 ANOS (INC.)

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e
praticantes)
Funcionários Grupo Altice Portugal no
ativo:
Não Sócio Clube PT

GRATUITO

ADULTOS E
Crianças > 5 ano

4,50 €
6,00 €

GRATUITO

6,50 €

Lugares limitados!
HORA E LOCAL DE ENCONTRO:

15H45
Galeria da biodiversidade - Centro de ciência viva
Jardim botânico do porto, Rua do campo alegre, nº 1191 - 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), contacto móvel, nome de todos os participantes e idade das crianças
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições-12 de setembro):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
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

