“Porto Legends - The Underground Experience” é uma experiência audiovisual imersiva e única, que pretende dar conhecer as lendas e mistérios da cidade do
Porto e região Norte.
Criado pelo atelier OCUBO em conjunto com o historiador Joel Cleto, “Porto Legends - The Underground Experience”, é uma experiência multidisciplinar que
mistura projeções multimédia, atores virtuais, efeitos visuais e música, através de uma instalação complexa a nível tecnológico que recorre a projeção de
vídeo mapping em 360º e telas holográficas.
São pelas vozes de Pedro Abrunhosa (na versão portuguesa) e Jeremy Irons (versão inglesa), que as 10 lendas que mostram a história da cidade e a região
ganham vida nas paredes das Furnas da Alfândega.
Como o Pedro Cem, o rico e ganancioso comerciante portuense, que perdeu 100 navios numa tempestade e se tornou Pedro Sem; o Zé do Telhado, que
conheceu Camilo Castelo Branco na Cadeia da Relação; as famosas tripas à moda do Porto; o mistério do Tesouro da Serra do Pilar; do violento Cerco do
Porto; ou o fantasma da estação de São Bento.
O público é convidado a deixar-se envolver por esta experiência, circular livremente pelo espaço e a assistir ao espetáculo de diferentes perspetivas.
Um espetáculo único em Portugal que contou com cerca de 50 dias de instalação, participaram 70 atores, 120 figurinos, 30 artistas de vídeo
e foram utilizados 50 projetores de vídeo de alta definição.
NOTA: A VISITA É FEITA COM ÁUDIO GUIAS



Caso se sinta mais confortável o visitante poderá utilizar os seus próprios headphone/auriculares na visita ao espetáculo. No entanto, caso não tenha, poderá usar os
equipamentos disponibilizados gratuitamente no local, que são desinfetados a cada uso e protegidos com capinha descartável.
Obrigatoriedade de uso de máscara no espetáculo e respetivos acessos (para quem não possui, a máscara será disponibilizada gratuitamente no local);

“Porto Legends - The Underground Experience” pode ser visitado com o Clube Portugal Telecom,

no dia 11 de Julho, pelas 11H00, nas Furnas da Alfândega do Porto.
Vem, inscreve-te e traz os teus familiares!!!

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 1 DE JULHO

Crianças até 5 anos

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

ADULTOS
(maiores de 6 anos)

gratuito

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócio Clube PT

gratuito

8,00 €
9,50 €
10,00 €

HORA E LOCAL DE ENCONTRO:
10H40
ALFÂNDEGA DO PORTO
Medidas Covid 19
De forma a garantir a segurança de todos, foram adotadas as seguintes medidas no espaço:
 Obrigatoriedade de uso de máscara no espetáculo e respetivos acessos;
 Redução da capacidade máxima em cada sessão (de acordo com os limites previstos por lei de 0,05 pessoas por metro quadrado);
 Redução do número de sessões diárias para evitar a aglomeração de pessoas entre as sessões e reduzir os momentos de fila de espera;
 Dispensadores de desinfetante à entrada e saída do espetáculo;
 Desinfeção regular do espaço;
 Desinfeção a cada utilização dos equipamentos de áudio guia;
 Obrigatoriedade de distanciamento social de 2 metros no espaço de visita;
 Obrigatoriedade de distanciamento social de 2 metros nas áreas de bilheteira e hall de entrada do espetáculo;
 A entrada do edifício é instalado um tapete de desinfeção bacteriana para os pés.

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 -1 DE JULHO):
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.

