WOW, O QUARTEIRÃO CULTURAL DO PORTO
O WOW

compila a história, a magia e as emoções por detrás do vinho português, do ritual dos copos e da indústria da cortiça.

Mas vai mais longe do que o seu próprio nome e acrescenta à fórmula a história da cidade do Porto e o que de melhor se faz no norte de Portugal, revelando os
segredos por detrás de algumas das principais indústrias da região, como os têxteis e a moda. Para acrescentar magia, não falta ainda uma fábrica de chocolate.
O projeto, classificado de Potencial Interesse nacional (PIN), tem como missão reforçar a oferta cultural e museológica da cidade do Porto, bem como enaltecer o
potencial da região em áreas estratégicas como o vinho, a indústria e o património.
Nasce ainda da ambição de aumentar a capacidade de atração turística do destino Porto numa lógica de sustentabilidade.
Este é o WOW Porto: seis experiências, nove restaurantes, bares e cafés, uma escola de vinho, várias lojas, um espaço para exposições e outro para eventos.

5 MUSEUS TEMÁTICOS A NÃO PERDER NO WOW

Visite os Museus do WOW adquirindo bilhetes através do Clube Portugal Telecom

MUSEU DO VINHO

MUSEU DA CORTIÇA

MUSEU SOBRE A
REGIÃO DO PORTO

The Wine Experience

Planet Cork

Este Museu vai explicar tudo sobre o vinho,
desde o solo até à uva, do processo de
produção até à mesa. É uma viagem perfeita
para desmistificar o vinho, ideal para quem
não percebe nada do assunto ou para
enólogos experientes.
Dedicada quer a simpatizantes amadores
como a enólogos experientes, a Wine
Experience pretende desmistificar o vinho.
Para isso, será possível saber mais sobre
os seus agentes principais – o solo, o
clima, as uvas, mas também sobre todos
os processos que decorrem e interferem na
qualidade do néctar até ele chegar ao
copo.
Depois desta experiência, entrará nos
restaurantes do Porto e saberá que vinho
pedir com satisfação totalmente garantida.

Neste Museu saiba tudo sobre a indústria
mais limpa do mundo. Desde o sobreiro à
produção de cortiça, das rolhas ao
revestimento de naves espaciais. Venha
preparado para aprender e interagir –
tudo pode acontecer no incrível mundo
da cortiça!

Porto Region
Across The Ages

Portugal é o maior produtor de cortiça do
planeta, sendo responsável por mais de
50% da produção global e tirando partido
de
730
hectares
de
floresta.
É fazendo jus a este título que no Planet
Cork o incrível mundo da cortiça se dá a
conhecer, desde a ancestral exploração do
sobreiro até às mais variadas e
vanguardistas aplicações.

MUSEU DO CHOCOLATE

É o primeiro e único museu sobre a história
da região do Porto. Venha redescobrir a
cidade, conheça as conquistas, recorde as
batalhas e reforce a paixão Invicta. Se ainda
não conhecer o Porto, então este é
certamente o melhor ponto de partida.
A experiência Porto Region Across the Ages
é um excelente ponto de partida para
compreender o património histórico e
cultural da cidade invicta porque usa a
história para dar a conhecer a forma de ser
e
de
estar
dos
portuenses.
Assim, será possível conhecer os tempos e
os contratempos, as conquistas, as
invasões e as guerras, até chegar ao Porto
hoje: venturoso, com identidade, forte em
cultura
e
em
património.
Antes de procurar o que visitar no Porto,
vale a pena compreender o carácter da
cidade e das suas gentes: um concentrado
de vigor e energia, de afabilidade e
desembaraço.

MUSEU SOBRE O
RITUAL DA BEBIDA

The Chocolate Story
Onde nasce a planta do cacau? Como se passa da
fava de cacau à tablete de chocolate? Estas e outras
respostas vão tornar este Museu numa doce e
divertida viagem. Aventure-se na selva das
plantações e encontre uma verdadeira fábrica de
chocolate.
Embarque connosco numa viagem ao mundo do
chocolate e descubra de onde vem e como é feito.
Tudo começa numa frágil flor, numa parte remota
do planeta. Segue-se um método com mais de 5 mil
anos que chegou até aos dias de hoje, na sua
essência,
inalterado.
Desde as plantações do cacau até aos processos de
fabricação do chocolate, há um maravilhoso
caminho, que pode descobrir connosco!

The Bridge Collection
9.000 YEARS OF DRINKING
Neste Museu está exposta uma das maiores
coleções privadas de copos e certamente a
mais abrangente no que ao período histórico
diz respeito. Conheça tudo sobre o ritual da
bebida, desde as primeiras civilizações até à
atualidade.
Numa das peças em exposição pode ler-se em
grego
antigo:
“Quando bebemos uma bebida, os nossos
cuidados vão dormir e nós deixamos as nossas
preocupações
irem
também.”
No The Bridge Collection vai perceber as
diferentes características de um copo: na rotina
do dia-a-dia, nos rituais ou mesmo nas
celebrações
e
comemorações.
Esta é a história de um namoro entre o Homem
e o álcool ou se quisermos a história do
Homem e da Humanidade contada através dos
copos. A viagem no tempo faz-se desde as
primeiras civilizações até à atualidade. No total,
são mais de 1800 peças – a mais antiga data do
ano
de
7000
a.C.
Sorva conhecimento até à última gota,
embarque nesta viagem.

ADQUIRA OS BILHETES ATRAVÉS DO CLUBE PORTUGAL TELECOM E FAÇA AS VISITAS QUANDO QUISER.
OS BILHETES ABAIXO INDICADOS SÃO PACKS DE 3 BILHETES (PODENDO ESCOLHER À POSTERIORI TRÊS MUSEUS PARA VISITAR)

OS BILHETES TÊM QUE SER UTILIZADOS PELA PRIMEIRA VEZ ATÉ DOIS MESES A CONTAR DA DATA DA AQUISIÇÃO
APÓS A 1ª UTILIZAÇÃO DOS BILHETES TEM AINDA 2 MESES PARA USUFRUIR DAS OUTRAS DUAS EXPERIÊNCIAS

Bilhete individual
ADULTO
(+ 13 anos)

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e
praticantes)

28,00 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

29,50 €
30,00 €

Não Sócio Clube PT

Bilhete Individual
Bilhete Grupo*
Criança
(não difere adulto nem criança)
( 4 - 12 anos)
Preço por pessoa

Bilhete Família**
2 adultos+2 crianças
Preço único
válido para 4 pessoas

12,00 €

22,00 €

68,00 €

14,00 €

23,50 €
24,00 €

69,50 €
70,00 €

Bilhete Grupo*: Este preço só será efetuado se no total dos inscritos pelo Clube PT existir o número mínimo de pessoas necessárias para essa aquisição,
caso esse número não seja atingido, o valor a liquidar será o dos Bilhetes Individuais ou Bilhete Família, conforme o que compensar mais.
Bilhete Família*: Neste opção o preço individual do bilhete fica por 17,50 € por pessoa.

INSCRIÇÕES e PAGAMENTO:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt indicando:
nome, número de sócio (número de funcionário), contacto móvel, nome de todos os participantes,
idade das crianças e indicação dos bilhetes pretendidos.

PAGAMENTOS
(ATÉ À DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES - DIA 29 OUTUBRO):
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 IBAN: PT50003520660008486913035.
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.
.

