O Vasco parte para uma missão muito especial e conta com a ajuda da bióloga Pat Sardinha, que a partir do Centro de Controlo da casa do Vasco, dará todo o
apoio à operação.
O Vasco e a Pat, dois apaixonados pelas belezas dos oceanos, vão guiar-nos numa viagem cheia de surpresas.
A Incrível Fábrica dos Oceanos é o mote! O vasto território marítimo de Portugal, o cenário! E que cenário!
Mas algo de muito estranho começa a acontecer… os sinais vitais dos Oceanos parecem estar em desequilíbrio. Será da acumulação de lixo plástico? Será do
aumento da temperatura global do Planeta? O pior é que, de qualquer das formas, os seus efeitos já se fazem sentir - o Pinguim Joaquim, e a sua jovem filha,
devido às alterações das correntes, perderam-se e estão muito longe de casa.
Longe das temperaturas geladas da Antártida os pinguins podem não sobreviver.
Correm perigo de vida!
O Vasco e a Pat têm agora uma missão de muito responsabilidade.
Talvez a mais importante de todas - ajudar os pinguins e restabelecer o equilíbrio dos oceanos e do planeta.
E a ajuda de todos os trabalhadores da Fábrica dos Oceanos, o mais incrível e maravilhoso engenho que existe no nosso planeta - pode ser fundamental.
Esta é uma aventura para todas as idades, cheia de cores e de amizades que vão durar para sempre.
Através desta história vamos todos aprender a respeitar e a amar um bocadinho mais os nossos oceanos.
E vamos sobretudo mergulhar num mar de emoções impossíveis de esquecer!

Classificação Etária – m/3

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.
INSCRIÇÕES E PAGAMENTO ATÉ DIA 9 DE FEVEREIRO

PREÇO POR PESSOA
Sócios Clube PT
(efetivos/auxiliares/praticantes)
Funcionários PT no ativo
Não Sócios Clube PT

8,00 €
9,50 €
10,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 9 DE FEVEREIRO
INSCRIÇÕES:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 6185245 / 22 6184822 / 22 2000168 / 9 ou zn@clubept.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome dos acompanhantes e contacto móvel.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições-9 de FEVEREIRO):
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.

