Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte numa Visita Guiada às Exposições patentes na GALERIA DA BIODIVERSIDADE –
CENTRO DE CIENCIA VIVA, no Porto, e traz os teus familiares e amigos.
Instalada na Casa Andresen, no Jardim Botânico do Porto, a Galeria da Biodiversidade – CCV surge como o produto da primeira fase do ambicioso plano de reabilitação do
MHNC-UP, que se encontra neste momento em curso, em colaboração próxima com a Agência Ciência Viva.
Neste local, os visitantes poderão encontrar um conjunto exemplar de 49 módulos expositivos e instalações, muitos dos quais desenvolvidos ou adaptados especificamente para a
sua exposição permanente, que se organizam em 15 temas principais através dos quais se abordam os mais variados aspectos da diversidade biológica e cultural que hoje
conhecemos. Com funcionalidades e características sem paralelo a nível mundial, e devidamente enquadradas numa gama extraordinariamente rica e diversificada de recursos
museográficos, que vão desde modelos mecânicos até às mais sofisticadas plataformas multimédia e audiovisuais, esta nova e única plataforma cultural convidará os visitantes a
embarcar numa viagem através da ciência, literatura e arte, durante a qual serão contadas as mais belas histórias sobre a vida.
De 18 de Outubro de 2017 a 29 de Abril de 2018, a Galeria da Biodiversidade – Centro Ciência Viva, no Jardim Botânico do Porto, recebe ainda a exposição fotográfica da
National Geographic Photo Ark, baseada no projecto de Joel Sartore. O Photo Ark é um projeto National Geographic com um objetivo simples: fotografar todas as espécies
existentes em cativeiro, para criar um dos maiores arquivos de biodiversidade do mundo e inspirar o público a dedicar-se à conservação dos animais mais vulneráveis do Planeta.
Numa década, o fotógrafo Joel Sartore já retratou mais de 7.000 espécies, pretendendo fotografar um total de 12.000 durante os 25 anos do projeto.

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 15 DE FEVEREIRO de 2018

CRIANÇAS ATÉ 4 ANOS

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes)

Funcionários PT no ativo:
Não Sócio Clube PT

GRATUITO
GRATUITO
GRATUITO

CRIANÇAS DOS 5 AOS 18
ANOS E SENIORES C/
MAIS DE 65 ANOS

4,50€
6,00€
6,50€

ADULTOS
7,00€
8,50€
9,00€

HORA E LOCAL DE ENCONTRO:

15H45
Galeria da Biodiversidade – Centro Ciência Viva,
Jardim Botânico do Porto
Rua do campo alegre,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), nome e idade de todos os participantes e contacto móvel.

