O atelier OCUBO e a Alfândega do Porto têm o prazer de anunciar a reabertura do
Porto Legends - The Underground Experience, dia 10 de Junho, quarta-feira, às
11:00 na Alfândega do Porto.
A segurança e o bem estar de quem nos visita será sempre a nossa
prioridade. Desde do anúncio do regresso à atividade dos espaços culturais, que
planeamos cuidadosamente a reabertura do espetáculo, respeitando todas as
recomendações da Direção Geral da Saúde e do Governo Português.

Medidas Covid 19
De forma a garantir a segurança de todos, foram adoptadas as seguintes medidas no
espaço:

• Obrigatoriedade de uso de máscara no espetáculo e respetivos acessos (para

quem não possui, a máscara será disponibilizada gratuitamente no local);
• 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
• Desinfecção regular do espaço
• Desinfecção 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.

Informações úteis para o Público:
• Se aconselha aos visitantes estar no local 20 minutos antes do início da

sessão, para facilitar as operações de entrada em segurança;
• Obrigatoriedade de uso de máscara no espetáculo e respetivos acessos (para

quem não possui, a máscara será disponibilizada gratuitamente no local);
• 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.

Novos horários:
O Porto Legends volta desta forma ao ativo nas Furnas da Alfândega do Porto, mas
com um novo horário: de sexta a domingo, com sessões nos horários
11h/13h/15h/17h/19h.
Estamos muito contentes por reabrir e voltar a recebê-los no Porto Legends.

