
                                                                                       

 

 

 

 

Informação de Agenda 

21 Janeiro 2016 

 

Expozoo - 10ª Exposição do Mundo Animal, Exposição Canina Internacional do 

Norte e Campeonato do Mundo de Ornitologia 

Fim-de-semana repleto de atividades para toda a família na 

Exponor 

 

Este fim-de-semana (23 e 24 de janeiro), a Exponor - Feira Internacional do Porto, em 

Leça da Palmeira, recebe, em simultâneo, a Expozoo - 10ª Exposição do Mundo Animal, 

a Exposição Canina Internacional do Norte e o Campeonato do Mundo de Ornitologia. 

Durante dois dias, 5 mil cães, de 200 raças, 22 mil aves, de diversas espécies, e várias 

centenas de peixes, animais exóticos (doninhas americanas, tarântulas, escorpiões, 

cobras, lagartos), coelhos anões e ouriços vão encher a Exponor, animando o fim-de-

semana de toda a família e mostrando aos profissionais as principais novidades do setor. 

Os visitantes, que este ano se espera que ultrapassem os 31 mil, podem assistir a várias 

competições e exposições e participar nas inúmeras atividades paralelas, que para além 

de prometerem muito dinamismo, vão fazer as delícias de jovens e graúdos. 

 

Em Agenda: 

 Expozoo - 10ª Exposição do Mundo Animal, Exposição Canina Internacional do 

Norte e Campeonato do Mundo de Ornitologia 



                                                                                       

 

 

 

 

 Data: 23 e 24 de janeiro de 2016 

 Horário: 10 às 19 horas 

 Local: Exponor - Feira Internacional do Porto 

 Entradas: 

 Expozoo - 10ª Exposição do Mundo Animal e Exposição Canina Internacional do 

Norte: 

• 3€ a partir dos 12 anos 

• 1€ dos 4 aos 12 anos 

• Até aos 4 anos, entrada gratuita 

 Campeonato do Mundo de Ornitologia: 

• 10€ a partir dos 12 anos 

• Até aos 12 anos, entrada gratuita 

 Bilhete conjunto para todos os eventos: 

• 11€ a partir dos 12 anos 

 

Programa/atividades paralelas em anexo. 

 

Para mais informações contactar o Gabinete de Imprensa da Expozoo: 

 

Elisabel Soares - elisabel.soares@jervispereira.pt - 93 7814436 

Ana Negrão – ana.negrao@jervispereira.pt – 93 604 19 98 
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