COLISEU DO PORTO
27 DE OUTUBRO de 2017
22H00
2017 será um ano marcante na carreira de Diogo Piçarra. No dia 31 de março lança “do=s”,
o segundo álbum de estúdio que marcará o início de um novo ciclo, cuja grande celebração já tem data marcada no Coliseu do Porto.
Diogo Piçarra subirá pela primeira vez ao palco do Coliseu do Porto. Esta será a data da festa do ano para os milhares de fãs que têm seguido Diogo Piçarra
por todo o País e para o artista que prepara grandes surpresas para esta noite tão especial.
Em palco, Diogo Piçarra na voz, guitarra e piano, estará acompanhado pelo seu habitual e irrepreensível trio de músicos: Francisco Aragão (guitarras,
teclados e programações), Filipe Cabeçadas (bateria e programações) e Miguel Santos (baixo e teclado).

Classificação Etária – m/6

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Lugares limitados
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.
Preços:

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

GERAL
S/ LUGARES
MARCADOS

GALERIA
S/ LUGARES
MARCADOS

PLATEIA
EM PÉ

13,00 €

16,00 €

18,00 €

14,50 €
15,00 €

17,50 €
18,00 €

19,50 €
20,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 31 DE AGOSTO 2017
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 de todos os participantes, contacto móvel e indicação do lugar pretendido.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições-31 de AGOSTO):
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 nib: 003520660008486913035.
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo
para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt.

