
 

 

SUPER BOCK ARENA 
25 DE FEVEREIRO 

21H00 
 

THE ONE. THE ONLY. THE ORIGINAL. 

Andrew Lloyd Webber’s Musical from London’s West End 

CATS, o mais famoso musical de sempre, regressa a Portugal com espectáculos marcados em Lisboa e Porto. 

Estreou a 11 de Maio de 1981 no New London Theatre onde esteve em cena 21 anos. Na Broadway o sucesso repetiu-se. Com música de Andrew Lloyd Webber,  

CATS é um verdadeiro fenómeno de longevidade que, ainda hoje, continua a atrair a atenção do público, conquistando novas gerações. 

Baseado na obra de TS Eliot “Old Possum’s Book of Practical Cats”, CATS é um musical sobre a vida de um grupo de gatos, seus amores, arrelias e tropelias,  

que se confronta com o regresso de Grizabella, a gata que teve a coragem de abandonar a família para conhecer o mundo mas que as saudades trazem de volta. 

Será que é aceite? 

Com “música intemporal, cenários espectaculares e um elenco soberbo” (Daily Mirror), uma coreografia de cortar a respiração e claro o inesquecível “Memory”, 

CATS é um musical mágico, absolutamente único. 

Classificação Etária – m/06 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

Preços:  
 PLATEIA B BALCÃO 2 

 

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes) 
 

53,00 € 
 

28,00 € 
 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 
 

54,50 € 

 
29,50 € 

 
Não Sócios Clube PT  

 
55,00 € 

 
30,00 € 

 

LUGARES LIMITADOS 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 23 DE DEZEMBRO  

 

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, lugares pretendidos e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS : 
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. 
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