
 

 
 

 

COLISEU DO PORTO 
14 de janeiro 

21H00 
 

“Luis de Matos IMPOSSÍVEL Ao Vivo” regressa às grandes salas, com um novo elenco e novas ilusões, e acontece em 4 cidades portuguesas.  
 

Com o seu percurso de crescimento interrompido pela pandemia, a produção “Luis de Matos IMPOSSÍVEL Ao Vivo” regressa agora mais forte do que nunca. 
 

Luis de Matos, o mais premiado mágico português, distinguido três vezes pela Academia de Artes Mágicas de Hollywood, e o mais jovem da história a receber o Devant Award, do 
The Magic Circle, entre tantas outras distinções, volta a surpreender com uma nova e extraordinária viagem pelo maravilhoso mundo da ilusão onde o impossível se converte em 

realidade e os limites da imaginação são desafiados a cada instante. 
 

Acompanhado por Joana Almeida, bailarina e assistente, e pelos Momentum Crew, campeões mundiais de break-dance, Luis de Matos terá ao seu lado quatro dos maiores 
mágicos mundiais na atualidade, com o melhor de cada um a enriquecer uma experiência inesquecível. 

 
Dos Estados Unidos da América, Dan Sperry, o anti-mágico, chocante e excêntrico. De Espanha, Javier Botía, o inigualável e hilariante Campeão Mundial de Mentalismo. De 

França, Norbert Ferré, o incrivelmente talentoso e original duplo Campeão Mundial. Da Coreia Sul, Yu Hojin, o mágico que se tornou num símbolo nacional no seu país. 
 

“Luis de Matos IMPOSSÍVEL Ao Vivo” é um espetáculo imperdível, para toda a família, para ver e oferecer! 
 

Classificação Etária – M/06 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

Preços:  
 1ª PLATEIA TRIBUNA 

GALERIA 

S/ MARCAÇÃO 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 20,50 € 18,00 € 13,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal  no  ativo:       22,00 € 19,50 € 14,50 € 

Não Sócios Clube PT  22,50 € 20,00 € 15,00 € 
 

LUGARES LIMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 29 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, indicação dos lugares que pretende e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS 
O pagamento poderá ser efetuado diretamente na secretaria do Clube PT Zona Norte  

ou por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035 
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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