COLISEU DO PORTO
28 DE JANEIRO
21H30
Horários:
* Abertura de portas: 20h30
* Início do Espetáculo: 21h30 - portas fecham ao iniciar o evento, pf venha cedo
* Fim do Espetáculo: 23h

Com um grande sentido de humor, Quim Roscas & Zeca Estacionâncio levam a palco um espetáculo hilariante onde não falta comédia,
música, improviso e muita estupidez. Milhares de espetáculos realizados em mais de 20 anos de carreira com muitas gargalhadas, fazem com
que João Paulo Rodrigues e Pedro Alves sejam, sem sombra de dúvidas, a dupla de humoristas de maior sucesso em Portugal. Esta dupla IMPA-KÁ-VEL subirá ao palco do Coliseu do Porto, para lhe apresentar um espetáculo MA-RA-VI-LHO-SO!

Classificação Etária
Evento para maiores de 16 anos.
Crianças com 6 anos ou mais podem vir ao espetáculo, desde que acompanhadas por participantes de maior de idade.
Não é permitida a entrada a menores de 6 anos

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES a preços promocionais até 28 de novembro!!!
Preços:
Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes)

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócios Clube PT

1ª PLATEIA

tribuna

galeria

19,00 €
20,50 €
21,00 €

19,00 €
20,50 €
21,00 €

13,00 €
14,50 €
15,00 €

LUGARES Limitados!
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 28 DE NOVEMBRO
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 (até à data limite das inscrições – 28 DE NOVEMBRO )
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.

