30 DE NOVEMBRO DE 2019
22H00
SUPER BOCK ARENA
(PAVILHÃO ROSA MOTA)
"Fernando Rocha 20 Anos" é um grandioso espetáculo de stand up comedy
para comemorar os 20 anos de uma carreira recheada de sucesso e muita diversão.
Este espetáculo representa a estreia de comédia no fantástico Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota totalmente renovado.
Será uma noite de muitas e boas gargalhadas com Fernando Rocha e os seus extraordinários?
convidados: Ricardo Araújo Pereira, Victor Sarro (do Brasil) e Gilmário Vemba (de Angola).
Venha comemorar os 20 Anos de Carreira de Fernando Rocha e divertir-se à grande, numa noite muito especial, única e inesquecível."
Classificação Etária – m/16

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Lugares limitados!!!!!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.
Preços:
Balcão 1

Balcão 2

Plateia

(s/lugares marcados) (s/ lugares marcados) (s/ lugares marcados)

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

18,00 €

16,00 €

28,00 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

19,50 €

17,50 €

29,50 €

Não Sócios Clube PT

20,00 €

18,00 €

30,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 13 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), contacto móvel, nome dos acompanhantes e indicação dos lugares pretendidos.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições-13 DE novembro):
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.

