
 

 
A 12ª edição do Festival Panda, o maior evento infantil em Portugal, será dedicada à sustentabilidade ambiental e preservação da natureza, 
com o tema Planeta Feliz. O Panda está preocupado com o planeta, mas como não consegue mudar o mundo sozinho, pretende sensibilizar 

os mais pequenos para a conservação da natureza em ambiente de festa.  Esperam-se dias de pura euforia nos espetáculos de palco e 
através das diversas animações e atividades disponíveis no recinto, garantindo a todas as crianças e aos seus familiares um dia muito 

especial repleto de alegria na presença das suas personagens preferidas.  
O Festival Panda é uma produção conjunta do Canal Panda e da Lemon Live Entertainment, especialmente preparada para todas as famílias 

com crianças entre os 2 e os 10 anos de idade, disponibilizando duas sessões separadas, uma para a manhã, com início às 9h00, e outra à 
tarde, com início às 15h30, bem como áreas de recreio e locais com sombras e espaços sentados. 

 

29 DE JUnHO 
Sessão da manhã / SESSÃO DA TARDE 

Estádio municipal parque DA CIDADE – PARQUE DA lavandeira (v.n.gaia) 
 

HORÁRIOS: 

Sessão da Manhã: 
 

Das 09h às 13h30 

 
Abertura de Portas – 09h00 

 

Início dos Espetáculos – 10h30 
 

Fim dos Espetáculos – 12h30 
 

Encerramento do recinto – 13h30 

 

Sessão da Tarde: 
 

Das 15h30 às 20h00 

 
Abertura de Portas – 15h30 

 

Início dos Espetáculos – 17h00 
 

Fim dos Espetáculos – 19h00 
 

Encerramento do recinto – 20h00 

 
 

Bilhete pago a partir dos 3 anos 
 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

NOTA:  Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar. 
 

Preços:  
 Bilhete  

individual 
Pack 3 

(3 BILHETES DE 
ENTRADA CONJUNTA) 

Pack 4 
(4 BILHETES DE 

ENTRADA CONJUNTA) 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 16,00 € 47,00 € 57,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo: 17,50 € 48,50 € 58,50 € 

Não Sócios Clube PT  18,00 € 49,00 € 59,00 € 
Nota1: Os pedidos de bilhetes têm sempre que ser efetuados pelos próprios associados, excepto quando fazem parte do agregado familiar. 

Nota2: Os packs são bilhetes de entrada conjunta, não são bilhetes individuais. 

    Nota3: Não são aceites pedidos de bilhetes que não contemplem também crianças. 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 24 DE MAIO  

 

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, idade das crianças, contacto móvel, 
 indicação dos bilhetes pretendidos e da sessão pretendida. 

 

PAGAMENTOS (ATÉ À DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES- DIA 24 de MAIO): 
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 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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