21 de dezembro DE 2019
11h00
SUPER BOCK ARENA - Pavilhão ROSA MOTA
Era uma vez um Livro...
O Livro de todos os contos, de todos as lendas, de todas as fábulas...páginas e páginas de aventura que um dia...alguém levou!
O Tesouro mais bem guardado da Biblioteca está incompleto e precisa de ser recuperado.
A Cigarra anda perdida, o Lobo mau está disfarçado...haverão Fantasmas no Castelo?
É preciso reescrever a história, e quem melhor do que o Panda e os Caricas para o fazer?!
Percorrendo cada página desse "Grande Livro" num cenário encantado de bosques e florestas, de palácios e castelos...
os 5 heróis estão de volta para uma nova e extraordinária aventura, onde ler e sonhar é o grande desafio! Música, Luzes, Acção!
"Era uma vez..." é o novo espetáculo de Panda e os Caricas!

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:
1ª PLATEIA
CENTRAL

Balcão 0
Sector a

Balcão 1 pMR
Sector a

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares, praticantes)

28,00 €

20,50 €

18,00 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

29,50 €

22,00 €

19,50 €

30,00 €

22,50 €

20,00 €

Não Sócios Clube PT

Entrada grátis para crianças até aos 2 anos, inclusive, desde que acompanhadas de um adulto portador
de bilhete válido ao colo do qual devem sentar-se, não podendo ocupar um lugar, (uma criança por adulto).

Nota1: Os pedidos de bilhetes têm sempre que ser efetuados pelos próprios associados,
excepto quando fazem parte do agregado familiar.

Nota2: Não são aceites pedidos de bilhetes que não contemplem também crianças.
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, idade das crianças,
contacto móvel e indicação dos lugares pretendidos.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições - 28 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 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.

