
 

 
 

AM ARENA 
EXTERIOR MARSHOPPING MATOSINHOS 

12 DE JANEIRO DE 2020 
11H00 

Classificação Etária – m/3 

Dois irmãos traquinas, uma irmã que nunca acaba as histórias e um menino que não sai da janela sem ouvir o final da aventura... Serão eles capazes 
de recuperar o tempo perdido? 

 Numa história repleta de mistério, sonho e um pouco de pó mágico, o Peter Pan e a Fada Sininho vão guiar-nos numa aventura pela Terra do Nunca. 
Será a força de acreditar forte o suficiente? Será a nossa imaginação forte o suficiente? 

 Entre lutas de piratas, mudanças repentinas e uma grande história de amor, O Peter Pan no Gelo promete surpreender e levar pequenos e graúdos a 
acreditar no poder do amor e da amizade. 

 Uma viagem pela nossa imaginação onde cada um deve encontrar a sua Terra do Nunca e onde ACREDITAR é a palavra de ordem! 
 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

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

 

Preços:  
 1ª plateia 

CENTRAL 
2ª PLATEIA 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 16,50€ 15,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo: 18,00€ 16,50 € 
Não Sócios Clube PT  18,50 € 17,00 € 

 

Lugares limitados 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

26 DE DEZEMBRO DE 2019 
 

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, lugares pretendidos e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 26 DE DEZEMBRO): 
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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