
 

 
 

COLISEU DO PORTO 
 

3 DE OUTUBRO DE 2019 
 

21H00 
 

A Fundação do Gil tem a honra de apresentar a segunda edição do espetáculo de stand up comedy solidário realizado em Portugal. 
O "Rir Ajuda" terá lugar dia 3 de outubro, no Coliseu Porto Ageas, e conta com a participação de nomes como: 

Alexandre Santos, Ana Arrebentinha, Fernando Rocha, Guilherme Duarte, Jel, João Seabra, Miguel 7 Estacas, Nilton e Rui Xará. 
A totalidade da receita de bilheteira, tal como na 1ª edição (reverteu para a construção do Pavilhão “Lugar dos Eventos”, que irá permitir trabalhar a 

sustentabilidade da Fundação, disponibilizando o espaço à sociedade civil e ao setor empresarial), irá reverter desta vez, para a manutenção do 
projeto Cuidados Domiciliários Pediátricos em parceria com o Hospital São João e Centro Materno Infantil do Norte (CMIN). 

Classificação Etária – m/16 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

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

 

Preços:  
 

2ª PLATEIA 
CADEIRAS DE 
ORQUESTRA 

TRIBUNA 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares, praticantes) 20,50 € 28,00 € 23,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:     22,00 € 29,50 € 24,50 € 
Não Sócios Clube PT  22,50 € 30,00 € 25,00 € 

 

Lugares limitados 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 18 DE SETEMBRO 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 – 18 DE SETEMBRO): 
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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