
 

 
 

Num ano totalmente atípico no panorama da cultura nacional, a Câmara Municipal do Porto prepara-se para celebrar o verão com um ciclo de concertos ao ar 
livre nos Jardins do Palácio de Cristal.  

Esta iniciativa é vista como a retoma da atividade na área do entretenimento e o primeiro grande evento organizado na cidade após a fase desconfinamento  
que, a pouco e pouco, vai devolvendo a vida que sempre a caracterizou. 

 
'Noites do Palácio’ é o resultado de uma parceria há já muito desejada entre duas das maiores produtoras nacionais, a PEV e a EIN, a fórmula certa para, passo 

a passo, o mundo dos espetáculos ao vivo começar a ganhar ritmo e assim fazer frente a uma crise que está a deixar marcas que perdurarão no tempo. 
De modo a garantir a segurança de todos, cada espetáculo é pensado com base no cumprimento das normas impostas pela Direção Geral de Saúde (DGS). 
Num espaço delimitado para o efeito, todos os lugares estarão identificados, cumprindo o distanciamento mínimo obrigatório entre os espectadores que não 
façam parte do mesmo agregado. Por último, de modo a evitar qualquer tipo de congestionamento entre pessoas, todas as entradas e saídas terão circuitos 

próprios com a devida sinalização. 
  

É com imenso orgulho que a Câmara Municipal do Porto convida assim todos os cidadãos a juntarem-se às comemorações do regresso à normalidade.  
A confiança e a certeza de que é fundamental incentivar a área do entretenimento em Portugal, foram as palavras chaves que definiram o projeto e 

determinaram o sucesso da sua realização. 

Classificação Etária – m/6 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES junto do clube Portugal Telecom - zona norte!!! 
 

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

 

 

Preços:  

 PLATEIA 

 

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes) 8,00 € 

 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 
 

9,50 € 

 

Não Sócios Clube PT  
 

10,00 € 

 
LUGARES LIMITADOS 

 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

5 DE AGOSTO 

 

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 e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS 
(até à data limite das inscrições – 5 DE AGOSTO): 

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. 
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