COLISEU DO PORTO

3 de MARÇO 2020
21H30
O que acontece quando três amigos, como César Mourão, Miguel Araújo e António Zambujo, decidem ir juntos de férias para o Algarve?
Conversa puxa conversa, guitarra puxa guitarra, improviso gera improviso.
Sendo fãs há muito uns dos outros, quando deram por ela, estavam a criar e a improvisar canções em conjunto, sem qualquer outra intenção que não fosse
divertirem-se. E assim foi.
As boas memórias desses dias levaram-nos a querer partilhar com o público esses momentos de cumplicidade.
Decidiram então convidar Luísa Sobral, ela própria uma improvisadora muito peculiar, de quem são devotados fãs e amigos, para se juntar a eles.
O resultado?
Um magnífico Desconcerto de música e bom humor, criado a la minute, absolutamente improvisado, absolutamente imperdível, que os surpreenderá a eles,
tanto quanto ao público, e que é capaz de ser ainda melhor do que ir de férias com eles.
Uma coisa é certa, os Coliseus com eles em 2020 já ninguém nos tira.

Classificação Etária – m/6

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.
Preços:
2ª PLATEIA

GALERIA
S/ MARCAÇÃO

GERAL
S/ MARCAÇÃO

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

28,00 €

18,00 €

13,00 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

29,50 €

19,50 €

14,50 €

Não Sócios Clube PT

30,00 €

20,00 €

15,00 €

LUGARES LIMITADOS
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 30 DE JANEIRO
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-30 DE JANEIRO):
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.

