EVENTO “FESTA DOS REIS COM FADO”

5 DE JANEIRO DE 2021
18H45 às 22h00
Para a Noite de Reis, foi preparada uma grande festa, com menu típico de Reis e espetáculo de fado ao vivo, alusivo à quadra,
realizado na mais célebre e representativa Casa de Fados da cidade, a Mariquinhas!
Venha reviver uma das mais remotas tradições Portuenses, a Festa dos Reis Magos, e des frutar de uma noite de Reis diferente e
muito animada! Serão simplesmente imperdível !
A designada Noite de Reis evoca os 3 Reis Magos e a chamada "Estrela de Belém", que terá guiado Gaspar, Baltasar e Belchior a o encontro
do menino Jesus. Desde a época medieval que existem registos da Festa dos Reis no Porto, que se celebrava entre os dias 1 e 6 de Janeiro,
com particular incidência nas zonas da Sé e Ribeira. Nessa época, grupos organizados de pessoas, por ruas, profissões ou coletividades,
percorriam durante a noite as ruas da cidade, cantando os reis de porta em porta, sempre de noite, em homenagem à Estrela de Belém, que
guiou os Reis Magos. Em tempos remotos, a festa dos Reis Magos no Porto chegou mesmo a rivalizar, em termos de popularidade, com a
festa de S. João. Este era um costume muito antigo, que durou até aos inícios do século XX, época em que os festejos se concentravam em
redor da Capela dos Três Reis Magos, entretanto demolida para a construção da Avenida dos Aliados.

INSCREVE-TE até AO PRÓXIMO DIA 4 DE DEZEMBRO (PELAS 15h00)
Preços:
Crianças
Até 9 Anos

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes)
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:
Não Sócios Clube PT

Adultos
(a partir dos 10 anos)

31,00 €

42,00 €

33,00 €

43,50 €
44,00 €

Os preços indicados incluem JANTAR COM MENÚ DE REIS, espetáculo de fado PROFISSIONAL ao vivo, seguros E MUITO DIVERTIMENTO!

LUGARES LIMITADOS
HORA E LOCAL DE ENCONTRO
18H45 - PRAÇA DA BATALHA (NAS ESCADAS EM FRENTE À IGREJA DE SANTO ILDEFONSO
FINAL DA ATIVIDADE: 22H00
* Atividade realizada de acordo com as recomendações da DGS e no âmbito da classificação da Alma At Porto como empresa Clean & Safe (saudável e
segura), atribuída pelo Turismo de Portugal.
** Uso de máscara facial obrigatório nos espaços exteriores e para entrada na Mariquinhas; Necessário manter a distância de s egurança

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES :
DIA 4 DE DEZEMBRO 2020 PELAS 15H00
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), contacto móvel, nome de todos os acompanhantes e idade das crianças.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições-4 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 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.

