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Forever King of Pop regressa a Portugal com novas canções e coreografias para assinalar  
os dez anos do adeus ao “Rei da Pop”, que teve lugar a 25 de junho de 2009.  

 Apoiado por Joseph Jackson, pai do músico e compositor, e por Jermaine e La Toya Jackson, seus irmãos mais velhos, Forever King of Pop tem estado em 
digressão por países como França, México, Espanha e Alemanha, levando na bagagem o legado musical incontornável, que ainda hoje é entoado e dançado, 

e que muitos nunca esquecerão, de Michael Jackson. “Bad”, “Dirty Diana”, “Thriller”, “Earth Song” e “Smooth Criminal” são alguns dos temas que Forever 
King of Pop reaviva e reacende, hipnotizando o público com coreografias ritmadas, um guarda-roupa memorável e muitos “moonwalks”, a imagem de marca 

do cantor. Um projecto coreografado com rigor e entrega, ao qual o próprio progenitor de Michael Jackson se referiu como sendo “bom demais para ser 
verdade” e onde “parecia que estava a vê-lo ali”. 

 O papel principal cabe a Alex Blanco, artista londrino de 23 anos,  que começou a imitar o artista no ano da sua morte e cujos vídeos no YouTube se 
tornaram tão conhecidos que fizeram dele uma verdadeira estrela, com a “Human Nature” dos palcos. 

 Forever King of Pop, para lembrar Michael Jackson. 

 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

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

 

 
Preços:  

 

 CADEIRAS DE 
ORQUESTRA 

2ª PLATEIA TRIBUNA 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 38,00 € 28,00 € 33,00 € 
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 39,50 € 29,50 € 34,50 € 

Não Sócios Clube PT  40,00 € 30,00 € 35,00 € 
 

LUGARES LMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 12 DE MARÇO 

 

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, indicação dos lugares que pretende e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 12 DE MARÇO): 
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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