
 

 

Coliseu do Porto 

14 de Fevereiro de 2020 | 22h00 

Os GNR regressam em grande aos coliseus, para celebrar o “DIA DOS NAMORADOS”. 
Um espetáculo muito especial, com todos os seus grandes êxitos e as canções que fazem parte da nossa vida; “Dunas”, “Bellevue”, “Efectivamente”, “Sangue 

Oculto”... 2 noites para celebrar e viver intensamente o amor e a música de uma das maiores bandas portuguesas de sempre! 
GNR, para ver ao vivo no Coliseu do Porto AGEAS, no dia 14 de Fevereiro às 22h inserido no Festival ‘Montepio às vezes o amor’. 

‘Montepio às vezes o amor’ é uma festa de música e emoções que, nos dias 14 e 15 de Fevereiro, vai espalhar amor de Norte a Sul.  
Portugal fica mais amoroso.  

Nomes amados da música portuguesa fazem da paixão o mote para noites românticas e calorosas. 
Haverá música para preencher os corações que se apaixonam. 

 
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 

 
Lugares limitados!!!!!!! 

 
 

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

 

 

Preços: 
 1ª PLATEIA 2ª PLATEIA TRIBUNA 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 33,00 € 28,00 € 28,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo: 34,50 € 29,50 € 29,50 € 

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

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), contacto móvel, nome dos acompanhantes e lugares pretendidos. 

 
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. 
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