
 
 

COLISEU DO PORTO 
 

16 DE JANEIRO DE 2021 
16H00 

 
UM ESPECTÁCULO 100% ORIGINAL, PARA TODA A FAMÍLIA, dentro e fora do teatro. 

 
Não é um espetáculo convencional. 

Não é um espetáculo virtual. 
Não é uma transmissão via streaming. 

Não é uma reunião zoom com centenas de pessoas... é tudo isso ao mesmo tempo! 
 

No panorama do entretenimento mundial LUIS DE MATOS #CONECTADOS é o primeiro espetáculo híbrido  
onde os espectadores que participam remotamente interagem com a plateia fisicamente presente no teatro, e vice-versa. 

 
Em LUIS DE MATOS #CONECTADOS a plateia é muito maior do que aquela que caberia no próprio teatro,  

sendo composta pelos espectadores que assistem presencialmente e por todas as famílias convidadas a assistir a partir de suas casas. 
 

EM CADA COMPRA DE BILHETES É OFERECIDO UM ACESSO VIRTUAL PARA PARTICIPAÇÃO REMOTA. 
 

A magia acontece no palco, na plateia e em casa! 
Uma experiência verdadeiramente partilhada, inovadora e inesquecível! 

LUIS DE MATOS #CONECTADOS combina dois mundos, juntando os que podem e querem 
assistir ao vivo a um espetáculo 100% seguro e destinado a toda a família, e aqueles 

que por motivos pessoais, ou geográficos, gostariam de participar a partir de casa. 
 

Classificação Etária – m/6 
 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

Preços:  
 1ª PLATEIA GALERIA tribuna 

 

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes) 20,50 € 13,00 € 18,00 € 
 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 22,00 € 14,50 € 19,50 € 

 
Não Sócios Clube PT 

22,50 € 15,00 € 20,00 € 

 

LUGARES LIMITADOS 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2020 

 

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 DEZEMBRO 2020): 
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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