
 
Este Natal, com a MagiaNoGelo.com toda a família vai poder viajar até OZ e sobrevoar a Terra do Nunca com meninos, fadas, bruxas e vilões! 

Sabes porquê? Porque os maiores espetáculos de Natal em Portugal saltaram das pistas de gelo diretamente para tua casa e estão ainda mais mágicos. 
Vais poder divertir-te onde quiseres, ao teu ritmo, com O Peter Pan No Gelo e O Feiticeiro de Oz No Gelo na melhor companhia possível: com a tua família! 

Vais ainda conquistar ofertas com o Diário da Aventura e aprender a fazer receitas com os piratas, yoga com índios, coreografias para te mexeres muito, ouvir 
histórias para adormecer, encantar todos com as músicas mais giras no karaoke, construir varinhas mágicas ou fazer chapéus do Peter Pan com materiais 

reciclados…São mais de 10 horas de diversão em que te transportamos para dentro e para fora do ecrã, de forma responsável e super, híper, mega di-ver-ti-da! 
Este Natal, já percebeste que com a MAGIAnoGELO.com vais viver a maior aventura de sempre! 

Este natal…Segue a Magia! 
 

   O que vai poder encontrar na MAGIAnoGELO.com? 
• Os dois musicais no gelo de maior sucesso da AM Live, gravados ao vivo: O Peter Pan no Gelo e O Feiticeiro de Oz no Gelo. 

• Espetáculos em português; 
• Presença dos cabeças de cartaz: Marta Melro, António Camelier, Isaac Alfaiate e Marta Andrino; 

• Jogo interativo “Diário da Aventura” onde terá acesso a mais de 10 horas de atividades que prometem entreter toda a família: 
• Karaokes; • Receitas: • Áudio histórias: • Experiências; • Yoga; • Coreografias; • Jogos árcade; • E muito mais… 

• A experiência inclui efeitos especiais, para uma visualização nos ecrãs ainda mais mágica. 
O portal MAGIAnoGELO.com é uma experiência digital responsável, que prevê um equilíbrio de tempo dentro e fora dos ecrãs,  

estimulando a motricidade, imaginação, criatividade e, sobretudo, a interação familiar.    
 

COMPRA O TEU ACESSO ATRAVÉS DO CLUBE pt  
 

TENS 3 OPÇÕES: 
 

Acesso Magia15 inclui: 
 

 15 dias de acesso ao portal 
MAGIAnoGELO.com (visualização em 1 
dispositivo e criação de 3 perfis); 
 
 
 

 Um código de oferta Uber Eats de 
7 euros (código válido num primeiro 
pedido na app, no valor mínimo de 15 
euros)um código de oferta Uber Eats de 
7 euros (código válido num primeiro 
pedido na app, no valor mínimo de 15 
euros). 

 

 
Acesso Magia30 inclui: 

 
 30 dias de acesso ao portal 

MAGIAnoGELO.com (visualização em 3 
dispositivos em simultâneo e criação de 
3 perfis); 

 
 
 Um código de oferta Uber Eats no 

valor total de 15 euros (7,5 euros + 7,5 
euros), a resgatar nos teus dois 
primeiros pedidos Uber Eats. Os 
pedidos terão de ter um valor mínimo 
de 15 euros cada. Estes códigos oferta 
não são acumuláveis no mesmo pedido. 

 

 
Acesso Magia60 inclui: 

 60 dias de acesso ao portal 
MAGIAnoGELO.com (visualização em 3 
dispositivos em simultâneo e criação de 
3 perfis); 
 

 Oportunidade de ganhar até 3 
bilhetes de criança para um espetáculo 
ao vivo da AM Live, numa próxima 
temporada*; 
 

 Um código de oferta Uber Eats no 
valor total de 30 euros (10 euros + 10 
euros + 10 euros), a resgatar nos teus 
três primeiros pedidos Uber Eats de 
valor igual ou superior a 15 euros cada. 
Estes códigos oferta não são 
acumuláveis no mesmo pedido**. 
 
*Estes bilhetes oferta apenas poderão 
ser resgatados na compra de bilhetes de 
adulto em número correspondente. 

NOTA: A data de ativação no portal – e não a data da compra - é que define o prazo em que poderá desfrutar da experiência.  

A AM LIVE garante que as ativações efetuadas até dia 10 Janeiro terão sempre a sua experiência assegurada, quer seja de 15, 30 ou 60 dias. 
 

Preços: 
 

ACESSO MAGIA 15 

 
ACESSO MAGIA 30 

 

ACESSO MAGIA 
60 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) 4,99€ 7,99€ 10,99€ 
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 6,49€ 9,49€ 12,49€ 

Não Sócios Clube PT 6,99€ 9,99€ 12,99€ 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES : DIA 31 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), contacto móvel e indicação da experiência que pretende.  
 

PAGAMENTOS: DEVERÃO SER EFETUADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO, POIS CADA ACESSO SERÁ ADQUIRIDO INDIVIDUALMENTE  
E SERÁ FORNECIDO O RESPETIVO CÓDIGO DE ATIVAÇÃO APÓS O PAGAMENTO:  
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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