
 
 

 
 
 

     

 

Mais de cem anos passaram depois das muito conhecidas aventuras na Terra do Nunca. Peter Pan vai viver para Londres com Wendy. Casam, têm filhos e os 

anos passam… Neste possível presente, existe um rapaz adolescente a quem os seus pais deram o nome de “Nunca” e nunca iremos saber o porquê… 

Nunca, é descendente de Pan, mais precisamente seu bisneto. O seu destino é resgatar a Terra do Nunca daquela Era de trevas em que mergulhou logo após a 

partida de Peter. Desta vez o vilão é Capitão-Garfo, neto de Capitão-Gancho, que ocupou o seu lugar anos depois de seu avô ter sido devorado por um enorme 

crocodilo que raramente se atrasava. Poderá Nunca com a ajuda de alguns insólitos companheiros, trazer de volta o equilíbrio de toda a magia à Terra do 

Nunca?              
                  
M/3 anos 

 
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 

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

 
 

PREÇOS: 

       Crianças 
dos 3 aos 12 anos 

Adultos Estudantes ou 
Reformados 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 3,00 € 6,50 € 3,50 € 
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 4,50 € 8,00 € 5,00 € 

Não Sócios Clube PT  5,00 € 8,50 € 5,50 € 

 
LUGARES LIMITADOS. 

 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 29 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), nome de todos os acompanhantes, idade das crianças e contacto móvel. 
 
 

PAGAMENTOS (ATÉ À DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES – 29 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 iban: 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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