
 

 
 

TEATRO SÁ DA BANDEIRA 
 

8 DE MARÇO 
 

11H30 
 
 

Continuando a explorar a magia e o fantástico dos contos infantis de Charles Perrault, Francisco Santos e a Vivonstage propõem para o início de 2020 o musical 
O GATO DAS BOTAS. 

O musical O GATO DAS BOTAS, aconselhado para maiores de 2 anos, acompanha as aventuras de um estranho Gato que saiu por herança a um jovem 
camponês. Sem saber o que fazer com ele mas denotando humanidade e carinho pelos animais o jovem irá ser surpreendido pela capacidade de improvisação 

do Gato que é portador de umas botas fantásticas. O Gato, com grande imaginação e muito corajoso irá tentar, através de um plano mirabolante, que o seu 
Dono venha a casar com a bela princesa. Mas, há sempre alguém a contrariar os seus planos, neste caso o odioso conselheiro do Rei que pretende tomar conta 

do trono. Será que o Gato das Botas sairá triunfante?   
Um espectáculo destinado ao público infantil com o selo de qualidade da ViVonstage em cena no magnífico e sempre jovem Teatro Sá da Bandeira! 

 
M/ 3 ANOS 

 
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 

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

 

 
Preços:  

 Cadeiras 
De orquestra 

plateia tribuna 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 8,00 € 8,00 € 8,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no  ativo:       9,50 € 9,50 € 9,50 € 

Não Sócios Clube PT  10,00 € 10,00 € 10,00 € 
 

LUGARES LMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 27 DE FEVEREIRO 

 

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 – 27 DE FEVEREIRO de 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 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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