
 

 
 

EUROPARQUE – GRANDE AUDITÓRIO 
 

3 DE SETEMBRO 
 

21H00 
 

Os comediantes Dihh Lopes, Thiago Ventura, Afonso Padilha e Márcio Nonato, que formam o grupo de comédia brasileiro 4 Amigos,  
deslocam-se a Portugal, em setembro, para uma tour pelo país, que tem paragem em Santa Maria da Feira. 

Considerado o maior grupo de comédia stand-up do Brasil, o grupo de amigos de longa data foi constituído com o propósito de montarem um espetáculo em teatro.  
Volvidos cerca de seis anos, os quatro percorrem vários espaços de eventos. 

No palco, os quatro revezam-se ao longo da atuação, sempre com a presença do Mestre de Cerimônias,  
que apresenta cada um dos outros comediantes durante o espetáculo.  

Os estilos únicos e muito bem definidos de cada comediante agregam qualidade e diversidade ao espetáculo. 
 

NOTAS: 
Uso obrigatório máscara cirúrgica. 

Este evento respeita as normas de prevenção em vigor, referentes ao COVID 19,  
à data da sua realização pelo que pedimos que leve o seu certificado COVID, ou um teste negativo antigénico ou PCR. 

 
Classificação Etária – m/16 

 
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 

 

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

Preços: 
 2ª PLATEIA 

CENTRAL 
Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares, praticantes) 18,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:     19,50 € 
Não Sócios Clube PT  20,00 € 

 

Lugares limitados 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 19 DE AGOSTO 
 

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 e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS: 
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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