
 

 
 

Am arena – Exterior mar shopping | Matosinhos 
 

5 DE dezembro 
 

15H00 
 

Um baile real, um príncipe que ainda não sabe o que quer, um patim deixado para trás e um sonho para cumprir.  

Conseguirá esta nova Cinderela mudar o rumo da história que alguém escreveu para si? Será ela capaz de transformar o mundo num lugar melhor?  

 Este ano, o tradicional conto da princesa ganha uma nova vida.  

É chegado o momento da Cinderela brilhar e decidir o seu futuro, pois já ninguém a pode impedir de dar voz ao seu coração. 

Numa aventura musical recheada de humor, energia, magia e força, esta história levará cada um de nós a lutar por quem é e pelo que acredita.  

Todos serão postos à prova e ninguém ficará indiferente à força desta nova Cinderela: emancipada, empoderada e empolgante.  

Prontos para sonhar e acreditar que tudo é possível? 

Esta é a história que tem de ser contada!. 

M/ 3 ANOS 
 

APROVEITE ESTA CAMPANHA DE PREÇOS PROMOCIONAIS ATÉ 28 DE OUTUBRO 
 

Preços:  
 1ª PLATEIA 2ª PLATEIA 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 10,40 € 8,92 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no  ativo:       11,90 € 10,42€ 

Não Sócios Clube PT  12,40 € 10,92 € 
 

Nota: Solicitamos que o pagamento só seja efetuado após confirmação da reserva e contacto direto do Clube. 
 

LUGARES LIMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 28 DE OUTUBRO 

 

 

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 – 28 DE OUTUBRO) 
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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