
 

 
 

O Inimitável Senhor das Vozes nas suas Sete Quintas. 

 

Um espetáculo virtual, intimista e interativo, onde tudo pode acontecer.  
 

Todas as quintas-feiras até 29 de Abril, às 22 horas. 

 

Numa viagem musical única e super divertida, Fernando Pereira transporta-nos por grandes temas e vozes de todos os tempos, muito bem enquadrados em 

saudáveis momentos de humor e improvisos, muitos dos quais com pessoas que interagem virtualmente com o artista em salas virtuais privadas. Imagens e 

histórias inéditas, saídas do seu baú de memórias" são ainda o mote para diversos números e momentos que compõem o espetáculo. 

De Bruno Mars a António Variações, passando por Bon Jovi, José Cid, Pedro Abrunhosa ou Ed Sheeran,  

todos dão uma perninha no cartaz de vozes e caricaturas de Fernando Pereira. 

 
DURAÇÃO 
90 minutos 

 

PROMOTOR 
Musicport - Produção Musical e Entretenimento Lda 

 

SESSÕES: 

15, 22 e 29 de Abril pelas 22H00 

 

COMPRA O TEU ACESSO ATRAVÉS DO CLUBE pt ATÉ DIA 27 DE ABRIL 
 

Aquando da aquisição do bilhete deverá escolher o dia específico a que pretende assistir ao espetáculo. 

 

O bilhete permite uma única visualização e apenas para a sessão escolhida. 
 

Bom espetáculo! 
      

Preços: 
 

PREÇOS 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) 5,00€ 
Funcionários do Grupo Altice P/Meo no ativo: 6,50€ 
Não Sócios Clube PT 7,00€ 

 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES : 

DIA 27 DE ABRIL 

 

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), indicação do dia da sessão pretendida e contacto móvel  
 

PAGAMENTOS 
DEVERÃO SER EFETUADOS NO ATO DA INSCRIÇÃO, POIS CADA ACESSO SERÁ ADQUIRIDO INDIVIDUALMENTE  

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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