
 

 
                                             

 

Circo Coliseu Porto Ageas fora de portas  

O programa saltimbanco De Volta à Praça é uma iniciativa conjunta do Coliseu Porto Ageas e do Teatro Nacional de São João.  

Em palco, uma parte do espetáculo de Circo do Coliseu apresentado em 2020, numa versão para a estrada que mantém todas as características 

distintivas, nomeadamente o cruzamento entre o circo tradicional e o contemporâneo, um mimo no papel de mestre-de-cerimónias e uma banda-

sonora original interpretada ao vivo por uma orquestra dirigida pelo maestro André Lousada. 
 

Aos espectadores mais jovens será entregue um exemplar do programa-jogo Circo Coliseu Porto Ageas criado em 2020,  

devido à incerteza gerada pela pandemia e de forma a assegurar que os mais pequenos teriam a magia do Circo em suas casas.  

Um kit com jogos desenhados em parceria com o Balleteatro para educar e sensibilizar para a arte circense. 
 

O De Volta à Praça conta ainda com espetáculos da Erva Daninha e do Teatro Palmilha Dentada,  

um esforço conjunto que constitui uma oportunidade para dar trabalho e visibilidade a imensos artistas que merecem todo o palco. 

 

Vem participar com o Clube Portugal Telecom Zona Norte e traz os teus familiares e amigos. 

 
INSCRIÇÕES ATÉ DIA 9 DE SETEMBRO  

 
 

 
 PREÇOS 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares e praticantes) gratuito 
 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo: 

gratuito 
 
Não Sócio Clube PT 

gratuito 
 
 

Medidas Covid-19 implementadas para sua segurança: 
Foram implementadas medidas que estão de acordo com as recomendações do Ministério da Cultura e da Direção-Geral de Saúde: 
 Se estiver com algum destes sintomas: tosse, febre ou falta de ar, por favor não venha ao espetáculo e contacte as autoridades de saúde; 
 O uso de máscara dentro do recinto é obrigatório. Durante toda a permanência no recinto deve manter a máscara colocada corretamente; 

 Por favor desinfete as suas mãos. Dispomos de dispensadores de desinfetante à entrada e à saída; 
 Dispomos de equipas de limpeza que garantem a higienização dos espaços em conformidade com as recomendações das autoridades de saúde; 
 Por favor, respeite a indicação para se sentar no recinto. A lotação do espetáculo cumpre as indicações da DGS, todos os lugares são sentados, 
garantindo o distanciamento recomendado durante a realização do espetáculo. Os lugares de intervalo estão assinalados e não devem ser ocupados. 

 A sua entrada será acompanhada por um assistente de sala que o levará até ao seu lugar. 
 No final do espetáculo deverá permanecer sentado no seu lugar e aguardar que um assistente de sala o conduza à porta da saída. 

 

INSCRIÇÕES: 
 Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt  indicando: 

nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome de todos os participantes e contacto móvel. 
 
 

http://x8rlx.mjt.lu/lnk/AWEAAAUV5BcAAAABRugAAANWWEkAAAAAWZAAAEFAABfUMwBg5dqKPyRVM_aUSd66Udbo5q2uhQAXVNA/1/Qd50r5sVxuDzMndylUAAXA/aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Rldm9sdGFhcHJhY2E
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