
 
 

 

Aproveite para reservar a sua vaga através do Clube PT com um preço mais reduzido para sócios 
 

 

Frutos do mar 
Aula 1 

 

  

Dia 22 de Maio, Sábado  
às 10H00 

Tempo previsto – 2h 
Preço: Indicado no mapa mais abaixo 

 

Neste workshop On Line Iremos Falar sobre os Mariscos e 
Bivalves em geral e iremos colocar em prática as receitas: 

-Ameijoas à bolhão pato 
-Camarão cozido 

- Sapateira Recheada 
Durante a formação poderão colocar as vossas dúvidas. 
Esta formação irá ser transmitida pela Plataforma Zoom.  

 

Frutos do mar 
Aula 2 

 

 

  Dia 29 de Maio, Sábado  
às 10H00 

Tempo previsto – 2h 
Preço: Indicado no mapa mais abaixo 

 

Neste workshop On Line Iremos Falar sobre os Mariscos e 
Bivalves em geral e iremos colocar em prática as receitas: 

-Mexilhões à espanhola 
-Açorda de Camarão no Pão 

- Creme de Marisco 
Durante a formação poderão colocar as vossas dúvidas. 
Esta formação irá ser transmitida pela Plataforma Zoom. 

 

NOTA: As sessões serão gravadas e enviadas após a formação em conjunto com as receitas escritas, a todos os participantes na formação. 
 

RESERVE A SUA VAGA ATRAVÉS DO CLUBE pt  

Preços: 
 

Formação  
22 de Maio 

Formação  
29 de Maio 

Sócios Clube PT(efectivos, auxiliares e praticantes) 13,00€ 13,00€ 

Funcionários do Grupo Altice P/Meo no ativo: 14,50€ 14,50€ 

Não Sócios Clube PT 15,00€ 15,00€ 

 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES : 
ATÉ DIA 19 DE MAIO para a formação do dia 22 de maIO 

E até dia 26 de maIO para a formação do dia 29 DE MAIO 
 

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), formação pretendida, contacto móvel e e-mail para o envio do link da reunião  
 

PAGAMENTOS (Até à data limite das inscrições) 
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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