SUPER BOCK ARENA
7 de DEZEMBRO 2021
21H00
João Pedro Pais acaba de anunciar dois espetáculos para o último trimestre do ano, no dia 30 de novembro no Campo Pequeno, em Lisboa, e no dia 7 de dezembro, na Super
Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, no Porto, que marcam o regresso do artista aos palcos.
Estes concertos vêm no seguimento da tour “Confidências” que acompanha o mais recente álbum do artista, editado a 18 de outubro de 2019. Na apresentação do último
trabalho estes serão dois espetáculos cuidadosamente preparados para assinalar a estreia de João Pedro Pais no palco destas salas emblemáticas, em nome próprio, onde
leva o público numa viagem aos grandes êxitos e temas mais recentes, com a promessa de o prender do primeiro ao último acorde. Irá, também, apresentar a formação que o
tem acompanhado nos últimos anos.
Com uma carreira artística de duas décadas, centenas de concertos e cerca de 440 mil discos vendidos, João Pedro Pais é hoje um dos artistas mais acarinhados pelo público
português.

Classificação Etária – m/06

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Preços:
BALCÃO 1

BALCÃO 0

PLATEIA B

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

23,00 €

26,00 €

28,00 €

Funcionários Grupo Altice no ativo:

24,50 €

27,50 €

29,50 €

Não Sócios Clube PT

25,00 €

28,00 €

30,00 €

LUGARES LIMITADOS
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 22 DE NOVEMBRO

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, lugares pretendidos e contacto móvel.

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições - 22 DE NOVEMBRO):
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.

