Evento em LIVE STREAMING
6 DE MARÇO
10H30
DURAÇÃO: 50 MINUTOS
M/ 4 ANOS
Rui Ramos, mágico contador de histórias, fundador do projecto artístico Baú do Contador, percorre o mundo a estimular a imaginação e a boa disposição de
miúdos e graúdos. As suas sessões caracterizam-se pela alegria, dinamismo e interacção com o público.
“Através de histórias, podemos criar um mundo melhor.”
Sinopse: Dois irmãos tentam encontrar respostas para uma nova e estranha doença que confinou as pessoas da sua aldeia.
Mas o caminho está repleto de perigos, notícias falsas, teorias da conspiração difundidas por charlatães dispostos a espalhar o medo e a confusão.
O conto explica, de forma lúdica, simples e clara, a natureza do vírus Corona, a importância do uso da máscara, distanciamento social e das regras básicas de
higiene e os perigos de se acreditar em boatos infundados. O conto apoia-se no conhecimento científico actual e resulta da combinação criativa do autor e da
sua pesquisa junto da bibliografia especializada na matéria.
Descrição da sessão: Sessão interactiva lúdico-educativa, que mistura narração oral com truques de magia e música tocada ao vivo, tudo para criar uma
experiência única e didáctica.
COMPRE OS SEUS BILHETES ATRAVÉS DO CLUBE PT E ASSISTA EM SUA CASA

Preços:

PREÇO
Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

1,00 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

2,50 €

Não Sócios Clube PT

3,00 €

NOTA: O EVENTO SÓ PODERÁ SER ASSISTIDO NA HORA E DATA INDICADOS.

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
2 DE MARÇO
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) e contacto móvel.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 2 DE MARÇO):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições,
caso não seja cumprido o prazo a inscrição será considerada sem efeito.
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.

