
 

 
 

Super Bock arena 
 

19 de dezemBRO de 2021 
 

15H00 
 

O Natal em 2021 tem outro encanto! A UAU Produtora traz a Portugal uma das melhores companhias de dança no gelo do mundo: a Imperial Ice Stars.  
A sensação internacional de bailados em patins apresenta QUEBRANOZES NO GELO, em duas instalações icónicas – o Campo Pequeno, em Lisboa, e a Super Bock Arena, no Porto.  

A narrativa que já faz parte do imaginário festivo de todos ganha aqui uma nova mística e deslumbramento, com cenários imponentes da responsabilidade do famoso designer cénico australiano 
Eamon D’Arcy, movimentos de cortar a respiração, um guarda-roupa que não deixa ninguém indiferente, da responsabilidade da reconhecida designer russa Albina Gabueva, e efeitos especiais 

que tornam o espetáculo memorável! Entre um elenco composto por patinadores de renome mundial, que dançam ao som da gloriosa banda sonora de Tchaikovsky; acrobacias inspiradoras, 
saltos em alta velocidade e uma coreografia sublime, QUEBRA-NOZES NO GELO conquista e emociona em todas as idades. 

À medida que a meia-noite chega, numa véspera de natal envolta em magia, um brinquedo ganha vida, e transforma o serão da jovem Marie numa viagem inesquecível.  
Falamos de Quebra-Nozes, o protagonista que conduz a Marie a um mundo encantado, onde vive o Rei Mouse, o Príncipe e a Fada do Açúcar. 

 

Classificação Etária – m/06 
 
 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 
 

Preços: 
 PLATEIA A BALCÃO 0 BALCÃO 1 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares, praticantes) 33,00 € 23,00 € 20,50 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:     34,50 € 24,50 € 22,00 € 
Não Sócios Clube PT  35,00 € 25,00 € 22,50 € 

 

Lugares limitados 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 2 DE DEZEMBRO 
 

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, indicação dos lugares pretendidos e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 2 de DEZembro) 
O pagamento poderá ser efetuado por transferência bancária para o IBAN: PT50003520660008486913035 

Deverá ser remetido o respetivo comprovativo para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt 
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