Santa Casa Portugal ao Vivo chega aos palcos do Campo Pequeno e Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota com 2ª edição, nos meses de maio e junho de 2021.
De forma a dar continuidade à parceria entre a Everything is New e a PEV Entertainment e à semelhança da 1ª edição, vão ser produzidos, em simultâneo, 10 espetáculos em Lisboa, no Campo
Pequeno, e 10 espetáculos no Porto, no Super Bock Arena Pavilhão Rosa Mota, num total de 20 espetáculos, com início a 21 de maio e fim a 26 de junho.
Ainda sobre a premissa de “Cultura para Todos” e com o objetivo da retoma e incentivo à Cultura em Portugal, nesta segunda edição, a Santa Casa volta a associar-se à iniciativa enquanto
naming sponsor, reforçando o apelo à urgência de voltar a trazer a cultura ao dia a dia de todos os portugueses. Uma necessidade que quer promover o reencontro entre o público e artistas,
prometendo trazer aos palcos o melhor da música e da comédia nacional.
De modo a garantir a segurança de todos, e a manter o lema de que “A Cultura é Segura”,
cada espetáculo é pensado com base no cumprimento rigoroso das normas impostas pela Direção Geral de Saúde (DGS).
O uso de máscaras é obrigatório, num espaço delimitado para o efeito, onde todos os lugares estarão identificados, cumprindo o distanciamento obrigatório entre os espectadores que não façam
parte do mesmo agregado. Por último, de modo a evitar qualquer tipo de congestionamento entre pessoas, todas as entradas e saídas terão circuitos próprios com a devida sinalização.

Classificação Etária – m/6

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES junto do clube Portugal Telecom - zona norte!!!
O Clube efetuou reserva de bilhetes para mais espetáculos, além dos indicados abaixo, que serão divulgados oportunamente.

Preços:
Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:
Não Sócios Clube PT

PLATEIA A

PLATEIA B

BALCÃO 1

16,00 €
17,50 €
18,00 €

13,00 €
14,50 €
15,00 €

8,00 €
9,50 €
10,00 €

LUGARES LIMITADOS
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
Espetáculo do Herman José –Até 20 de Maio
Espetáculo do Clã – Até 25 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), nome dos acompanhantes,
espetáculo pretendido, lugares pretendidos e contacto móvel.
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.

