
 

 
 

MUSICAL EM FORMATO DIGITAL  
(TRANSMISSÃO ON LINE) 

 

 
 

DIA 5 DE JUNHO 
(Pode ser visualizado entre as 13h e as 17h) 

 
COMPRE OS SEUS BILHETES ATRAVÉS DO CLUBE PT E ASSISTA EM SUA CASA COM A SUA FAMILIA 

 
A Plano 6 apresenta "Viagem Pelo Corpo Humano" - O musical, em formato digital. 

 
Num ano atípico, onde o sector cultural esteve em paragem total durante cerca de 1 ano,  

chegamos agora ao nosso público através deste novo formato, inovador e interativo.  
 

Assim, apresenta-se "Viagem Pelo Corpo Humano", um espetáculo musical que estará disponível para transmissão online. 

Sinopse: 
Quando a Maria chega a casa, depois de um dia de escola, pronta para muitas brincadeiras, percebemos que alguma coisa não está bem. Para preocupação 

da avó, a Maria está sem apetite e sem a sua energia habitual. A preocupação aumenta quando a avó lhe mede a febre… Este será apenas o ponto de partida 
para uma grande aventura! Como que por um “toque da magia” iremos percorrer o corpo da Maria, conhecer os seus caminhos, os seus órgãos e todos os 

seus mistérios. E é lá que vamos travar uma difícil luta com o vírus da varicela que teima em deixar a Maria doente. 
Órgão a órgão, entre glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, convidamos-te a conhecer uma história cheia de emoções  

onde o coração e a amizade acabam sempre por falar mais alto!! ;-)   
Público Alvo: maiores de 03 anos 
Duração: 01h15 (Sem intervalo) 

 
Uma produção única, cheia de personalidade e alegria, que mostra definitivamente que é possível aprender a brincar, a cantar e a ser feliz! 

 
Para assistir ao espetáculo pode adquirir o bilhete através do Clube Portugal Telecom,  

após pagamento e fecho das inscrições será enviado para o e-mail do associado um link para aceder on line ao espetáculo 

 
Preços:  

 PREÇO 
 

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes) 
 

1,50 € 
 

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 
 

3,00 € 

 

Não Sócios Clube PT  
 

3,50 € 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
28 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) e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS 
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. 
 

mailto:zn@clubept.pt
mailto:zn@clubept.pt
mailto:cptnorte@sapo.pt

