RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES junto do clube Portugal Telecom - zona norte
E ASSISTA EM SUA CASA NA DATA QUE QUISER, ATÉ À DATA LIMITE DISPONIVEL: 28 DE FEVEREIRO

O Primeiro Dia” - Um espetáculo que homenageia as artes do
circo, a música portuguesa e toda a nossa cultura.

Simone de Oliveira e Nuno Feist ao vivo do Auditório do Casino
Estoril.

A história de um amor que nunca se esquece.

“Serões no Casino Estoril” é uma alternativa para não deixarmos a
cultura parada, dadas as circunstâncias atuais e as limitações.

“Voltar aqui… Estar aqui… Sentir o chão transformado em ar…
voar… dar espaço à essência. Esculpir, moldar o bruto e torná-lo
belo, mais puro… Os ecos dão lugar à ação, o vazio é espaço
aberto, fértil. O corpo move-se, partícula a partícula… expande-se,
cresce, está presente. Ser daqui… Começar aqui…"

Um serão bem passado, na companhia dos nosso artistas, para
toda a família, a partir do maior casino da Europa.
Faça parte desta noite com produção artística com assinatura
Artfeist.

A palavra cantada em português é o mote. A partir daí, vai se
desvendado um alinhamento onde imperam as raízes de FF, que
são as de Saffra, seu trabalho discográfico mais pessoal e a
inevitabilidade de outras canções que todos conhecemos e fazem
parte do seu caminho, livre de amarras a um só género.
Faça parte desta noite com produção artística com assinatura
Artfeist.
“Serões no Casino Estoril” é uma alternativa para não deixarmos a
cultura parada, dadas as circunstâncias atuais e as limitações.
Um serão bem passado, na companhia dos nosso artistas, para
toda a família, a partir do maior casino da Europa.

Wanda Stuart canta Piaf ao vivo do Auditório do Casino Estoril.
“Serões no Casino Estoril” é uma alternativa para não deixarmos a
cultura parada, dadas as circunstâncias atuais e as limitações.
Um serão bem passado, na companhia dos nosso artistas, para
toda a família, a partir do maior casino da Europa.
Faça parte desta noite com produção artística com assinatura
Artfeist.

O Auditório do Casino Estoril abre as portas para uma hora de
concerto recheado de grandes vozes – Lúcia Moniz, Mariana
Pacheco e Diogo Leite.
Faça parte desta noite com produção artística com assinatura
Artfeist.
“Serões no Casino Estoril” é uma alternativa para não deixarmos a
cultura parada, dadas as circunstâncias atuais e as limitações.
Um serão bem passado, na companhia dos nosso artistas, para
toda a família, a partir do maior casino da Europa.

SE O EVENTO QUE GOSTARIA DE ASSISTIR NÃO ESTÁ AQUI INDICADO,NÃO SE PREOCUPE
DIGA-NOS QUAL PRETENDE E O CLUBE PT TAMBÉM PODE ADQUIRIR

NOTA: PODE EFETUAR A RESERVA E PAGAMENTO ATÉ AO DIA 24 DE FEVEREIRO
NO ENTANTO, POR MOTIVOS LOGISTICOS, OS PEDIDOS RECEBIDOS ATÉ CADA 4ª FEIRA DE CADA SEMANA, TERÃO QUE SER PAGOS ATÉ ESSA 4ª FEIRA,
POIS SOMENTE FAREMOS A AQUISIÇÃO UMA VEZ POR SEMANA E ENVIAREMOS A CADA 6ª FEIRA O LINK PARA ACESSO
INDEPENDENTEMENTE DA DATA DE AQUISIÇÃO, CADA ACESSO TEM DATA DE VALIDADE DIA 28 DE FEVEREIRO,
PODENDO ACEDER AS VEZES QUE DESEJAR ATÉ ESSA DATA

Preços:
Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

6,00 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

7,50 €
8,00 €

Não Sócios Clube PT

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
24 DE FEVEREIRO

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), espetáculo pretendido e contacto móvel.

PAGAMENTOS :
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.

