
 

 
 

COLISEU DO PORTO 
 

1 OUTUBRO 
 

21H30  
 

Agora que a cultura está de novo na rua, a I AM Event Production & Brand Consultancy abre a cortina, a 1 outubro,  
com um espetáculo musical diferenciador, com muito Glamour e, claro, solidário. 

 
No dia em que se celebra o “Dia Mundial da Música”, a I AM Event Production & Brand Consultancy e João Paulo Rodrigues entram em cena no Coliseu do 

Porto Ageas para um espetáculo musical que lança os primeiros originais do humorista, apresentador e cantor.  
WE ARE Together com João Paulo Rodrigues & friends. 

 
João Paulo Rodrigues convida Rita Guerra, com quem estreia o single de apresentação, David Antunes, Patrícia Antunes & Patrícia Silveira e SHOUT!  

entre outros artistas surpresa, para uma noite celebrativa que vai também ajudar o IPO Porto com parte da bilheteira  
à semelhança do que aconteceu com o espetáculo de abril que contribuiu para a aquisição de 20 LCD’s. 

 

M/6 ANOS 
 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

Preços:  
 1ª plateia 2ª PLATEIA TRIBUNA 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 20,50 € 20,50 € 20,50 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:       22,00 € 22,00 € 22,00 € 
Não Sócios Clube PT  22,50 € 22,50 € 22,50 € 

 
 

LUGARES LMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 27 DE SETEMBRO 

 

 

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 que pretende e contacto móvel. 
 
 

PAGAMENTOS  (até à data limite das inscrições – 27 DE SETEMBRO) 
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 IBAN: PT50003520660008486913035 
Caso seja efetuada transferência bancária, deverá ser remetido o respetivo comprovativo  

para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt. 
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