COLISEU DO PORTO
30 DE ABRIL de 2021

20H00
Em segurança, o WE ARE Together marca o tão esperado regresso aos palcos, protagonizado por artistas resilientes, das mais diversas áreas do
entretenimento. A David Antunes & The Midnight Band juntam-se Simone de Oliveira, Pedro Fernandes, João Paulo Rodrigues, Vanessa Silva, Berg e FF para
um concerto solidário, a favor do IPO Porto e da União Audiovisual. Mais do que um espetáculo, esta é uma iniciativa de apoio, cultural, consciente, emocional
e segura para o público e para o setor artístico. Porque, no fim de contas, WE ARE Together! Bilhetes à venda na Ticketline, Fnac, Worten, El Corte Inglés e
bilheteira do Coliseu. O espetáculo decorrerá seguindo as normas de higiene e segurança da DGS.

Classificação Etária – m/6
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Preços:
CADEIRAS DE
ORQUESTRA

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares, praticantes)

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócios Clube PT

23,00 €
24,50 €
25,00 €

TRIBUNA

20,50 €
22,00 €
22,50 €

GALERIA

15,50 €
17,00 €
17,50 €

Lugares limitados
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 15 DE ABRIL
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, lugares pretendidos e contacto móvel.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 15 DE ABRIL):
Deverá ser efetuado na totalidade até à data limite das inscrições, c
aso 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 r
espetivo comprovativo para um dos e-mail ’s: zn@clubept.pt ou cptnorte@sapo.pt

