
 

 
 

O Festival Panda faz 15 anos e para assinalar a data, o maior evento infantil em Portugal, irá reunir na Maia e em Oeiras, a partir de dia 25 de junho,  
os personagens mais acarinhados pelas crianças portuguesas num espetáculo inteiramente dedicado ao tema da "Viva a Amizade". 

 

Haverá alguém com mais amigos do que o PANDA? Ele tem amigos de todas as idades e em todos os lugares.  
Para o PANDA todos são bem-vindos e todos devem ser aceites independentemente das suas diferenças! 

  
Dois amigos do PANDA estão a trabalhar nos bastidores do espetáculo para garantir que tudo corre pelo melhor.  

São um pouco trapalhões, mas em nome da amizade o PANDA decidiu dar-lhes esta oportunidade.   
  

Esperam-se dias de pura euforia nos espetáculos de palco e através das diversas animações e atividades disponíveis no recinto,  
garantindo a todas as crianças e aos seus familiares um dia muito especial repleto de alegria na presença das suas personagens preferidas. 

 

26 DE JUnHO 
 

Sessão da manhã (09H00) / SESSÃO DA TARDE (15H30) 
 

Estádio municipal DR. JOSÉ VIEIRA DE CARVALHO (MAIA) 
 

Bilhete pago a partir dos 2 anos 

 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

Preços:  
 Bilhete  

individual 
Pack 3 

(3 BILHETES DE 
ENTRADA CONJUNTA) 

Pack 4 
(4 BILHETES DE 

ENTRADA CONJUNTA) 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 18,00 € 53,02 € 66,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo: 19,50 € 54,50 € 67,50 € 
Não Sócios Clube PT  20,00 € 55,02 € 68,00 € 

 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 13 DE  JUNHO  
 

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, idade das crianças, contacto móvel  
e indicação dos bilhetes pretendidos e da sessão pretendida. 

 

PAGAMENTOS: 
(ATÉ À DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES- DIA 13 de JUNHO) 

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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