
 

 
 

Am arena – Exterior mar shopping | Matosinhos 

8 DE dezembro 

15H00 
Uma jovem menina aterra em Oz de forma muito pouco convencional e embarca numa aventura emocionante e cheia de surpresas para conseguir chegar à 

presença do misterioso Feiticeiro. Um glamoroso musical sobre o gelo, onde não faltará um espantalho desmiolado, um leão com falta de confiança, 

um homem de lata altamente romântico e duas bruxas que, apesar de uma ser boa e outra má, têm mais em comum do que à partida se possa imaginar. 

 Nesta epopeia hilariante sobre amizade, iremos descobrir a importância do amor próprio, pois a magia que procuramos está em cada um de nós. 

O “Feiticeiro de Oz no Gelo” é um espetáculo para toda a família, que irá encher o próximo Natal de magia, sonhos e música contagiante.  

Venham daí, e sigam connosco, pela incrível estrada de tijolos amarelos. 

 FICHA TÉCNICA 

Direção Artística e Encenação | João A. Guimarães 

Música | Artur Guimarães 

Texto | Mafalda Santos 

Coreografia | Joana Quelhas 

O elenco não é fixo em todas as sessões 

(nesta sessão está previsto a presença dos cabeças de cartaz : Miguel Cristovinho e Rita Redshoes). 
 

M/ 3 ANOS 
 

Preços (BILHETES PARA lugares de 1ª PLATEIA) 
  

Bilhete individual 
(maiores de 11 anos) 

Bilhete Individual 
Criança até 10 anos 

Pack 3 Pax 
(2Adultos+1Criança ) 

Preço por pessoa 

Pack 4 Pax 
(2Adultos+2Crianças ) 

Preço por pessoa 

Pack 5 Pax 
(2Adultos+3Crianças ) 

Preço por pessoa 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 17,50 € 15,50 € 16,50 € 15,50 € 14,50 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal  no  ativo:    19,00 €  18,00 € 17,00 € 16,00 € 
Não Sócios Clube PT  19,50 € 17,50 € 18,50 € 17,50 € 16,50 € 

 

LUGARES LIMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 23 DE NOVEMBRO 

 

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 bilhetes que pretende e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 23 DE NOVEMBRO) 
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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