
 

 
 

SUPER BOCK ARENA 
 

21 DE OUTUBRO 
 

19H00 
 

Falar da Mui Nobre Sempre Leal e Invicta cidade do Porto é falar de um Povo vulgarmente conhecido como tripeiros,  

que desde os primórdios soube sempre manter-se do lado de quem protegia os seus costumes e cultura. 
 

Até aos dias de hoje, orgulhosos detentores da pronúncia do Norte e um punhado de história de bandas de Rock que resistiram ao passar das modas e ainda hoje 

palpitam no coração de um país inteiro. 
 

Rock à moda do Porto; é um evento que celebra a vivacidade das bandas do Porto que ficaram na memória dos portuenses e dos portugueses, em noites de ribalta,  

nos convívios com os amigos, na geração das cassetes, dos vinis e das rádios piratas, que vivem, ainda hoje, além dessas memórias. 
 

O convite é simples, um cartaz de luxo! Clã, GNR, Pluto, Três Tristes Tigres, Zen, a Vibes and Beats, faz a justa homenagem ao melhor da música portuense. 
 

Um evento único e inesquecível no dia 21 de outubro, na Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota, que vai dar vida à expressão “O Porto é uma Nação” 

Classificação Etária – m/06 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

Preços:  
 PLATEIA EM PÉ BALCÃO 2 

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes) 27,00 € 23,00 € 
Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo: 28,50 € 24,50 € 

Não Sócios Clube PT  29,00 € 25,00 € 
 

LUGARES LIMITADOS 

 
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 29 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, lugares pretendidos e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 29 DE SETEMBRO) 
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. 
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