1 DE NOVEMBRO 2018
21H30
COLISEU DO PORTO
Três casais que não se conhecem encontram-se inesperadamente no consultório da psico-terapeuta que os acompanha para uma habitual sessão. Mas desta
vez, para espanto de todos, ela não está presente. A terapeuta deixou tudo preparado para a chegada dos casais – um pequeno bar onde não falta whisky e
vários envelopes com instruções de como em conjunto deverão conduzir a sessão sem a sua presença. Esse é o objetivo: uma sessão sem o acompanhando
da terapeuta, onde todas as questões são resolvidas em grupo. Cada envelope traz uma situação mais engenhosa que a outra o que acaba por transformar a
sessão num caos hilariante. “Baixa Terapia” é uma comédia envolvente que conduz o público a um final surpreendente.
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António Fagundes
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Classificação Etária – m/12

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Lugares limitados!!!!!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.

Preços:
1ª PLATEIA

2ª PLATEIA

TRIBUNA

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

23,00 €

18,00 €

23,00 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

24,50 €

19,50 €

24,50 €

Não Sócios Clube PT

25,00 €

20,00 €

25,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 22 DE OUTUBRO 2018
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), contacto móvel, nome dos acompanhantes e indicação dos lugares pretendidos.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições-22 de OUTUBRO):
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 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.

