TEATRO SÁ DA BANDEIRA

8 DE SETEMBRO 2018
21H30
Com 2300 espetáculos, 126.000 km percorridos , 17 anos de muitas gargalhadas, Quim Roscas (João Paulo Rodrigues) & Zeca Estacionâncio (Pedro Alves) são a
dupla de humoristas de maior sucesso em Portugal. De norte a sul do país e além fronteiras todos conhecem a suas histórias mirabolantes, mas como o melhor
ainda está para vir, no dia 07 e 08 de Setembro será o Porto, que irá recebe-los num espetáculo recheado de comédia, improviso e boa disposição, que são alguns
dos ingredientes que têm feito a delícia de todos aqueles que os têm acompanhado ao longo desta jornada. Quim Roscas & Zeca Estacionâncio propõem um
espetáculo de 60 minutos, dos 16 aos 116 anos, com bom disposição e muito sentido de humor do princípio ao fim. Com todos estes elementos à mistura, corpos
seminus e chinelos com meias ( ou não ) o melhor mesmo é não perder, dia 07 e 08 de Setembro de 2018 no Teatro Sá da Bandeira.

Classificação Etária – m/16
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.
Preços:

Sócios Clube PT
(efetivos/auxiliares/praticantes)
Funcionários PT no ativo
Não Sócios Clube PT

CADEIRAS DE
ORQUESTRA

PLATEIA

TRIBUNA

13,00 €
14,50 €
15,00 €

11,00 €
12,50 €
13,00 €

9,00 €
10,50 €
11,00 €

Lugares limitados
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 16 DE AGOSTO
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 – 16 DE AGOSTO):
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 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.

