MADAGASCAR em Portugal! Move it... MOVE IT!
Junta-te a Alex, o Leão, Marty, a Zebra, Melman, a Girafa, Glória, o hip-hipopótamo e, claro, àqueles hilariantes, conspiradores pinguins! Finalmente chegou a
Portugal a aventura musical de uma vida. Baseado no filme de animação da DreamWorks, Madagascar, uma Aventura Musical, que conta a história de
inseparáveis amigos, que escapam de sua casa no zoológico de Central Park, em Nova York, e se deparam com uma viagem inesperada ao mundo insano de
Madagascar. Alex, o leão, é o rei da selva urbana, a principal atração do zoológico do Central Park, em Nova York. Ele e seus melhores amigos - Marty, a zebra,
Melman, a girafa e Gloria, o hipopótamo - passaram a vida inteira em cativeiro, felizes, diante de um público que os admira e com refeições regulares. Não
contente com a vida que tinha, Marty deixa sua curiosidade levar a melhor sobre ele e faz sua fuga - com a ajuda de alguns pinguins prodigiosos - para explorar o
mundo. Repleto de personagens divertidas e aventureiras, Madagascar deixa o público sem escolha a não ser “Move It, Move It!”.
Classificação Etária – m/6

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!

CADEIRAS DE
ORQUESTRA
Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes)

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócios Clube PT

23,00 €
24,50 €
25,00 €

1ª PLATEIA

18,00 €
19,50 €
20,00 €

TRIBUNA

13,00 €
14,50 €
15,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 12 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, indicação dos bilhetes pretendidos e contacto móvel.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições- 12 de JUNHO):
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.

