O CPT – Zona Norte, promove no próximo dia 23 de Fevereiro de 2019 uma «NOITE DE FADO» com Jantar.
O evento decorrerá no Restaurante SANTO FADO, na Rua do Almada nº 160, no Porto.

Entradas:
Cestinho de pão variado, azeitonas aromatizadas com azeite, orégãos e alho,
tábua mista de queijos e fumados, cogumelos à Bulhão Pato, caldo verde
Prato Principal:
 Bacalhau de forno em crosta de Broa acompanha com batata a murro e legumes salteados.

Ou
 Vitela à chefe com batata salteada em alecrim e salada de verão.
NOTA: No ato da inscrição cada pessoa tem de escolher um destes dois pratos
Sobremesa:
Rabanadas ou maça assada
2 bebidas por pessoa (águas, sumos, refrigerantes ou cervejas)
ou 1 garrafa de vinho da casa, ou 1 jarro de sangria tinta para cada 2 pessoas.
Café, descafeinado ou chá

 Sócios (Efetivos, auxiliares e praticantes): 20,00€ / pessoa
 Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:: 24,50€ / pessoa
 Não Sócios: 25,00€ / pessoa
LUGARES LIMITADOS
HORA E LOCAL DE ENCONTRO:
19h30
Restaurante SANTO FADO
Rua do Almada, nº 160 - Porto
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES:
DIA 15 DE FEVEREIRO
INSCRIÇÕES e PAGAMENTO:
Na secretaria do Clube PT – Zona Norte: 22 2000168 / 9, 22 6185245, 22 6184822 ou zn@clubept.pt; cptnorte@sapo.pt indicando:
nome, numero de sócio (numero de funcionário), nome dos acompanhantes, contacto móvel e indicação do prato principal pretendido.
PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições: 15 de FEVEREIRO):
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.

