16 DE FEVEREIRO DE 2019
21H30
COLISEU DO PORTO
Eles disseram que iam acabar. Juraram que não voltavam. Eles mentiram descaradamente.
Perante a constatação de que não tinham nada melhor para fazer, Bruno Nogueira, Nuno Markl e Filipe Melo decidem unir esforços para ressuscitar o pior
pesadelo das suas vidas. Depois da websérie e dos espetáculos ao vivo, eles estão de volta com… Uma Nêspera no Cu: O Musical.
O que é? É Uma Nêspera no Cu.Só que musical.
Dilemas. Angústias. Azares. Amigos famosos encurralados, em situações onde nunca os imaginaram. Horror.
E bonita música. Porque é um musical.
De e Com: Bruno Nogueira, Nuno Markl e Filipe Melo
Produção: Força de Produção

Classificação Etária – m/16

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
Lugares limitados!!!!!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.
Preços:
2ª PLATEIA

GALERIA
GERAL
SEM MARCAÇÃO SEM mARCAÇÃO

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

14,88 €

9,26 €

7,38 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

16,38 €

10,76 €

8,88 €

Não Sócios Clube PT

16,88 €

11,26 €

9,38 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 31 DE JANEIRO
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-31 DE JANEIRO):
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.

