Uma princesa, um monstro, um feitiço. Uma aventura encantada pela constante procura da liberdade. Será a prisão apenas um espaço ou algo que existe
dentro do nosso coração? Este natal, a força de acreditar que há algo mais para além do que se vê vai guiar-nos numa viagem onde tudo é possível. Duas
histórias de mundos diferentes irão cruzar-se numa luta onde só o amor poderá triunfar. Conseguirá a Bela mudar o coração frio do Monstro? Será o Monstro
capaz de a libertar da sua própria prisão? Serão eles capazes de superar as suas diferenças? E o que é ser diferente?
Um castiçal que fala, uma banheira que ganha vida, uma porta que simplesmente está lá. Este ano a magia vai acontecer e tudo o que imaginamos pode
tornar-se real. Através da descoberta mágica de um mundo encantado, as personagens levar-nos-ão numa viagem incrível pelo mundo da fantasia, num
espetáculo no gelo repleto de luz, mistério e emoção, dedicado a toda a família.
Será o amor forte o suficiente para quebrar o feitiço? Atreve-te a embarcar nesta aventura pelo castelo encantado onde nem tudo é o que parece.
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RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!

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

Lugares
gold

Lugares
prata

14,00 €
15,50 €
16,00 €

13,00 €
14,50 €
15,00 €

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

