TEATRO SÁ DA BANDEIRA
5 DE JANEIRO DE 2020
17H00
Mário Daniel está de volta. O consagrado mágico com o maior share de audiências de televisão portuguesa da última década está de regresso aos
palcos de Portugal com um novo e interativo espetáculo criado para a intensa participação do público, “Minutos Mágicos – O Espetáculo”.
Não consegue acreditar nos seus próprios olhos quando vê Mário Daniel na televisão a fazer as suas incríveis e inexplicáveis ilusões?
Acha impossível? Truque de câmara?
Então prepare-se para se arrepiar quando o vir ao vivo, num palco próximo de si, mesmo diante dos seus olhos, a quebrar todas as regras da lógica.
Num espetáculo para toda a família que desafia o espectador e os seus sentidos, que faz até os mais cépticos acreditarem no impossível,
Mário Daniel mantém o seu característico sentido de humor e descontração, levando toda a plateia por uma viagem sem clichés ao mundo da magia.
Acerte o relógio e prepara-se para uma oportunidade única de viver minutos verdadeiramente mágicos... ao vivo!

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

Preços:
CADEIRAS DE
ORQUESTRA

PLATEIA

TRIBUNA

13,00 €

13,00 €

10,50 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

14,50 €

14,50 €

12,00 €

Não Sócios Clube PT

15,00 €

15,00 €

12,50 €

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes)

LUGARES LMITADOS!

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 19 DE dezemBRO DE 2019
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 que pretende e contacto móvel.

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 19 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.

