5 DE DEZEMBRO DE 2020
21H30
TEATRO SÁ DA BANDEIRA
Celebram 20 anos de Commedia “2020 futuro a la Carte”
César Mourão, Carlos M. Cunha e Gustavo Miranda celebram os 20 anos de Commedia a la Carte em 32 sessões do seu novo espectáculo “2020 Futuro a
la Carte”, que tem por mote a tecnologia. São 12 sessões no Teatro Sá da Bandeira, no Porto, entre os dias 3 e 20 de Dezembro, quintas ,sextas-feiras,
sábados e domingos, sempre às 21H30.
Os Commedia a la Carte surgem no ano 2000 e transformam-se rapidamente no maior fenómeno de comédia de improviso em Portugal, somando mais de 1000
espectáculos em pouco menos de duas décadas, com destaque para o encerramento da tour “Melhores do Mundo” na Altice Arena, em 2018, e para a tour
seguinte “O Pior Espectáculo do Mundo” que terminou, nesse mesmo ano, no Casino de Tróia. 2019 foi um ano de inovação para os Commedia a la Carte, em
que realizaram a “1ª 12ª Gala de Improvisação Luso Brasileira” com os brasileiros “Barbixas”, esgotando 3 Coliseus, um em Lisboa e dois no Porto e
estrearam um espectáculo exclusivo para o Porto, “Os Condenados”, no Teatro Sá da Bandeira, onde mais uma vez esgotaram a várias sessões realizadas.
Classificação Etária – m/12

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

PLATEIA

TRIBUNA

Sócios Clube PT (efectivos, auxiliares e praticantes)

20,50 €

18,00 €

16,00 €

Funcionários Grupo Altice P/Meo no ativo:

22,00 €

19,50 €

17,50 €

Não Sócios Clube PT

22,50 €

20,00 €

18,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 19 DE NOVEMBRO
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 - 19 DE NOVEMBRO):
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.

