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Exmo Senhores,

CATS, o mais famoso musical de sempre, regressa a Portugal.

Esta digressão assinala o 41ª aniversário do musical, que já foi visto mais de 73 milhões de pessoas em mais de 40 países. CATS 
estreou a 11 de Maio de 1981 no New London Theatre, onde esteve em cena 21 anos, arrecadando nesse ano o prémio Olivier 
para Melhor Musical. Na Broadway, o sucesso repetiu-se também por mais de 2 décadas, tendo obtido 7 Prémios Tony, incluindo 
os de Melhor Musical e Melhor Encenador.

Com música de Andrew Lloyd Webber, CATS é um verdadeiro fenómeno de longevidade que, ainda hoje, continua a atrair a 
atenção do público, conquistando novas gerações.

Baseado na obra de TS Eliot “Old Possum’s Book of Practical Cats”, CATS é um musical sobre a vida de um grupo de gatos, seus 
amores, arrelias e tropelias, que se confronta com o regresso de Grizabella, a gata que teve a coragem de abandonar a família 
para conhecer o mundo mas que as saudades trazem de volta. Será que é aceite?

Em versão original, CATS regressa agora a Portugal, e, acreditando na relevância cultural do evento, a UAU reservou uma sessão 
especial para grupos escolares.

PORTO:
A reserva de bilhetes para grupos escolares deverá ser efectuada por email para 
bilheteira@superbockarena.pt ou por telefone 220 503 257, indicando o nº de bilhetes e zona pretendida.

Não há outros descontos aplicáveis nestas sessões.
Oferta de 1 entrada de professor acompanhante por cada 15 alunos do grupo.
Musical em inglês com legendagem em português.
Duração aproximada: 2h30 com intervalo.
Classificação: M/6

Veja o vídeo aqui

LISBOA
16 FEV | 16h | CAMPO PEQUENO

Preços:
BANCADA: 14,00€

PORTO
23 FEV | 15h | SUPER BOCK ARENA

Preços:
PLATEIAS E BALCÃO 0: 18,00€

BALCÕES 1 e 2: 14,00€

Saiba mais em: www.catsthemusical.com ou www.uau.pt

Após confirmação da disponibilidade de lugares na sessão e para garantir a reserva deverá ser efectuado 
o pagamento até dois dias antes da data do espectáculo. Após a confirmação do pagamento, os bilhetes 
podem ser levantados na bilheteira da sala de espectáculos respectiva, no habitual horário de 
funcionamento.

LISBOA:
A reserva de bilhetes para grupos escolares deverá ser efectuada por email para catsgrupos@uau.pt ou 
por telefone 966 204 982, indicando o nº de bilhetes pretendidos.

NOTAS:

https://www.youtube.com/watch?v=RZO9hpDH7Us&ab_channel=uauprodutora


( valor de acordo com a zona da sala mediante reserva 
T: 220503257 ou e-mail bilheteira@superbockarena.pt )

23 FEV | 15h00 | SUPER BOCK ARENA
- 18,00 €

- 14,00 €

PALCO/STAGE

SUPER BOCK ARENA
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A reserva de bilhetes para grupos escolares deverá ser efectuada 
por email para bilheteira@superbockarena.pt ou por telefone 
220 503 257, indicando o nº de bilhetes e zona pretendida.

PALCO/STAGE

CAMPO PEQUENO

16 FEV | 16h00 | CAMPO PEQUENO

- 14,00 €

A reserva de bilhetes para grupos escolares deverá ser efectuada 
por email para catsgrupos@uau.pt ou por telefone 966 204 982, 
indicando o nº de bilhetes pretendidos.




