Teatro sá da bandeira

28 DE OUTUBRO
21H30
Miguel Guilherme, Sandra Faleiro e Jorge Mourato juntos no Porto com Dois Homens Completamente Nus.
O espectáculo estará em cena no Teatro Sá da Bandeira de 26 de Outubro a 5 de Novembro.
André Chaves (Miguel Guilherme) é um homem sério, de conduta irrepreensível e reputação imaculada: advogado conceituado, marido fiel, pai de dois filhos.
Daí a sua total incredulidade quando, certo dia, acorda nu na sua sala de estar, deitado ao lado de outro homem (Jorge Mourato), também ele nu, sendo o
último um dos associados da firma de advogados onde trabalha há anos. Saídos de uma espécie de blackout, ambos têm dificuldade em perceber o que
aconteceu e nenhum consegue arranjar uma explicação para o sucedido, tampouco lembrar-se do que os poderá ter levado ali. O transtorno aumenta com a
entrada em cena da mulher de Chaves (Sandra Faleiro). Perante a total incapacidade de justificar e compreender a sua presente situação, André Chaves vai
inventar tudo para tentar salvar o seu casamento e para provar uma verdade que ele próprio não sabe qual é.
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Produção Força de Produção
Com Miguel Guilherme, Jorge Mourato. Sandra Faleiro e Susana Blazer
Classificação Etária – m/12

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

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

CADEIRAS DE
ORQUESTRA

PLATEIA

TRIBUNA

16,00 €
17,50 €
18,00 €

14,00 €
15,00 €
16,00 €

13,00 €
14,50 €
15,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 12 DE OUTUBRO 2017
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, lugares pretendidos e contacto móvel.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições – 12 DE OUTUBRO 2017):
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.

