Teatro sá da bandeira

10 de OUTUBRO de 2020
21H30
A mãe de família e dona de casa mais desesperada da Baixa da Banheira e de Portugal está de volta nesta nova versão de MAIS RESPEITO QUE SOU TUA
MÃE!. Esmeralda Bartolomeu continua a sua luta pela sobrevivência no caos de um seio familiar onde tem de lidar com um marido desempregado que só tem
apego a futebol; um sogro de 80 anos tão ou mais adicto à marijuana que o seu filho mais novo; uma filha adolescente com um comportamento sexual mais
desenvolvido (e desenvolto) que o seu; e um filho mais velho que é gay, e depois deixa de ser… e depois volta a ser… e depois deixa de ser outra vez!
Texto Hernán Casciari
Encenação e Adaptação Joaquim Monchique
Cenografia Joaquim Monchique e Rui Filipe Lopes
Desenho de Luz Luís Duarte
Assistente de Encenação Ana Brito e Cunha
Produção Força de Produção
Com Joaquim Monchique, Luís Mascarenhas, Joel Branco, Tiago Aldeia, Sofia Arruda, Rui Andrade, Diogo Mesquita, Bruna Andrade e Leonor Biscaia

Classificação Etária – m/16
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!!
NOTA: Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar.
Preços:
CADEIRAS DE
ORQUESTRA

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares, praticantes)

Funcionários do Grupo Altice Portugal no ativo:
Não Sócios Clube PT

18,00 €
19,50 €
20,00 €

PLATEIA

16,00 €
17,50 €
18,00 €

TRIBUNA

14,00 €
15,50 €
16,00 €

Lugares limitados
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 24 DE SETEMBRO
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 – 24 DE SETEMBRO):
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

