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‘A Grande Ressaca’ é uma comédia teatral protagonizada por Carlos Cunha, no papel de Alberto,
um empresário de mariscos congelados que há dez anos perdeu a sua mulher para Ramiro,
um empresário com a mania que vende mariscos vivos (e vende mesmo).
Alberto vive angustiado com esta perda e nunca deixou de acreditar que a sua mulher vai voltar para casa.
Na noite em que Alberto faz sessenta anos, ele e o seu amigo – e empregado – Jaime abusam da bebida, o que dá origem a uma grande ressaca no dia
seguinte, ressaca essa com uma particularidade: Alberto não se lembra de nada do que fez na noite
passada. Todavia, Jaime lembra-se e vamos descobrindo ao longo da peça que a noite foi tudo menos uma noite normal, e que, inclusivamente, Alberto
matou Ramiro… e o corpo está lá em casa.
Dá-se então início, num ritmo frenético e com muitas personagens à mistura, ao contra-relógio que Alberto terá de fazer para se livrar do corpo do amante
da mulher (e de uma acompanhante que o chantageia), que agora quer regressar a casa.
E no meio de muito humor e situações altamente inusitadas, também se tocam temas fortes, como o amor, a solidão, os afetos e a idade…
Autor: Roberto Pereira
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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 €
15,50 €
16,00 €

12,00 €
13,50 €
14,00 €

LUGARES LIMITADOS
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 19 de dezembro 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 – 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.

