Teatro sá da bandeira

11 de MARÇO
21H30
Filho da Treta no Porto!
Nada se perde, tudo se transforma – o código genético da Treta renasce em 2016. Antigamente, a vida era uma selva. Agora, a vida é uma selfie.
Zezé (José Pedro Gomes) prossegue a sua luta contra o bom-senso, a solidariedade, o trabalho e outros conceitos primeiro-mundistas, desta vez
na companhia de Júnior (António Machado), o filho de Toni que Zezé nunca quis ter.
Numa comovente irritação entre duas gerações perdidas, discutem-se pragas que assolam o mundo moderno deste saudoso bairro em vias de
extinção.
Texto Filipe Homem Fonseca e Rui Cardoso Martins
Encenação Sónia Aragão
Música Bruno Vasconcelos e Nuno Rafael
Desenho de Luz Luís Duarte
Figurinos Fernanda Ramos
Produção Força de Produção
Com José Pedro Gomes e António Machado

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

15,00 €
16,50 €
17,00 €

13,00 €
14,50 €
15,00 €

10,50 €
12,00 €
12,50 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 9 DE FEVEREIRO
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, idade das crianças e contacto móvel.
PAGAMENTOS
(até à data limite das inscrições-9 de FEVEREIRO):
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.

