Teatro sá da bandeira

27 DE MAIO
21H30
Vítor Moreira (Fernando Mendes) é um empreiteiro que é chamado para fazer um orçamento para uma obra de remodelação de uma empresa. Acontece que
essa empresa não é uma empresa qualquer. Trata-se de uma agência matrimonial, facto que Vítor Moreira não sabia. E não só não sabia que era uma agência
matrimonial, como também não sabia o que era uma agência matrimonial.
O que supostamente seria um dia de trabalho normal, rapidamente se transformou no dia mais longo da vida de Vítor (e não só). Isto porque no dia e na hora
em que Vítor vai fazer o orçamento, o dono da agência matrimonial está à espera de um cliente milionário (um português que é banqueiro em Nova Iorque), que
por sua vez também está à espera de sair daquela agência já noivo, nesse mesmo dia.
Vítor é confundido com o banqueiro e, por força das circunstâncias, terá de se fazer passar por ele junto do grupo de candidatas que o dono da agência já
selecionou para o banqueiro escolher para sua futura mulher. Isto porque o dono da agência o alicia com uma boa quantia de dinheiro, proveniente das
inscrições das candidatas.
Ora, Vítor, como bom empreiteiro à portuguesa, adora dinheiro fácil, está disposto a tudo para não deixar escapar esta oportunidade. Acontece é que, com o
passar do tempo, o dinheiro que parecia fácil, parece cada vez mais difícil. Isto porque as candidatas têm cada uma delas características e traços de
personalidade muito próprios e vincados, e farão destas pequenas entrevistas um inferno para Vítor, que ainda para mais é casado e terá de esconder da sua
ciumenta e possessiva mulher o que se está a passar, para estar a demorar tanto.
E o plano que tinha tudo para acabar bem, vai complicando a cada minuto que passa, fazendo com que Vítor e o próprio dono da agência já se questionam se
esta pequena/grande burla foi boa ideia.
O problema é que depois de darem início à golpada, voltar para trás seria a pior opção. Assim, há que seguir em frente, mesmo que o caminho se aparente
tortuoso. E sê-lo-á, com toda a certeza. A questão é: o crime compensa? E se compensar, a quem compensará? É uma questão de ir ver...
Duração: 90m, sem intervalo
Classificação Etária: M/12
Texto: Frederico Pombares, Henrique Dias e Roberto Pereira
Encenação: Henrique Dias
Elenco: Fernando Mendes, Carla Andrino, Patricia Tavares e Frederico Amaral
Figurinos: Dino Alves
Desenho de luz: Paulo Sabino
Cenário: Rui Filipe Lopes
Assistente de encenação: Anaísa Raquel
Contra-Regra: Daniela Rosa
Assistente de produção: Leonel Monteiro
Produção: Paulo Martins

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

23,00 €
24,50 €
25,00 €

18,00 €
19,50 €
20,00 €

14,00 €
15,50 €
16,00 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 11 DE MAIO
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-11 de MAiO):
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.

