Teatro sá da bandeira

9 DE SETEMBRO
21H30
Filipe La Féria apresenta
“Olívia & Eugénio, Uma Lição de Amor”

Em “Olívia & Eugénio, uma lição de Amor”, mãe e filho enfrentam uma situação extrema
onde se questionam valores que surgem em tempo de crise.
Olívia recorda o seu passado fazendo um sincero ajuste de contas com todos os que passaram pela sua vida.
Sobre eles, Olívia interroga-se se são mais normais que o seu filho Eugénio, um jovem com Síndrome de Down. Afinal, quem é normal?
Rita Ribeiro,Tomás de Almeida e Nuno Rodrigues, dois atores com Síndrome de Downs que se revezam no papel de “Eugénio”, dirigidos por
Filipe La Féria, dão vida a esta emotiva lição de amor do autor peruano Herbert Morote, que retrata de uma forma extraordinária uma história
que pela grandeza dos seus personagens, ultrapassa fronteiras convertendo-se num tema universal que chega ao coração de todos,
independentemente do seu idioma, raça ou cultura.
Encenação, adaptação e espaço cénico: Filipe La Féria
Autor: Herbert Morote
Elenco: Rita Ribeiro e Nuno Rodrigues /Tomás de Almeida
Produção: Fernanda Dias
Uma Coprodução
CLAP e Boca de Cena
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

13,00 €
14,50 €
15,00 €

10,50 €
12,00 €
12,50 €

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :
DIA 24 DE AGOSTO
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 AGOSTO):
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.

