TEATRO SÁ DA BANDEIRA

23 DE NOVEMBRO 2018
21H30
Para o Manel ser homem já não era nenhum mistério e a frustração de nunca ter compreendido as mulheres levou-o a tomar uma decisão radical:
mudar de sexo. Para a missão ser bem-sucedida conta com os amigos de sempre, que entre o choque, a ganância e a atracão, esforçam-se por
lembrar que aquele belo rabo de saia ainda ontem só usava calças, confrontando-se hilariantemente com os seus próprios preconceitos, desejos,
traumas e identidade.Esta comédia é mais um capítulo na vida dos personagens Quim, António, Xavier e Manel. É surpreendente, arrojada e plena
de humor, mas ao mesmo tempo faz-nos pensar sobre a importância das coisas aparentemente mais elementares nas nossas vidas, como o
trabalho (ou falta dele), a amizade, o amor, a família, etc… e a forma como encaramos cada uma delas à medida que a idade avança. “Rabo de
Saia” é um cocktail de emoções!
Ficha Técnica e Artística
Texto original Roberto Pereira | Encenação, Cenografia e Produção Margem Narrativa, Associação Cultural | Elenco Almeno
Gonçalves, António Melo, Fernando Ferrão e Joaquim Nicolau | Assistente de Encenação Patrícia Pinheiro| Figurinos Marta
Iria Caracterização e Cabeleira Sérgio Alxeredo – Manobras d`Arte | Desenho de Luz Nuno Moço Música Original Sérgio Ivo | Design Gráfico e
Imagem Global Maria João Alves | Produção Maria João Alves, Cátia Sousa e Pedro Salema

Classificação Etária – m/12
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)

16,00 €
17,50 €
18,00 €

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

PLATEIA

13,00 €
14,50 €
15,00 €

TRIBUNA

10,00 €
11,50 €
12,00 €

Lugares limitados
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 15 DE novembro 2018
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 – 15 de novembro):
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.

