TEATRO SÁ DA BANDEIRA

8 DE MARÇO DE 2019
21H30
A Rita e o Chico, um ex-casal de atores de mérito reconhecido pelo grande público decide fazer “qualquer coisa” que os perpetue na memória
coletiva dos portugueses. Contratam uma guionista que através das canções das suas vidas consiga contar a história do encontro dos dois e do
grande amor que viveram. Vitória, a guionista, é também a encenadora do espetáculo. Tem grande dificuldade em escrever seja o que for e a
começar os ensaios, porque a Rita e o Chico, são muito fantasiosos, são megalómanos, têm um ego do tamanho do mundo e cada vez que contam
um facto contam-no sempre de modo diferente, além de inventarem acontecimentos que não viveram , mas que lhes parece bom para engrandecer
a história das suas vidas. Assim se inicia o espetáculo que se desenvolve através das memórias dos dois atores. Começam com recordações muito
antigas dum passado comum em Angola. O nascimento de Rita no Rio de Janeiro é pretexto para uma quente e frenética passagem pela bossa
nova e pelo samba. Itália está presente pela carga emocional das cartas que trocaram durante uma longa e dolorosa separação. Depois Chico
inventa uma passagem por Paris, ela insiste na sua paixão pelo Raphael, fingem que viveram em Londres e cantam uma canção dos Beatles.
Acabam da melhor maneira, num meio que ambos conhecem, dominam e amam como ninguém: Lisboa e o Parque Mayer.
“Vou levar-te comigo” é um espetáculo divertido, essencialmente musical que, através de canções de várias épocas, joga com a memória coletiva do
público português. Os tês atores dividem o palco com três músicos.

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)

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

13,00 €
14,50 €
15,00 €

PLATEIA

13,00 €
14,50 €
15,00 €

Lugares limitados
DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO :

DIA 21 DE FEVEREIRO 2019
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 – 21 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 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.

