
 

 
 

TEATRO SÁ DA BANDEIRA 
 

1 DE DEZEMBRO 
 

11H30 
 

Inspirado nos contos tradicionais de Natal, o Teatro Sá da Bandeira tem o prazer de apresentar mais um musical da Vivonstage!   
Francisco Santos e a sua equipa criaram um musical familiar e divertido, conjugando o Teatro, a Dança, a Música,  

cenários grandiosos, figurinos espetaculares a par de uma encenação onde a magia é constante. 
Neste musical iremos acompanhar o percurso de Gustavo Rui Inácio Natividade Casmurro Horácio,  

a quem todos chamam Grinch, que vive sozinho apenas acompanhado do seu fiel amigo Max.  
Ali ao lado os habitantes da aldeia vivem de uma maneira muito especial o Natal,  

com muitas prendas, alegria e emoção, ignorando a tristeza que Gustavo sente por não pertencer a esta sociedade.  
Mas há uma criança, Marilu, que através do altruísmo e do verdadeiro amor irá vencer o egoísmo e a frieza que separam estes dois mundos. 

Uma lição de amizade e amor dada pelas crianças aos adultos que por vezes esquecem os verdadeiros valores que devem prevalecer. 
Uma reflexão sobre as relações afetivas e familiares, a aceitação das diferenças, a superação do medo, a sociedade de consumo  

e os valores éticos num ambiente repleto de Espírito Natalício que irá encantar crianças, adolescentes e adultos!     
Um espetáculo para toda a família com a magia e a alta qualidade artística dos Musicais de Francisco Santos e da sua equipa!  

 
RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 

 
NOTA:  Os bilhetes serão entregues aos inscritos em data e local a combinar. 

 

Preços:  
 CADEIRAS DE 

ORQUESTRA 
2ª PLATEIA TRIBUNA 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 10,00 € 10,00 € 8,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal  no  ativo:       11,50 € 11,50 € 9,50 € 

Não Sócios Clube PT  12,00 € 12,00 € 10,00 € 
 

LUGARES LMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 14 DE NOVEMBRO 

 

 

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, indicação dos lugares que pretende e contacto móvel. 
 
 

PAGAMENTOS 
(até à data limite das inscrições – 14 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. 
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