
 

 
 

COLISEU DO PORTO 
30 DE JANEIRO DE 2021 

21H30 
 

Um jovem casal converteu uma casa de campo num pequeno hotel, iniciando um negócio no ramo da hotelaria, mas que vive com dificuldades financeiras.  
Certa noite, devido a uma forte tempestade de neve, todos, incluindo os quatro hóspedes que lá se encontram, vêem-se isolados, ficando impedidos de saírem do hotel.  

Até que chega o detective Trotter, que conseguiu ultrapassar as dificuldades da tempestade, caminhando até ao hotel com os seus esquis.  
Tortter vem avisar que um assassino está à solta e a dirigir-se para lá, depois de ter cometido um homicídio em Londres. 

Mas, nessa mesma noite, quando uma das hóspedes aparece morta no hotel, fica evidente que o assassino já está entre eles. 
A suspeita cai de imediato sobre Christopher Wren, um jovem que tem uma aparência semelhante à descrição do criminoso, feita pelo detetive. 

Após um minucioso questionário levado a cabo pelo detective, fica evidente que o assassino pode ser qualquer um deles, inclusive os donos do hotel. 
A revelação sobre que é o criminoso será chocante, até porque TODOS eram suspeitos…! 

A RATOEIRA é mais uma das incríveis histórias do fenómeno da literatura Agatha Christie, e tem batido recordes de bilheteira por todo o mundo,  
estando registada no Guinness Book of Records, como a peça há mais anos em cena! Mais precisamente há 67 anos! 

 
Elenco: 

Ruy de Carvalho, Ângelo Rodrigues, Beatriz Barosa, Elsa Galvão, Filipe Crawford, Henrique de Carvalho, Luis Pacheco e  Sofia de Portugal. 

Classificação Etária – M/12 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

Preços:  
 1ª PLATEIA 2ª PLATEIA TRIBUNA 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 25,00 € 20,50 € 25,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal  no  ativo:       26,50 € 22,00 € 26,50 € 

Não Sócios Clube PT  27,00 € 22,50 € 27,00 € 
 

LUGARES LMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 30 DE DEZEMBRO 

 

 

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 – 30 DE DEZEMBRO ): 
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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