
 

 
 

Teatro sá da bandeira 
 

7 DE NOVEMBRO de 2020 
21H30 

‘E Tudo o Morto Levou’ é uma comédia teatral protagonizada por Marina Mota, que decorre durante um velório, num largo de um bairro na periferia 
de Lisboa. A noite vai passando e por aquela capela vão surgindo um sem número de personagens que toda a gente, pelo menos uma vez na vida, 

já viu num velório, ao vivo. Ou… ao morto, neste caso. Quando tudo leva a crer que se trata de mais um velório como tantos outros, eis que o 
insólito acontece: Isabel, a recém-viúva, é confrontada com o marido, que lhe aparece à frente com um ramo de flores. Afinal, não é ele quem está 

no caixão, mas, sim, o tipo que lhe roubou o carro e todos os bens que trazia consigo, incluindo a roupa. A interior, também… E eis que nesse 
momento da grande e perturbante revelação, surge a grande questão de Isabel: contar toda a verdade ou ficar com o dinheiro do seguro de vida, 

passando o marido por morto? Para todos os efeitos, já está velado e tudo… Está dado o ponto de partida para uma comédia frenética, de 
enganos e com um ritmo grande de entrada e saída de personagens, alguns dos quais “míticos” na já vasta carreira da actriz Marina Mota – tais 
como a carismática Matilde, o irreverente Bisnaga e/ou Usbatnavó, que ganharão novamente vida nesta comédia, que promete pôr Portugal a rir 

nos palcos de Norte a Sul do País. 

Autor: Roberto Pereira 

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 
PLATEIA TRIBUNA 

Sócios Clube PT (efetivos, auxiliares, praticantes) 18,00 € 16,00 € 14,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no ativo:     19,50 € 17,50 € 15,50 € 
Não Sócios Clube PT  20,00 € 18,00 € 16,00 € 

 

Lugares limitados 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 22 DE OUTUBRO 
 

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 – 22 DE OUTUBRO): 
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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