
 

 
 

TEATRO SÁ DA BANDEIRA 
(sALA ESTÚDIO LATINO) 

 

8 DE NOVEMBRO 
 

15H00 
 

Temos uma mãe, a mãe, do tempo da nossa avó, aquela mulher com nervos à flor da pele, com a resposta na ponta da língua, com aquele abraço que faz 
qualquer filho dizer: "Mamã, já chega! Vá largaaa"; Temos um filho cheio de energia, cheio de ideias, cheio de vontade, com muita amor e muita traquinice à 

mistura. Da sua mãe herdou duas coisas: o amor e resposta na ponta da língua. Depois, seguem as marionetas, um burro, uma casa, um poço e é verdade..um 
estagiário! Sobre o estagiário: Podemos dizer que é um jovem de poucas palavras. 

Um espetáculo onde o que é dito pode ser mais do que aparenta, onde o sangue português fervilha nas palavras das nossas personagens,  
o amor e inocência de uma criança são o ingrediente principal desta belíssima comédia para verem com toda a família. 

 
M/ 3 ANOS 

 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

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

 

Preços:  
 plateia 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 4,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no  ativo:       5,50 € 

Não Sócios Clube PT  6,00 € 
 

LUGARES LMITADOS! 
 

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, indicação dos lugares que pretende 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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