
 

 

COLISEU DO PORTO 
 

6 de novembro DE 2021 
 

21H00 
 

A história do amor mais profundo, mais estranho e mais secreta que alguém teve com Amália Rodrigues. A história de um homem que existiu, e deixou de 
existir, por se ter apaixonado por uma estrela que não se podia alcançar. A história de um homem que dedicou a sua vida e a sua morte, a seguir a nossa 

única diva, onde quer que ela estivesse. Através dos fados que ela cantou, dos versos que ela escreveu, e das paixões que sentiu, vamos acompanhar Amália 
durante uma hora e um quarto, vendo-a com os olhos do homem que por ela viveu, e por ela morreu. Num espetáculo cheio de golpes de teatro, vamos ficar a 
conhecer a Amália que só este homem conheceu. Nas casas de fado, nos teatros, no cinema, no êxito lá fora, na inveja cá dentro. Vamos recordar algumas 

coisas que já sabíamos da vida dela, e ficar a saber outras de que ela nunca falou. E quando o pano fechar, a nossa estrela maior, estará ainda mais presente 
nas nossas memórias – onde nunca deixou de brilhar – sublimada, agora, pelos desvarios do coração destroçado deste desconhecido Homem da Amália. 

 

Classificação Etária – M/12 
 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

Preços:  
 CADEIRS DE 

ORQUESTRA 
1ª PLATEIA TRIBUNA 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 16,00 € 13,00 € 13,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no  ativo:       17,50 € 14,50 € 14,50 € 
Não Sócios Clube PT  18,00 € 15,00 € 15,00 € 

 

LUGARES LMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 28 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 – 28 DE OUTUBRO) 
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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