
 

 
TEATRO SÁ DA BANDEIRA 

23 DE OUTUBRO 
21H00 

 

A história incrível de uma pequena comunidade que desafia o todo-poderoso Salazar! 

Baseada em acontecimentos reais! 

Inspirado numa história real, apresentamos uma visão abrangente e inovadora da II Guerra Mundial oferecida pelos olhos de uma 
criança, que presencia os extraordinários acontecimentos da época. A partir de Alvarenga, uma pequena freguesia de Arouca, palco de 

uma verdadeira “corrida ao ouro” um retrato do mundo com as suas alegrias, tristezas e contradições! 

Este espetáculo aborda questões que ultrapassam a resiliência e capacidade de superação tão característica do povo Português.  
A criação de laços e pontes de convergência entre pessoas tão diferentes abordando temas fraturantes como religião, sexo, politica são 

também parte integrante deste Musical interpretado por um elenco pouco comum nos dias de hoje – mais de 30 atores, bailarinos e 
músicos em palco! 

Com grandes momentos de música e humor, UM NOVO AMANHÁ é um espetáculo marcante e surpreendente! 
 

Guião original- Francisco Santos 

Encenação – Francisco Santos e Catarina Santos 

Direcção Musical – Ricardo Casaleiro 

Coreografia e Direcção de movimento - Márcia Neves 

Cenografia e Direcção de Cena – Andrea Graf 

Elenco: Afonso Vilela, Diogo Lima, Bruna Costa, Ana Santos, Ema Sofia, Sofia Abreu entre  outros.  
Total 32 elementos em palco. 

 

Classificação Etária – m/12 
 

Preços:  
 Cadeiras de 

orquestra 
plateia tribuna 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 18,00 € 16,00 € 13,00 € 
Funcionários do Grupo Altice Portugal  no  ativo:       19,50 € 17,50 € 14,50 € 
Não Sócios Clube PT  20,00 € 18,00 € 15,00 € 

 

Lugares limitados 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 

DIA 14 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 pretendidos e contacto móvel. 
 

PAGAMENTOS (até à data limite das inscrições – 14 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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