
 

 
 

COLISEU DO PORTO 
 

16 DE JULHO 
 

21H00 
 

Depois de uma temporada de sucesso em Lisboa, com várias apresentações lotadas,  
O Amor é Tão Simples, a comédia encenada e protagonizada por Diogo Infante, chega ao Porto para 4 apresentações únicas no Coliseu do Porto AGEAS. 

 
No original Present Laughter, esta comédia, escrita em 1939, celebra o lendário espírito livre do dramaturgo Noël Coward. Amplamente considerada como a peça mais 

autobiográfica do autor, teve a sua estreia em 1942, interpretada pelo próprio. Peter O’Toole, Douglas Fairbanks Jr., Frank Langella e mais recentemente, Andrew Scott, em 
Inglaterra, e Kevin Kline, nos EUA, são alguns dos actores que vestiram a pele do famoso Garry Essendine em produções no Reino Unido e no outro lado do Atlântico. 

 
Guilherme de Andrade é um famoso actor com uma vasta legião de fãs, que atraídos pelo seu charme e carisma, transformam a sua casa num verdadeiro caos. Na semana antes 

de partir para uma digressão em África, vê-se obrigado a lidar com a sua devota comitiva: a secretária, a sua ex-mulher, uma jovem atriz apaixonada e cheia de ambições, um 
desequilibrado aspirante a dramaturgo, a mulher do melhor amigo determinada em seduzi-lo, o seu agente, o seu produtor, o mordomo e a governanta. 

Simultaneamente, Guilherme sente-se atormentado por uma crise de meia-idade, que insiste em manifestar-se sempre que se olha ao espelho. 
O Amor é Tão Simples é uma deliciosa e intemporal comédia, que reflecte sobre o papel da fama, do amor e do próprio teatro. 

 
De Noël Coward 

Tradução Ana Sampaio 
Encenação Diogo Infante 

Com Diogo Infante, Ana Brito e Cunha, Ana Cloe, António Melo, Cristóvão Campos, Flávio Gil, Gabriela Barros, Miguel Raposo, Patrícia Tavares e Rita Salema 
Cenografia F. Ribeiro 

Desenho de luz Paulo Sabino 
Figurinos José António Tenente 

Música Nuno Rafael e Filipe Melo 
Letra Rui Melo 

Assistência de encenação Anna Sant’Ana 
Coprodução Teatro da Trindade INATEL e Força de Produção 

Classificação Etária – M/12 

RESERVE JÁ OS SEUS BILHETES!!! 
 

Preços:  
 

1ª PLATEIA TRIBUNA 
GALERIA 

S/ MARCAÇÃO 

Sócios Clube PT (efetivos/auxiliares/praticantes) 20,00 € 20,00 € 13,00 € 

Funcionários do Grupo Altice Portugal  no  ativo:       21,50 € 21,50 € 14,50 € 

Não Sócios Clube PT  22,00 € 22,00 € 15,00 € 
 

LUGARES LIMITADOS! 
 

DATA LIMITE DE INSCRIÇÕES E PAGAMENTO : 
DIA 29 DE JUNHO 

 

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 – 29 DE JUNHO) 
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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