
CULTURA ESPETÁCULOS

“O Musical da Minha Vida”, é uma produção de Filipe La Féria que comemora, da melhor forma, cinco décadas 
dedicadas ao teatro. Aguardado com natural expectativa, este espetáculo é a aventura maravilhosa da vida de Filipe La 
Féria e da sua paixão pelo cinema, pelo teatro e pela música e por todas as formas de Arte. Desde a infância no Alentejo 
até à realização dos sonhos mais ambiciosos, alguns mesmo impossíveis. Filipe La Féria comemora, da melhor forma, 
cinco décadas dedicadas ao teatro com uma grande produção que reabre a nova temporada de espetáculos no Salão 
Preto e Prata.

Este musical é também a História do nosso País desde a segunda metade do século XX até à atualidade Os mitos de LaEste musical é, também, a História do nosso País desde a segunda metade do século XX até à atualidade. Os mitos de La 
Féria, as suas vedetas, os filmes que o marcaram, o teatro, a música, a literatura, são o ponto de partida para uma 
viagem que é, afinal, a viagem de todos nós. O século XX e o alvorecer do século XXI, a realidade e o manto diáfano da 
fantasia, interpretado por grandes atores, cantores, bailarinos, acrobatas e uma orquestra ao vivo que irão sobrevoar os 
últimos cinquenta anos das nossas vidas.

O novo espetáculo de Filipe la Féria distingue-se, desde logo, pelos seus protagonistas. Alexandra, Dora, Pedro Bargado, 
Sissi Martins, Ruben Madureira, Cláudia Soares, David Ripado, Catarina Mouro, João Frizza, Sofia Noronha e Daniel 
Galvão estarão à frente de um grande elenco e de uma Orquestra ao vivo.

O Clube Millennium bcp em parceria com as Produções Filipe La Féria promovem o Especial Verão:

• Julho e Agosto de 2016.

• Custos:

PLATEIA PLATEIA SUPERIOR PLATEIA CENTRAL 1º BALCÃO 2º BALCÃO 
SESSÃO / DESCONTO € 25,00 € 27,50 € 35,00 € 30,00 € 20,00
Quinta/Sexta 21h30 

Preço único € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50 € 12,50
Sábado 17h e 21h30 

Preço único € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00 € 15,00
Domingo 17h c/20% 

desconto € 20,00 € 22,00 € 28,00 € 24,00 € 16,00

• Não perca esta grande oportunidade de assistir a um espetáculo que comemora 50 anos de carreira de um dos 
melhores produtores portugueses.
• Garanta já a sua presença mediante reserva prévia através dos seguintes contactos: 210 135 050 / 214 667 796.


