CULTURA
Programa

Espero por ti no Politeama

Quarta-feira a sábado
(por favor, ver condições)
Nestes tempos que todos atravessamos é urgente rir e acreditar na vida.
Por isso, Filipe La Féria preparou um grande espetáculo de Revista que vos fará divertir,
emocionar e vos dará força, coragem, esperança e alegria e permitirá passar uma noite ou uma
tarde inesquecível e divertida.
Num espetáculo de Revista moderna e alegre, onde toda a atualidade social, política, desportiva
e artística será passada em revista, em números cômicos e hilariantes que ficarão para sempre
como um dos belos e divertidos momentos da vossa vida.
Com um elenco de estrelas, composto de gente nova e cheia de força e alegria, como a grande
cantora e atriz Vanessa, o extraordinário FF, a magnífica fadista e atriz Filipa Cardoso, o versátil
e maravilhoso Filipe de Albuquerque, as duas grandes revelações do musical Severa, o jovem e
cómico João Frizza, a escultural cantora e atriz Bruna Andrade, o impagável Jonas Cardoso, a
nova atração Élia Gonzalez, além de oito bailarinos portugueses, dirigidos por Marco Mercier e
também a música de Miguel Amorim e Miguel Camilo, a direção vocal de Tiago Isidro em canções
sofisticadas e com um esplêndido guarda roupa nunca visto em palcos portugueses, "Espero por
ti no Politeama" será um hino à vida e à alegria de sermos portugueses.
In site Teatro Politeama.

Custos

PREÇOS
PVP
• Plateia e 1ª Tribuna - 30€;
• 2ª Tribuna - 25€.
CONDIÇÕES ESPECIAIS PARA SÓCIOS:
• Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira (15% de Desconto);
• Sábado e domingo (10% de Desconto);
• Válido apenas para os sectores acima mencionados.
Os Sócios do Clube Millennium bcp usufruem dos descontos acima referidos
mediante a apresentação do cartão de sócio efetivo, documento de identificação e
reserva obrigatória para: 213 405 700 ou 964 409 036, referindo este protocolo
com o Clube.

Diversos

Os bilhetes estão sujeitos a marcação de lugares de acordo com as regras
COVID. Ao adquiri-los, o Associado assume aceitá-las e cumpri-las.

