
A ATFCUL propõe: 

UMA NOITE EM  

CASA DE AMÁLIA 
No Teatro Politeama 

Dia 25 de Janeiro de 2013(Sexta-feira) 
Pelas 21:30h 

Sinopse 

Os serões em casa de Amália tornaram-se, com a distanciação do tempo, lendários. La Féria 

ficcionou um espectáculo em que Amália Rodrigues recebe na sua casa de São Bento o genial 

poeta brasileiro Vinicius de Moraes e tem como convidados figuras incontornáveis da Cultura 

Portuguesa como Natália Correia, David Mourão-Ferreira, José Carlos Ary dos Santos, Maluda, 

Alain Oulman, os amigos mais íntimos de Amália. No contraste e na memória dessas personali-

dades imortais, La Féria reinventou uma noite nas vésperas do Natal de 1968 em que pelos 

acontecimentos da época, as personagens trocam opiniões, poemas, canções e momentos de 

humor num conflito de contrastes e situações ternas e hilariantes em que a Cultura Portuguesa e 

Brasileira se unem sob o olhar de uma Amália, patrona da Arte, que presenteia os seus convida-

dos com a sua voz. 

Nessa tertúlia de música e poesia, passa aos olhos dos espectadores, a nossa própria História, 

num momento de ruptura e esperança viajando numa noite de Inverno de um Portugal nos alvo-

res do marcelismo, a escassos anos antes do 25 de Abril, onde se reúnem as mais significativas 

vozes que a língua Portuguesa já conheceu. É o reencontro da Cultura Lusófona numa noite de 

sortilégio em Casa de Amália que La Féria reinventa no palco do Teatro Politeama antevendo-se 

um sucesso que atrairá o público português e estrangeiro, num cartaz único da cidade de Lisboa 

no ano em que o Fado foi considerado Património Imaterial da Humanidade.  

Os Sócios tem  

50% de  

desconto até ao valor 

máximo de € 12,50 

Reservas: na Ext: 21 341 da ATFCUL,  

até ao dia  17 de Janeiro de 2013 

 

Bilhetes:  

1ª Plateia - € 30,00 

2ª Plateia - € 25,00 

 

Lisboa, 10 de Janeiro de 2013 
A Direcção 

FICHA ARTÍSTICA  

Amália | Vanessa Silva 

Vinicius de Moraes | Marcos de Góis 

David Mourão-Ferreira | Nuno Guerreiro 

Alain Oulman | Hugo Rendas 

Natália Correia | Paula Fonseca 

Ary dos Santos | Ricardo Castro 

Maluda | Cláudia Soares 

Militar | Rui Andrade 

Casimira | Rosa Areia 

Hugo Ribeiro | Pedro Martinho  


