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Dia 26 de Outubro 2018(Sexta-feira) 
Às 21:30h 

Os vizinhos de cimaOs vizinhos de cimaOs vizinhos de cimaOs vizinhos de cima é uma comédia que faz uma reflexão 
sobre a vida conjugal e a sexualidade através de dois casais 
que vivem no mesmo edifício. Um texto fresco e ágil no 
qual Cesc Gay aborda com ironia e humor temas como a 
convivência, a coragem, o sexo, o amor e as aparências. 
Um casal convida os seus vizinhos de cima para jantarem em 
sua casa. À medida que noite avança o casal toma conheci-
mento das loucuras sexuais dos seus vizinhos, o que os leva a 
repensar a sua própria relação — repleta de repressões e 
imersa em monotonia. O confronto com a vida 
dos vizinhos de cima vai levá-los ao limite e fazê-los tomar 
algumas decisões no que diz respeito à sua relação. 
Fernanda Serrano, Pedro Lima, Ana Brito e Cunha e Rui 
Melo dão corpo às intensas personagens de um espectáculo 
que o vai pôr a reflectir – e a rir!- sobre o que se passa entre 
quatro paredes. 
Os vizinhos de cimaOs vizinhos de cimaOs vizinhos de cimaOs vizinhos de cima marcam a estreia no teatro do cineasta 
Cesc Gay. Estreado primeiro Barcelona, converteu-se rapida-
mente no grande sucesso da temporada, esgotando todas as 
apresentações e batendo recordes de espectadores. Chegou 
mais tarde a Madrid, onde registou um sucesso imediato jun-
to da crítica e do público. 
  
ComComComCom Ana Brito e Cunha, Fernanda Serrano, Pedro Lima e 
Rui Melo 

Bilhetes disponíveis limitados:Bilhetes disponíveis limitados: 1ª Plateia 1ª Plateia  €€ 18,00 18,00  
  

-- Os sócios tem uma comparticipação de 50% no preço do bilhete. Os sócios tem uma comparticipação de 50% no preço do bilhete.  
-- Não sócios +  Não sócios + €€1,50 além do valor mencionado;1,50 além do valor mencionado;  

-- Cônjuge e filhos valor mencionado no cartaz. Cônjuge e filhos valor mencionado no cartaz.  

Reservas: na Ext: 21 341 da ATFCUL,  
até ao dia 9 de Outubro de 2018 às 12h 

Organização : 

SinopseSinopse  


